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1. INTRODUÇÃO
Neste relatório são avaliadas as dez dimensões estipuladas pelos SINAES.
A análise das dimensões e a forma de coleta de dados não mantém perfeita
unidade estilística e metodológica, uma vez que foram produzidas por diferentes
relatores e em diferentes grupos de análise (embora tenham sido todas juntadas
pela coordenação da CPA, responsável pela produção do presente relatório). No
entanto, todas foram analisadas também pela CPA para a produção de uma
análise geral das condições (nos mais diversos aspectos) da Instituição sob a
luz das dimensões acima citadas e determinadas pelo MEC. A Fundação Escola
de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) apresenta neste relatório
referente ao ano base 2019 os resultados obtidos por seu processo de auto
avaliação relativo às três faculdades mantidas por esta Fundação.
● Escola de Sociologia e Política de São Paulo (ESP)
● Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação (FABCI)
● Faculdade de Administração (FAD)

Conforme observação já feita no relatório anterior (ano base 2018), ao todo
são mantidas três faculdades pela mantenedora. As atividades da Faculdade de
Administração (FAD), diferentemente das duas outras acima citadas, retomou
suas atividades ao longo de 2018, com duas turmas formadas a partir do primeiro
semestre de 2019 sendo esta, portanto, sua primeira avaliação.
As três faculdades mantidas são instituições privadas, sem fins lucrativos,
localizadas no município de São Paulo. A FESPSP é uma Fundação de direito
privado, sem fins lucrativos, cujos resultados financeiros são investidos em seus
objetivos institucionais, quais sejam, o ensino e a pesquisa nas áreas de
Ciências Sociais, Biblioteconomia e Administração. Do ponto de vista da
organização interna, as Unidades de Ensino ocupam dois prédios próximos em
que se distribuem as salas de aulas e os equipamentos de uso comum, a
exemplo de estruturas como biblioteca, atendimento, auditório, laboratório de
informática e secretaria. Também são abrigados nestes prédios o acervo
histórico e o centro de documentação. A área administrativa, mais distante das
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funções escolares das unidades mantidas, ocupa prédio separado (porém, no
mesmo logradouro) que abriga a área de projetos da Fundação.

2. METODOLOGIA
Para a composição deste relatório, a CPA conta com apoio de todos os
setores da instituição de ensino, bem como busca envolver todos os integrantes
da comissão. Com antecedência de no mínimo 30 dias em relação à data
estabelecida, são enviados e-mails para todos os responsáveis setoriais para
que possam fornecer as informações referentes à suas atividades e
departamentos, informações estas que compõem este relatório. Orientado e
coordenado pela CPA, o conjunto de avaliações realizadas com estudantes,
professores e funcionários permite um diagnóstico das faculdades, com o
objetivo de promover a autoconsciência institucional e facilitar a tomada de
decisões com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Por meio de questionários, com
perguntas fechadas e abertas, são analisados todos os aspectos do
funcionamento da Instituição: suas atividades docentes, de pesquisa e extensão,
além da funcionalidade de seus cursos. Para assegurar esses resultados, buscase o envolvimento de diferentes perspectivas - estudantes, professores,
colaboradores e comunidade externa no processo de avaliação. Neste sentido,
comunga dos mesmos princípios norteadores das avaliações propugnadas pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
O processo de avaliação da FESPSP tem por objetivo identificar o seu
perfil institucional e o significado de sua atuação, por meio de reflexões sobre
suas atividades acadêmicas e culturais, setores, cursos, programas e projetos.
Considera as diferentes dimensões institucionais (organizadas por Eixos)
especificadas no Art. 3º da Lei 10.861/2004 e nas Diretrizes para a Avaliação
das Instituições de Educação Superior da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES) com a finalidade da constante melhoria da
qualidade de sua educação, da expansão adequada de sua oferta, do aumento
permanente de sua eficácia institucional, efetividade acadêmica e social e,
especificamente, da promoção do aprofundamento dos princípios assumidos
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pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Além disso, o processo de
avaliação da FESPSP promove a responsabilidade social da Instituição, por
meio da valorização de sua missão, da promoção dos valores democráticos, do
respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia intelectual e
da identidade institucional.

2.1. Excepcionalidade – Covid.19
Conforme comunicado enviado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) encaminhada via sistema eMEC em 20 de março de 2020, devido a pandemia Covid.19, ficou oficializado
que o prazo estabelecido de 31 de março de 2020 para envio do relatório da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) não foi considerado e, um novo prazo,
será definido após o retorno das atividades presenciais da Instituições de
Ensino Superior (IES).
Tendo como base este comunicado, a CPA da FESPSP decidiu adiar a
entrega de seu relatório para que os dados pudessem ser apurados com maior
precisão, haja vista que dia 17 de março de 2020, a Instituição, em sua
totalidade, iniciou suas atividades remotamente.

3. DESENVOLVIMENTO
A seguir, apresenta-se o conteúdo geral deste relatório, o qual foi organizado
pela distribuição das 10 (dez) dimensões entre os 5 (cinco) eixos definidos pelo
MEC no Instrumento de Avaliação Institucional apontado pelo Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior – SINAES.

3.1. Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

3.1.1 Oitava Dimensão: Planejamento e Avaliação
Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da
auto avaliação institucional.
7
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

A CPA - Comissão Própria de Avaliação atualmente conta com 09 (nove)
membros efetivos, sendo 1 (um) representante da sociedade civil, 2 (dois)
representantes do quadro funcional técnico-administrativo da instituição, 3 (três)
representantes do corpo discente e 3 (três) do corpo docente. A indicação dos
membros da comissão é feita pela direção das faculdades, que, no caso da
representação discente, acata as indicações realizadas pelos coordenadores de
cursos e/ou por eleição direta dos estudantes. É composta pelos seguintes
membros:
Membros efetivos nomeados

Representação

Carla Regina Dieguez

Docente - ESP

Douglas Murilo Siqueira

Docente – FAD (Coordenador da CPA)

Maria Rosa Crespo

Docente – FABCI

Gabriel Oliveira de Carvalho

Discente – ESP

Guilherme Naliato Mendes

Discente – FABCI

Jéssica Garcia

Discente - FAD

Vanderléia Maria Alves de Mendonça

Setor Técnico Administrativo

Marina Pereira Santos Araújo

Setor Técnico Administrativo

Ricardo Ignacio Mello

Sociedade Civil – Biblioteca Mário de Andrade
Coordenador de Desenvolvimento de Coleções
Fone:(11)3775-0019
rimello@prefeitura.sp.gov.br

Em consonância com os valores da boa e necessária gestão democrática
que devem nortear uma instituição de ensino, a CPA tem como princípios (e zela
por eles) os seguintes aspectos: autonomia; integridade; objetividade;
aprimoramento constante; responsabilidade social; e, participação. Para
promovê-los, busca constantemente colocar em prática uma série de ações que
visam a avalição própria e permanente da instituição. A avaliação institucional
da FESPSP parte da ideia de que uma avaliação é trabalho conjunto,
sistematizado e democraticamente discutido entre seus componentes desde sua
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proposição, até a definição de prioridades relativas à implantação de seus
resultados. Tal concepção permite a correção de rumo ou a reformulação de
procedimentos de modo a garantir maior efetividade dos trabalhos avaliativos e
assim contribuir com o aprimoramento da qualidade da educação superior.

Divulgação e comunicação para a CPA

Como já de praxe, a CPA encaminhou ao setor de comunicação a
apresentação dos resultados do relatório ano base 2019 para disponibilização
no site da FESPSP. Devido a pandemia Covid.19, o relatório final e a análise dos
resultados para liberação ocorreu em meados de dezembro de 2020. Para
promover a ampla divulgação a CPA, por meio do setor de Comunicação da
FESPSP, produz cartazes que são espalhados por todas as dependências da
instituição, bem como a produção de inserções nas redes sociais. Vale destacar
que está prevista a distribuição de infográficos com informações mais gerais
sobre o referido relatório, os quais serão entregues à toda a comunidade
acadêmica quando da realização do evento de apresentação dos dados,
geralmente prevista para abril de 2020. No entanto, devido a excepcionalidade
do semestre, este evento foi realizado, virtualmente, em meados de dezembro
de 2020. De todo modo, vale destacar que os resultados parciais do primeiro e
do segundo semestre de 2019 foram apresentados por meio de cartazes, redes
sociais e pelo site da Instituição ao longo daquele ano, antes mesmo do
fechamento deste relatório.

Planejamento e Ações de Aprimoramento

Assim como no ano anterior, ao longo de 2019 a CPA atuou de forma a
aprimorar seus instrumentos de pesquisa. Neste sentido, todas as pesquisas
aplicadas à comunidade acadêmica passaram, novamente, por uma reavaliação
que, em alguns casos, resultaram na reformulação das baterias de questões,
bem como em mudanças na forma de aplicação. Foi mantido o modelo de
aplicação do questionário dos anos anteriores, onde os estudantes receberam
em seus e-mails o link para responderem a pesquisa e também eram conduzidos
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pelos professores ao laboratório de informática ao longo da aula para
participarem.
Para orientar suas atividades anuais, a CPA desenvolveu e cumpriu seu
cronograma atual até início de março de 2020. Para ajustar os processos
internos devido a pandemia Covid.19, o cronograma previsto para 2020 foi
alterado, conforme demonstrado a seguir. Em consenso com a diretoria geral e
diretorias acadêmicas, a avaliação parcial que geralmente ocorre em maio, não
foi realizada, ficando somente uma avaliação anual em 2020
No primeiro semestre, foi realizada uma avaliação geral com os discentes e
docentes, a fim de verificarmos ações de melhoria para o segundo semestre,
haja vista que o ensino remoto, que se prolongou para todo o ano de 2020. Os
resultados constarão no relatório que terá como referência o ano de 2020.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS ANTES DA PANDEMIA COVID.19 - COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO – CPA/2019

CRONOGRAMA DE
ATIVIDADES CPA 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr

ATIVIDADE / 2019
ATIVIDADE
Produção do Relatório Geral - Ano base 2018
Divulgação dos resultados do 2º semestre 2018 (online/material impresso)
Divulgação dos resultados do 1º semestre 2019 (online/material impresso)
Entrega do Relatório Geral base 2018 junto ao MEC
Evento de divulgação dos dados do Relatório Geral 2018 da CPA (áreas FESPSP)
Pesquisa com alunos de graduação do 1º semestre 2019
Pesquisa com alunos de pós- graduação do 1º semestre 2019
Pesquisa com professores 1o semestre de 2019
Pesquisa com funcionários (anual)
Pesquisa com alunos de graduação do 2º semestre
Pesquisa com alunos de pós-graduação do 2º semestre
Pesquisa com professores 2o semestre de 2019
Reuniões da CPA
Coleta e análise dos dados
Relatório para o MEC
Divulgação Gerencial
FÓRUM CPA discente (apresentação das ações 2018 e dos resultados de 2019)
Ações propostas pela CPA com base nos resultados de 2S19
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Apesar da excepcionalidade do semestre, a CPA, desde dezembro 2019,
já estava envolvida com a elaboração deste relatório, todavia, para sua
finalização, algumas informações ficaram indisponíveis em arquivos na
Instituição, estando todos de quarentena, o que inviabilizou sua entrega, todavia,
as pesquisas que estavam previstas neste ínterim para 2019 foram aplicadas
sem prejuízo.
Por fim, vale ressaltar que a IES mantém uma constante preocupação em
conhecer o perfil de seus estudantes. Por conta disso, realiza sistematicamente
pesquisas sobre o perfil dos estudantes que acabam de ingressar na instituição
e também com os estudantes que acabam de se formar. O acompanhamento de
egressos começou a ser realizado, como apontado em relatórios anteriores, em
2014. Em 2015, a CPA em conjunto com o Núcleo de Pesquisas da Instituição e
a pedido das direções acadêmica e executiva, foi iniciada uma pesquisa com os
egressos em outro formato, agora mais amplo e com um duplo objetivo: a)
ampliar e renovar o cadastro de ex-estudantes para oferecer oportunidades de
qualificação profissional aos mesmos e aprimorar nossos cursos; b) fortalecer o
relacionamento com ex-estudantes promovendo suas participações em
palestras, eventos, cursos de extensão etc., bem como estimulá-los à poderem
contribuir com divulgação de nossos produtos e oferta de estágio. Para tanto, a
metodologia de aplicação foi alterada, pois agora os respondentes podem
participar por meio do dispositivo online Survey Monkey. Deste modo, a pesquisa
é permanente e possibilita a participação de estudantes egressos de todos os
anos anteriores. Contudo, embora a pesquisa esteja em vigência e seus dados
estejam sendo utilizados pela direção das Faculdades para balizar as ações, não
contamos com amostras de participação mais significativas até o momento.
Assim, tem-se a expectativa de que até o fechamento do próximo relatório
(relatório integral) se tenha números mais substanciais. Vale destacar que, uma
vez a pesquisa não tendo caráter compulsório, há uma tendência à uma
participação menos expressiva no caso dos egressos, uma vez que a
participação dos mesmos é resultado direto da iniciativa própria. De todo modo,
as Faculdades mantém a comunicação com os ex-estudantes convidando-os a
12
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participarem de eventos, palestras, cursos de extensão e de pós-graduação e a
colaborarem com diferentes projetos e atividades acadêmicas.

3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
3.2.1 Primeira dimensão: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Comparar os Padrões de Qualidade estabelecidos pela CONAES, bem como
aqueles definidos pela Filosofia e Diretrizes Político-Pedagógicas da Faculdade
(estrutura ideal), com a situação real tal qual se apresenta, considerando as
diferentes dimensões institucionais, dentre elas: a missão das Escolas e o Plano
de Desenvolvimento Institucional.
Durante o ano de 2015 foi elaborado o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) para o quinquênio 2016-2020. O PDI foi resultado de um
processo de planejamento institucional que envolveu a participação de todas as
áreas da Fundação. Os objetivos que motivaram a FESPSP a empreender um
esforço de planejamento interno remeteram-se ao desejo de construir uma visão
coletiva sobre a sua situação, identificando seus aspectos positivos e os
problemas a serem enfrentados para o alcance de melhor desempenho no
futuro. Também se constituiu como objetivo o propósito de congregar, sob a
mesma orientação, o Conselho Superior, a Diretoria Executiva, o corpo docente
e o corpo de funcionários para o desenvolvimento dos trabalhos.
Assim, a forma coletiva de elaboração do planejamento — contando com a
participação de representantes dos docentes, de todas as unidades
administrativas da instituição e de sua direção — permitiu que as discussões
contemplassem as opiniões dos diversos integrantes da FESPSP.1
Inicialmente, foram levantados e sistematizados estudos, dados, resultados
e análises de todas as avaliações realizadas pela Comissão Permanente de
Avaliação (CPA), compondo um diagnóstico preliminar. Este diagnóstico foi
submetido aos diversos grupos de representantes da instituição, que o leram,

1

Foram realizadas cerca de 15 reuniões, envolvendo mais de 40 pessoas entre funcionários,
professores, gerentes, coordenadores, diretores e conselheiros.
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discutiram-no, propuseram alterações e inclusões, deixando-o, sem dúvida, mais
rico e explicativo, o que resultou em três importantes definições:
a) Missão da instituição;
b) Visão de futuro para 2020; e
c) Objetivos e linhas de ação para os alcançar.

Em relação à metodologia adotada, o trabalho pautou-se por diferentes
abordagens. Os serviços prestados pela FESPSP foram diagnosticados com
base nas características do mercado e do público, nos fatores de custo e de
diferenciação, na perspectiva das estratégias genéricas de Porter (1989). Após
a identificação dos principais problemas, foram realizadas reuniões para o
processamento de cada um deles, conforme os princípios do Planejamento
Estratégico Situacional de Carlos Matus. Ao final, os resultados do
processamento dos problemas foram consolidados como objetivos, e as causas
destes possibilitaram apontar as operações, denominadas no planejamento
como "linhas de ação".
Foram ainda diagnosticados os processos internos a partir de seus pontos
fortes e fracos. Para tais processos também foram estabelecidos objetivos e
linhas de ação, com foco no alcance do futuro desejado expresso na missão e
na visão de futuro da FESPSP.
A seguir, no Quadro de Objetivos, Ações e Prazos são apresentadas as
definições resultantes do processo de planejamento, articuladas ao Plano de
Desenvolvimento Institucional da FESPSP para o período de 2016 a 2020.

14
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

Missão

Formar cidadãos e cidadãs com capacidades de análise e de intervenção crítica e aplicada nos
problemas da sociedade, por meio de geração e disseminação de conhecimentos em ciências
humanas e sociais, de maneira a contribuir significativamente para o processo de desenvolvimento
do País

MELHORIA, INOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CURSOS AOS ESTUDANTES E ÀS ALUNAS
Objetivos
Ações
1.

Qualificar
os
cursos e promover
melhorias
no
ensino

2

Estruturar
e
promover cursos
EaD

3

Intensificar
relacionamento
com egressos

4.

Estruturar
a
produção
de
conhecimentos
relevantes

o

Objetivos
5.

Alcançar equilíbrio
econômicofinanceiro, a partir
dos
serviços
prestados
pela
instituição

6.

Aperfeiçoar
qualidade
interlocução
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a
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Prazos

● Aprofundar estudos sobre os projetos pedagógicos, reforçando o caráter introdutório
dos cursos de graduação
● Desenvolver proposta de ensino aplicado, fundamentado na proposição de soluções
para os desafios da sociedade.
● Sistematizar experiências de abordagens metodológicas inovadoras consolidadas na
FESPSP nos últimos anos
● Avaliar métodos inovadores como estratégias de valor adicional.
●
Aprimorar os procedimentos e o uso da tecnologia EaD nas disciplinas não presencias dos
cursos graduação presencial.
●
Desenvolver o Núcleo de Educação a Distância, a fim de instrumentalizar e coordenar a
operacionalização e capacitação docente para os cursos na modalidade EaD (graduação, pós
e extensão).
●
Pesquisar a demanda existente para oferecimento de cursos de graduação para atendimento
regional e nacional na modalidade EAD.
●
Oferecer cursos de graduação e Pós-Graduação em EaD.
● Ampliar o conhecimento sobre o potencial dos egressos da FESPSP no mercado de
trabalho
● Elaborar ações de relacionamento com os egressos dos cursos da FESPSP
● Redefinir os cursos existentes e elaborar novos cursos e serviços, com base nas
informações coletadas junto aos egressos
● Consolidar a pesquisa na instituição, definindo a Política Institucional de Pesquisa
● Elaborar programa de pós-graduação stricto sensu;
● Elaborar portfólio da produção em pesquisa, em projetos e em trabalhos de conclusão
de curso (TCC) e da participação dos corpos docente e discente em eventos científicos
● Aperfeiçoar e integrar o Programa de Formação e Desenvolvimento Científico (TT, TCC,
PIBIC, TI e PIPED)
MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO

20162020

Ações

Prazos

● Mais vagas: definir critérios, limites e modelos para a aprovação de novos cursos,
incluindo um plano de negócios para subsidiar a avaliação da Diretoria e Conselho
Superior
● Mais estudantes: definir e implantar estratégias para a captação e manutenção de
estudantes
● Mais recursos: elaborar projeto para a captação de financiadores de bolsas de estudo
e para a redução da inadimplência. Trabalhar a ocupação do espaço físico ocioso
●
Parcerias com organizações públicas e privadas, promovendo convênios para ampliar o acesso
de estudantes nos cursos da Instituição.
● Qualificar o atendimento a estudantes, com capacitação de pessoal e estruturação de
ambiente físico para isso
● Desenvolver política de concessão de bolsas de estudo e de programas de
financiamento para estudantes
● Apoiar a atividades dos Centros Acadêmicos
● Trabalhar com a comunidade FESPSP a importância do respeito mútuo e da aceitação
das diferenças, bem como da difusão da cultura dos direitos humanos, promovendo o
espírito coletivo e colegiado.
● Implantar o Plano de Carreiras homologado no Ministério do Trabalho para a Carreira
Docente
● Acompanhar a tramitação do Plano de Carreiras do quadro técnico-administrativo
● Estruturar canais e práticas de comunicação interna

20162020

20162020

20162020

20162020

20162020

20162020

Aperfeiçoar o uso ● Elaborar e implantar regras e ações que melhorem a utilização da infraestrutura pela 2016do espaço físico e comunidade acadêmica, contemplando: política para uso do espaço físico; política para 2020
da marca FESPSP os acervos histórico e corrente; e projeto de restauro do Casarão
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Em relação à execução das ações, 2019 foi dedicado ao detalhamento, atribuição de responsabilidades e estabelecimento
de prazos para sua realização. O quadro abaixo expressa a situação atual:
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Observando a tabela de ações do PDI 2016 – 2020, destaca-se a
concentração de ações em torno de dois grandes eixos – Melhoria, Inovação e
Adequação dos Cursos ao Estudante e Melhoria Contínua da Gestão -, refletindo
a priorização da instituição em torno de resultados diretamente ligados à sua
atividade fim e das atividades meio, fundamentais para conseguirmos o
aprimoramento dos serviços prestados.
Outro ponto de destaque no ano de 2019 foi a estruturação do NEAD,
conforme proposta descrita no segundo objetivo (vide quadro). Neste contexto,
a Faculdade de Administração recebeu visita do INEP em agosto de 2019, sendo
credenciada com conceito 4 para ministrar cursos em Educação a Distância
(EaD), faltando somente a homologação no Diário Oficial da União (DOU).
Ressalta-se o fato da existência do curso de Gestão Pública
Contemporânea, totalmente ministrado em EaD e vinculado à ESP, já buscando
atender as premissas do PDI.
Nesse sentido, a busca pela melhoria dos cursos divide-se em três
objetivos, sendo que todos eles apresentam ações iniciadas, sendo importante
destacar que diferentes grupos de docentes estão se reunindo, estudando e
debatendo propostas de inovações pedagógicas que deverão estar consolidadas
e aprovadas pelos colegiados de direito até o fim do primeiro semestre de 2019,
permitindo que o segundo semestre seja dedicado a adequações de cursos para
2020, caso essa seja a decisão tomada. As propostas incluem avaliação de
experiências já introduzidas em algumas disciplinas; concepções gestadas
durante os últimos anos e que, em alguns casos, retomam a tradição da Escola;
experiências ratificadas por avaliações de estudantes e professores; e proposta
de concentração temática, entre outras.
Ainda no sentido de incorporar melhoria nos cursos, confere-se destaque
ao relacionamento com os estudantes egressos, estando em fase final a
atualização do cadastro de egressos e uma ampla pesquisa com esses
egressos.
O objetivo dedicado a estruturar conhecimentos tem como ação iniciada a
concepção de uma política de pesquisa que organize e melhor oriente as
17
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

diversas propostas de pesquisas. Além disso, está em andamento a composição
de um portfólio da produção de estudantes e professores.
O ano de 2019 também foi dedicado para a reflexão e discussão da revisão
dos

projetos

pedagógicos

dos

cursos

de

graduação

(Administração;

Biblioteconomia e Ciência da Informação e Sociologia e Política), por meio do
que foi batizado de “Projeto Escola”, na busca da interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade.
Projeto Escola

No ano de 2018, foi iniciado o Projeto de Escola da Fundação Escola de
Sociologia e Política do Estado de São Paulo (FESPSP), aprovado pelo
Conselho Superior da Fundação, em agosto deste mesmo ano. O projeto inserese no conjunto das metas a serem desenvolvidas pelas diretorias da FESPSP,
como estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o
quadriênio 2016-2020. Este plano estabeleceu metas acadêmicas e de gestão
da Fundação e, no que tange ao desenvolvimento acadêmico dos cursos de
formação inicial (graduação), é possível identificar três focos básicos de atuação:
“1) mudanças curriculares nos cursos oferecidos pela Fundação Escola de
Sociologia

e

Política

concretizando

a

noção

de

ciência

aplicada,

interdisciplinaridade e a cidade de São Paulo como objeto de estudos e
pesquisas e projetos de extensão; 2) mudanças na forma e conteúdo das
atividades de comunicação com a sociedade civil dando visibilidade sobre o
escopo da escola na formação de profissionais nos diferentes campos do
conhecimento das ciências sociais aplicadas; e, 3) melhor compreensão da
inserção profissional dos egressos no mercado de trabalho de forma que se
possa aprimorar a formação inicial e continuada destes profissionais, ao mesmo
tempo em que se conhecem os movimentos e demandas profissionais das
organizações contratantes.” (Projeto de Escola da Fundação Escola de
Sociologia e Política do Estado de São Paulo, p. 2).
Tais focos balizaram a criação do Projeto de Escola da Fundação Escola
de Sociologia e Política do Estado de São Paulo (FESPSP), que estabeleceu um
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plano de ações visando um vigoroso processo de modificação acadêmica e
política nos três cursos de graduação existentes hoje na Fundação:
Administração, Biblioteconomia e Ciência da Informação, e Sociologia e Política.
Dentre vários elementos do Projeto Escola2, cabem destaques às duas
ações que repercutem diretamente nos propósitos, objetivos e gestão dos cursos
de graduação. A primeira delas foi realizada nos anos de 2019 e 2020, com a
Reforma Curricular do Projeto Escola, uma construção coletiva, envolvendo
coordenações acadêmicas dos cursos, professores, membros do Conselho
Superior e Diretoria Executiva da FESPSP, além de assessores acadêmicos
externos. A segunda ação, ainda em curso, expressa-se na proposição de fusão
de todas as unidades de ensino mantidas pela FESPSP em uma Instituição de
Ensino Superior (IES) unificada. Deste modo a Faculdade de Administração,
Faculdade de Biblioteconomia e Ciências de Informação, a Escola de Sociologia
e Política, além da Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais estariam em uma
única IES.
O Projeto Escola resgata alguns indicativos do anterior Grupo de Inovação
Pedagógica (GIP), existente nos anos de 2016 a 2017 e que possuía por objetivo
“realizar estudos sobre reforma curricular que, coerentemente com o diagnóstico
adotado, confiram aos cursos de graduação o caráter introdutório a que esse
nível de ensino se destina. A progressão desses estudos conduzirá à discussão,
pela comunidade acadêmica, de uma reforma curricular a ser apreciada e
aprovada

pelas

instâncias

acadêmicas

competentes”

(Plano

de

Desenvolvimento Institucional 2016-2020, p. 16).
Compreende-se que, a partir dos trabalhos realizados por esse grupo de
inovação, os currículos dos cursos seriam reformulados, com vistas a fortalecer
o projeto de formação inicial nos três cursos, conferindo-lhes maior articulação e
maior identificação em um projeto comum, resguardando e fortalecendo o
princípio humanista nessas graduações. Ao princípio humanista, agregava-se a
recomendação do GIP para que gestores e professores atuantes nos três cursos

2

Doravante o Projeto de Escola da Fundação Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo
(FESPSP) passa a ser denominado por Projeto Escola.
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conhecessem e se apropriassem de projetos inovadores e metodologias ativas
para a formação geral dos estudantes da FESPSP.
Além desses elementos, dever-se-ia buscar a interdisciplinaridade entre os
conhecimentos e vivificar a abordagem das Ciências Sociais Aplicadas, campo
no qual se inserem os três cursos de graduação existentes na FESPSP. O
trabalho pedagógico a ser desenvolvido na instituição assentou-se na premissa
de que os currículos e a didáticas renovadoras são elementos indissociáveis na
qualificação dos estudantes, cujo objetivo central é a formação baseada na
articulação entre teoria e práticas de pesquisas, bem como na capacidade de
alcançar uma sólida formação teórica e metodológica, em consonância com os
trabalhos de campo.
A reforma curricular do Projeto Escola, seguindo essas proposições e
princípios, ocorreu entre 2019 e 2020, em discussões ampliadas com a
comunidade acadêmica da FESPSP, que se reunia quinzenalmente para
discussões, debates e proposições. As decisões coletivas, democraticamente
assumidas pelo grupo participante, foram então paulatinamente implementadas
e o novo currículo teve sua vigência inicial para os estudantes ingressantes no
ano de 20203. Temos, portanto, a reforma curricular como uma ação estruturante
do Projeto e, deflagradora do planejamento do conjunto das atividades
formativas e avaliativas em cada curso.
É importante registrar que, como parte do processo de planejamento das
ações e discussão, foram retomados os elementos normativos expressos nos
documentos do Conselho Nacional de Educação (CNE), Câmara do Ensino
Superior (CES), com destaque ao Parecer n°492/2001, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia,
Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia,

3

A primeira fase de implementação desse novo currículo ocorreu no contexto da pandemia de Covid 19,
que modificou as dinâmicas organizacionais da instituição; estabeleceu outras rotinas pedagógicas,
incluindo a realização da totalidade das atividades de ensino com trabalho remoto e, dificultou a
construção de práticas curriculares formativas que visavam a participação dos estudantes em distintos
espaços e tempos urbanos, conforme havia sido planejado. Cabe ainda o registro da dificuldade de
manutenção dos ingressantes nos cursos neste ano, tendo em vista a crise política e econômica que se
agravou juntamente com a crise sanitária.

20
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

Arquivologia e Museologia e o Parecer n° 23/2005, que orienta as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Administração. Tais
diretrizes já norteavam majoritariamente os cursos de graduação da FESPSP, e
as Resoluções decorrentes desses Pareceres (Resolução CNE/CES n° 12, de
13/03/2002; Resolução n° 4 de 13/07/2005) também foram considerados nas
decisões administrativas e acadêmicas, que os novos desenhos curriculares da
instituição passaram a ter.
Como foi confirmado no âmbito dos debates, os projetos pedagógicos dos
três cursos já eram pautados na visão humanista da formação e na definição do
propósito de formar profissionais críticos e éticos, em consonância com o
proposto pelo Conselho Nacional de Educação. Registra-se ainda que os cursos
de Biblioteconomia e Ciências da Informação, bem como curso de Sociologia e
Política haviam promovido alterações em suas propostas pedagógicas, com
ajustes curriculares em consonância às normativas. O curso de Administração,
que estava sendo implementado na FESPSP desde 2018 já foi concebido e
estruturado com bases nessas normativas.
A partir desses estudos diagnósticos do estado normativo dos cursos,
foram

retomados

os

debates,

marcados

pelo

anseio

de

ampliar

a

interdisciplinaridade nas propostas. A interdisciplinaridade foi concebida no
Projeto Escola, como um caminho metodológico a ser assumido nos três cursos
de graduação, pois com ela é possível estabelecer um diálogo ampliado entre
saberes e conhecimentos, garantindo o caráter relacional das disciplinas e
preservando os domínios dos diferentes conteúdos disciplinares.
Reconhecendo que a interdisciplinaridade já existia parcialmente em
algumas atividades curriculares de cada curso, estabeleceu-se que a
interdisciplinaridade deveria compor a própria identidade dos cursos de
graduação da FESPSP, que devem relacionar entre si conhecimentos e práticas
formativas comuns. Além disso, a interdisciplinaridade orientaria a seleção dos
saberes a serem ensinados e a reorganização das disciplinas em cada semestre
de cada curso, sendo prescrita desde o desenho curricular e do planejamento
das atividades letivas (disciplinas, ementas e tópicos de conteúdo, planos de
ensino), passando pela orientação de práticas de ensino e das atividades
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práticas que envolvessem atuação dos estudantes nas pesquisas de campo,
estágios e produções acadêmicas diversas.
Reiterou-se nos momentos subsequentes, a necessidade de melhor
qualificar as práticas curriculares, visando incorporar não apenas as que já
estavam previstas nos documentos normativos das diretrizes, mas valendo-se
delas especialmente para direcionar a experiência formativa dos estudantes na
tomada da cidade de São Paulo como lócus de atuação dos estudantes, na
elaboração de problemas e na busca por soluções, em consonância com o que
se configura as Ciências Sociais Aplicadas.
Por fim, e não menos importante no âmbito da reforma, houve a retomada
da concepção de inovação nos cursos de graduação FESPSP, sendo essa
inovação não apenas refletida em âmbito didático pedagógico, mas como
princípio da formação, tendo em vista a intrínseca relação entre problematização
e busca por soluções, a dinâmica da aplicação na produção do conhecimento e
da atuação profissional do egresso dos cursos da Fundação.
Do ponto de vista das especificidades necessárias para a formação dos
profissionais dos três cursos, o desenho curricular de cada curso deverá levar
em conta as dimensões dos conhecimentos comuns às três formações, dos
conhecimento conexos que ressaltariam a interdisciplinaridade desejada e dos
conhecimento específicos, visando assegurar a singularidade de cada perfil
profissional e sua relação com a empregabilidade, as carreiras profissionais e a
sequência da formação acadêmica que almejarem.
Definidos os principais elementos a serem abarcados no desenho
curricular, foi estabelecida a categoria curricular que estaria contida nos projetos
dos três cursos de graduação. Como entre eles vigiam diferentes concepções
curriculares (currículos por objetivos, currículos baseados em projetos e
currículos voltados ao desenvolvimento de competências) foi definido que os
currículos deveriam apropriar-se metodologicamente das abordagens temáticas
e de projetos tendo, porém, seu desenho básico sido orientado pela concepção
de conhecimentos articulados por eixos.
Foram 4 eixos considerados os articuladores dos currículos:
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1- Ciências Sociais Aplicadas – eixo que se volta para a constituição da base
fundamental do conhecimento sociológico, antropológico e da ciência
política presentes também na formação do bibliotecário e do
administrador. Orienta o estudante tematicamente, metodologicamente e
epistemologicamente a compreender a realidade social na qual atuará de
maneira propositiva e com capacidade de instruir soluções aos
problemas, visando a mudança social.

2- Pesquisa - eixo que se volta para o conhecimento dos modos de operar e
produzir o conhecimento das ciências sociais aplicadas e visa assegurar
autonomia para que os estudantes em formação e os já formados possam
buscar, eleger, apropriar-se e construir instrumentos e ferramentas para
conhecer o social e elaborar projetos de transformação da realidade.
Compreende que as práticas desenvolvidas nas disciplinas que compõem
o eixo, são concebidas como mediadoras entre as teorias e a aplicação.
3- Definição e Resolução de Problemas/Direito à cidade – eixo que se
estrutura pelos conhecimentos que permitem assumir a cidade, tendo por
referência a cidade de São Paulo, em toda a sua complexidade, como
lócus de atuação dos estudantes durante a sua etapa formativa, com
vistas a conhecer, problematizar, construir bases para elaborar futuras
pesquisas, diagnósticos e, especialmente estruturar respostas às
necessidades, com solução dos problemas.
4- Inovação, com ênfase na Inovação Social – eixo voltado para o
reconhecimento, a valorização e a necessidade de projetar as ações dos
cientistas sociais que trabalham com aplicação, tendo por princípio a
melhoria da sociedade. Reitera-se nele a concepção de inovação que
ultrapassa a engrandecimento técnico e tecnológico das disciplinas, áreas
e campos de conhecimento, mas se apresenta também, ética e
politicamente, nos desafios para ampliação de repertório e de ferramentas
23
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

conceituais, metodológicas e instrumentos para o desenvolvimento das
ciências sociais aplicadas.
Além das remodelações das ementas das disciplinas, foi estabelecido que
algumas disciplinas, que são de vetores teórico e prático, contenham em suas
cargas didáticas, os horários relativos às horas de práticas, denominadas
práticas curriculares formativas. Por fim, a reforma curricular do Projeto Escola
pautou a avaliação curricular, considerando os elementos institucionais; o
currículo prescrito e planejado, o currículo moldado pelos professores e a
aprendizagem dos estudantes

Outras ações
No que diz respeito às ações que visam a melhoria da gestão, estão
iniciadas as ações referentes às regras para a abertura de novos cursos, plano
de comunicação, política para a concessão e captação de bolsas para
estudantes que não podem arcar com o valor das mensalidades, além do
aperfeiçoamento dos processos de atendimento a estudantes e de valorização
das pessoas que trabalham na instituição.
Sendo assim, considerando-se ter sido 2016 o primeiro ano de vigência do
PDI, é possível dizer que em sua própria concepção foram consideradas
sugestões

de

principalmente

aprimoramento
no

que

tange

desta

Comissão

Própria

à

necessidade

de

de

Avaliação,

planejamento

e

acompanhamento constante dos parâmetros do apontado pelo próprio PDI.
Destaca-se a forma democrática com a qual ao longo de 2019 toda a
comunidade acadêmica foi envolvida nesta empreitada, seja para participar da
discussões, seja para assumir responsabilidades perante algumas ações,
conforme ilustrou a tabela anterior, inclusive no Projeto Escola.
A reformulação do PDI e a construção de um plano de ações com atribuição
de responsabilidades e estabelecimento de prazos para sua realização estava
entre as recomendações constantes nos últimos relatórios desta comissão.
Ainda com relação ao compromisso da instituição com o aprimoramento e
manutenção de sua excelência em ensino, continuam como ações permanentes
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para melhoria as seguintes ações: a) Análise continua dos mecanismo de
avaliação dos cursos, docentes, instituição e estudantes; b) acompanhamento
de egressos por meio de pesquisas permanentes; c) realização de eventos e
seminários de iniciação científica anuais; d) Ampliação e variação constante da
oferta de cursos pela área de extensão; e) oferta de cursos Lato Sensu de acordo
com a Resolução CES nº 01/07 (08/06/07) nas modalidades acadêmicas e
profissionais; f) Permanente análise do NDE (Núcleo Docente Estruturante), de
cada um dos cursos, em relação às matrizes e os conteúdos curriculares,
visando-se a promoção de uma formação de cunho interdisciplinar, a qual deverá
considerar as temáticas estabelecidas pelo MEC como fundamentais aos
estudantes: direitos humanos, a história da África e afrodescendentes, e
Sustentabilidade Ambiental. Tais temáticas seguiram as resoluções do Conselho
Nacional de Educação. Além disso, foi introduzido o tema das cidades, mais
especificamente a cidade de São Paulo, como eixo temático dos projetos
pedagógicos dos cursos; g) estímulo constante aos estudantes para o
desenvolvimento de seus estudos e de sua vida acadêmica; e h) estímulo ao
desenvolvimento do programa de monitoria voluntária, na qual são oferecidas
pré-aulas e pós-aulas para os estudantes do primeiro ano, o que contribui não
apenas para o processo pedagógico, mas para o acolhimento dos mesmos
juntos à instituição e, desta forma, para a melhor adequação do estudante na
vida universitária. Além da manutenção e promoção destas ações de
aprimoramento em 2019, a direção acadêmica e as coordenações de curso
estabeleceram prioridades em seu planejamento acadêmico para o ano de 2020.
Com a conclusão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 20162020, o Planejamento Acadêmico de 2020 o adotou como base para definir as
ações das áreas, dos órgãos e dos funcionários que ocupam funções de
responsabilidade nas atividades acadêmicas das Escolas e dos cursos. Esperase, deste modo, que se constitua um caminho virtuoso entre o Planejamento
Acadêmico e o PDI para uma crescente convergência de ações entre a
Fundação Mantenedora e as Unidades mantidas. Espera-se também que haja
uma maior possibilidade de êxito para concretizar os dois objetivos principais do
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Planejamento Acadêmico, que são melhorar a qualidade dos cursos e
aperfeiçoar a gestão acadêmica.
A seguir, apresenta-se o Planejamento Orçamentário para a realização das
atividades acadêmicas para o ano de 2019.
PROJEÇÃO ORCAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
ACADÊMICAS
Quadro 01 – Projeção Orcamentária para atividades acadêmicas 2019

Unidade de
Referência

Atividade Acadêmica a ser desenvolvida

ensino
responsável

Valor a ser
Mês/ Período de

investido na

desembolso

realização da
atividade

1

IV Seminário FESPSP (incluindo Seminário de
Pesquisa)

FaBCI, ESP,FAD

Outubro

R$ 40.000,00

2

Programa Inst. Bolsas Inc. Cient. - PIBIC

FABCI-FAD-ESP

Jan. a Dez.

R$ 60.000,00

Jan. a Dez

R$ 30.000,00

3

Pesquisa FESPSP

FESPSP

4

Programa de Cursos de Extensão com
divulgação

FESPSP

5

Viagens para visitas técnicas

FABCI

6
7
8
9

Verbas para eventos, palestras e aulas
especiais
Fomento para idas a congressos e eventos
científicos
Programa de Incentivo à Produção Docente
(PIPED)
Atividades acadêmico-pedagógicas
desenvolvidas pelos estudantes

FABCI-FAD-ESP
FABCI-FAD-ESP

Jan. a Dez
Jan. a Dez
Jan. a Dez
Jan. a Dez

R$ 30.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00

FABCI-FAD-ESP

Junho

R$ 74.800,00

FABCI-FAD-ESP

Jan. a Dez

R$ 20.000,00

TOTAL

R$ 294.800,00

Fonte: Tesouraria FESPSP 2019

3.2.2 Terceira Dimensão: Responsabilidade Social da Instituição
A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que
se refere à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística.
Como o próprio roteiro de avaliação do SINAES sugere, a noção de
Responsabilidade Social adotada no PDI da FESPSP tem um olhar quase que
exclusivamente direcionado à comunidade, focando ações de promoção da
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cidadania e inclusão social. Um problema colocado para a instituição, desde o
relatório anterior, é que a ação social da FESPSP se confunde com as atividades
de extensão, até porque estas são abertas à comunidade sendo difícil distinguir
o que é próprio da extensão e o que é expressão de responsabilidade social.
A FESPSP incentivou durante o ano de 2019 diversas ações de diferentes
campos de atuação da responsabilidade social repetindo-se, desta forma, a
grande maioria daquelas já existentes em anos anteriores, das quais destacamse:
● Aulas Abertas
● Campanha de Inverno 1- Troque um agasalho pela multa na
biblioteca
● Doe se puder e retire se precisar (campanha do agasalho)
● Cineclube Darcy Ribeiro
● Coletivo 21 N
● Coletivo Elefante Branco
● Coletivo Virginia Bicudo
● Corredor Cultural - Consolação
● Debates Contemporaneos
● Escola Livre de Sociologia e Política- estudantes de ensino médio
● Exposições FESPSP
● Festas Sazonais (Festa Juninas, Semana da Consciência Negra)
● Grupo de Estudos de Gênero e Sexualidade
● Grupo de Estudos sobre Autores Negros Brasileiros
● Grupo de Estudos Virada à Esquerda
● Literatura Espalhada
● Mini Cursos Seminário para a Comunidade
● Núcleo de Estudos Sobre Masculinidade Negra
● Palestras FESPSP
● Relações Internacionais/Ibero-americanas
● Saraus Literários
● Transcidadania

A seguir, apresenta-se uma síntese da semana de integração com
estudantes ingressantes, desenvolvida pela FESPSP e direcionada para os
temas ética e responsabilidade social.
Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, aconteceu na FESPSP a Semana de
Integração dos nossos cursos de graduação. Docentes e centros acadêmicos da
Escola de Sociologia e Política (ESP), da Faculdade de Biblioteconomia e
Ciência da Informação (FaBCI) e da Faculdade de Administração (FAD)
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realizaram as atividades com os calouros da instituição, apresentando os
ambientes da FESPSP, os professores, palestras e debates. Os estudantes
também tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com os docentes e colegas!
No dia 17, os estudantes foram recepcionados pelos diretores
acadêmicos das três faculdades: Carla Diéguez, Valéria Valls e Douglas Murilo
Siqueira; para, em seguida, participarem de um tour pela FESPSP, organizados
pelos Centros Acadêmicos. Os estudantes de Administração participaram da
palestra Capitalismo Consciente, que mostrou essa vertente cada vez mais
presente nas empresas, que propõe que os investimentos e as lideranças
trabalhem com um propósito social e consciência.
No dia 18, foi a vez dos estudantes conhecerem o Projeto Escola e as
disciplinas do núcleo comum dos três cursos. Após isto, foi a vez do Prof. Dr.
Angelo Del Vecchio, presidente do Conselho Superior da FESPSP, ao lado da
Maristela Debenest, do Memorial da Resistência, falarem sobre as ciências
sociais aplicadas.
Nos dois horários na quarta-feira, os estudantes puderam participar da
mesa "A origem da opressão da mulher. Exposição: Movimento de Mulheres
Olga Benário", organizada pelo CAFFESP. No período noturno houve a
apresentação Acústico Rock & Blues com o estudante do curso de
Administração, André Bergue Lucas.
Quinta-feira os estudantes tiveram, nos dois horários, a primeira atividade
em grupo com a participação de estudantes dos três cursos. As professoras
Adriana Souza,
Andrea Leite e Stella Schrijnemaekers, coordenadores de estágio da
FaBCI, FAD e ESP (respectivamente) falaram com os estudantes sobre mercado
de trabalho e realizaram uma dinâmica sobre os problemas que eles encontram
na cidade e a proposta de soluções. Os estudantes aplicaram escuta ativa e uma
série de outras habilidades voltadas para carreira e propósito profissional. Os
professores da disciplina de Análise Textual, Eliana Asche e Ivan Russeff,
também se apresentaram e falaram sobre a disciplina e a possibilidade do
estudante fazer curso de redação nos fins de semana.
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A semana terminou com a exibição do documentário da Netflix que
concorreu ao Oscar em 2020: Democracia em Vertigem. Nos dois horários, os
estudantes puderam participar da exibição e do posterior debate com as
professoras Natália Negretti, Rosemary Segurado e Tathiana Chicarino, que
estão estudando a obra com maior profundidade e produzindo um artigo sobre
ela.
A integração entre os cursos que compõe a Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo foi primeiro pensada pelo Professor Jorge
Nagle, e desde então, professores de todos os cursos têm sistematicamente,
semestre após semestre, discutido, refletido e pensado em ações que promovam
cada vez mais uma integração entre eles, bem como uma integração entre
disciplinas de um mesmo semestre, entre outras questões.
Na verdade, a cada ano, uma visão mais ampla e integrada da instituição
tem se desenvolvido entre os docentes. Tal preocupação tem se estendido para
múltiplas atividades e linhas de ação que têm sido discutidas tanto entre
coordenadores, professores e os respectivos núcleos docentes estruturantes.
Dessa maneira, as disciplinas de um mesmo semestre têm caminhado
para uma maior integração, seja por meio de avaliações em comum, como os
trabalhos integrados, atividades interdisciplinares, seja por outras atividades,
como Programas de Enriquecimento Curricular, pesquisas e eventos, entre
outros.
Os professores têm repensado suas formas de avaliação e dinâmicas da
sala de aula, e dessa forma, tem se ampliado a introdução de novas
metodologias, com destaque para a metodologia de ensino por meio de projetos
e a aprendizagem por problemas.
A cidade de São Paulo também se consolidou ao longo dos últimos anos,
como o espaço, por excelência, em que os jovens são levados à refletir, pensar
formas de compreensão e até de atuação sobre a realidade.
E é em meio a todas essas ações que a Semana de Integração de 2019
foi pensada, para não apenas integrar o calouro à instituição e ao seu curso, mas
promover, mais um passo na integração entre os cursos e para a missão da
45
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

FESPSP junto à sociedade. Para isso, foram realizadas atividades que levaram,
ao mesmo tempo, à um entendimento e apresentação do que é uma Fundação
com cursos de Humanidades, qual é a especificidade da FESPSP enquanto
Fundação, conjunto de faculdades, e como cada curso possui a sua
especificidade, além da reflexão, de forma conjunta, sobre a cidade de São
Paulo, seus problemas e soluções.

ESP – ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA

A seguir, apresenta-se um resumo das atividades desenvolvidas na
Escola de Sociologia e Política no período de janeiro a dezembro de 2019, sendo
uma compilação dos Relatórios mensais elaborados pela Coordenação
Acadêmica do curso de Sociologia e Política. Seu foco principal são as atividades
acadêmicas e didático-pedagógicas desenvolvidas no período, tendo como
introdução as ações de relacionamento institucional mantidas pela Faculdade.

1. AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

JANEIRO


Parceria IHP – FESPSP: no dia 28 de janeiro iniciou mais uma turma
do Programa “Cities in the 21st Century” realizado em parceria entre o
International Honors Program e a FESPSP. Nesta edição, em função
do período de realização, não houve participação de estudantes da
FESPSP.

O Coletivo 21 N, de estudantes negros e alunas negras da FESPSP,
participou para apresentar a sua experiência na instituição, como um
coletivo ligado as relações raciais. O egresso do curso de Sociologia
e Política Américo Sampaio também participou do programa, expondo
a experiência da Rede Nossa São Paulo. O programa seguiu até o dia
22 de fevereiro.
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2. TÓPICOS ACADÊMICOS


Semana de Integração: A Semana de Integração tem o objetivo de
promover a integração entre os estudantes calouros dos diversos cursos
de graduação e destes com os estudantes veteranos. As atividades foram
desenvolvidas entre os dias 04 e 08 de fevereiro e foram realizadas as
seguintes atividades:

04/02 – recepção dos calouros pelas Coordenações de Curso e pelos Centros
Acadêmicos com café de boas vindas
05/02 – atividades por curso – realização de bate papo com egressos do curso
de Sociologia e Política
06/02 – atividades por curso – mesa sobre a Conjuntura Política Brasileira com
docentes do curso de Sociologia e Política
07/02 – atividade integrada dos cursos – oficina de design thinking sobre
problemas da Cidade de São Paulo
08/02 – atividade do Cineclube Darcy Ribeiro e do Coletivo 21N

Abaixo seguem imagens das atividades ocorridas na Semana de Integração:

Imagem 1: Oficina de Design Thinking
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Imagem 2: Mesa com estudantes egressos do curso de Sociologia e Política

Imagem 3: Mesa sobre Conjuntura Política Nacional



Colação de grau da turma 2018: no dia 22 de fevereiro de 2019 foi
realizada a colação de grau dos estudantes concluintes da turma de 2018.
A colação foi realizada no auditório da FESPSP e contou com a presença
de amigos e familiares dos formandos. As Profas Carla Diéguez e Eliana
Asche foram, respectivamente, paraninfa e professora homenageada da
turma e as alunas Gabrieline Andrade e Wallessandra Rodrigues foram,
respectivamente, juramentista e oradora da turma. A seguir algumas fotos
da colação de grau:
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Imagem 4: Juramento

Imagem 5:Formandos com a paraninfa e a professora homenageada da turma



Monitoria Científica: durante o 1º e o 2º semestre, a Monitoria Científica
da ESP realizou as atividades de divulgação de eventos e outras
atividades acadêmicas e extra-acadêmicas aos estudantes da FESPSP e
realizou as atividades de editoria da Revista Alabastro. As atividades
foram

divulgadas

no

blog

da

Monitoria

Científica

http://espmonitoria.blogspot.com.br/ e na página do Facebook da
Monitoria Científica https://www.facebook.com/espmonitoria/.
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Eleição do Centro Acadêmico Florestan Fernandes: as eleições do
CAFFESP ocorreram no dia 26/04. Foi eleita a chapa Rondó da
Liberdade, composta por alunas do 1º semestre matutino.



Revista Alabastro: em outubro de 2019 foi publicada a edição nº 12 da
revista Alabastro, revista dos estudantes da Escola de Sociologia e
Política de São Paulo. A edição pode ser acessada pelo link:
http://revistaalabastro.fespsp.org.br/index.php/alabastro/issue/current/sh
owToc



Revisão do projeto pedagógico: A partir de janeiro, foi iniciado o
processo de revisão do Projeto Pedagógico de Curso, realizado
conjuntamente com os demais cursos, e conduzido por uma Comissão
constituída por membros da Diretoria Executiva e do Conselho Superior
da FESPSP. O processo durou o ano de 2019 e contou com reuniões
quinzenais com todo o corpo docente dos cursos de graduação e reuniões
específicas entre coordenadores de curso e corpo docente e entre
coordenadores de curso e comissão. Ao final de 2019, foi finalizada a
nova estrutura do 1º ano dos cursos de graduação, que conta com 3
disciplinas conjuntas no 1º semestre: i) Introdução as Ciências Sociais
Aplicadas, ii) Análise Textual; iii) Conhecimento Científico, Ética e
Pesquisa; e 2 disciplinas conjuntas no 2º semestre: i) Fontes de
Informação e Pesquisa; e ii) Produção Textual. A inovação promovida
está na ministração coletiva das duas primeiras disciplinas e, no caso do
curso de Sociologia e Política, na integração da prática de pesquisa e
aplicação das disciplinas específicas do curso. Após essa finalização, que
contou com a participação do corpo docente e do NDE do curso de
Sociologia e Política, a nova estrutura curricular foi debatida e aprovada
no Conselho Acadêmico do curso de Sociologia e Política

Abaixo segue a estrutura curricular do 1º ano do curso de Sociologia e Política.
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2020

Carga horária

1o. Semestre
Análise Textual
A disciplina promove o contato sistemático com materiais
escritos, de forma a propiciar condições para a recepção
organizada e crítica do texto, bem como provocar discussões
sobre temáticas relacionadas ao direito à cidade provocadas

36h

por situações discursivas – orais e escritas - que favoreçam a
utilização

de

processos

argumentativos

coerentes

e

persuasivos, considerando-se e valorizando-se os preceitos da
norma padrão e suas variantes dialetais.
Conhecimento Científico, Ética e Pesquisa
Esta disciplina tem por objetivo apresentar os recursos iniciais
para o desenvolvimento de pesquisas de campo interdisciplinar
das Ciências Sociais Aplicadas. Para tal, propõe desenvolver a
formulação

de

projetos

de

pesquisa

e

orientar,

36h

metodologicamente, para a busca de resoluções de problemas
com base no pensamento científico e em critérios de
cientificidade.
Introdução às Ciências Sociais Aplicadas
As CSA é um campo de conhecimento que compreende a
relação entre teoria, pesquisa e aplicação na reflexão sobre a
resolução de problemas e necessidades sociais, em uma
perspectiva interdisciplinar. A disciplina aborda as origens das
CSA, dando ênfase à sua construção relacionada com a

72h

problematização de questões sociais específicas da cidade de
São Paulo, tais como: gestão, políticas públicas, emprego e
renda, mobilidade urbana, moradia, acesso à informação,
dentre outras.
Alteridade,

Segregação

e

Hierarquias

na

Cidade:

abordagens antropológicas

72h
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Tendo por objeto a cidade, a disciplina propicia reflexões e
contato empírico no campo contemporâneo das ciências
sociais

aplicadas,

por

meio

de

atividades

práticas

interdisciplinares, a partir da análise das questões da
alteridade, seus reflexos nos sistemas explicativos ocidentais e
as interpretações das diferenças sociais e culturais.
Cidade e Instituições Políticas
A disciplina apresenta os nexos entre política e cidade. A teoria
e os conceitos serão mobilizados para a problematização de
questões concretas e atuais, considerando as interfaces entre
teoria, empiria e aplicação. Os diversos temas e autores serão

72h

abordados para refletir sobre os problemas contemporâneos
da participação política nas cidades e das relações entre
democracia e desigualdade.
A Sociologia e a Cidade
A disciplina apresenta a cidade como objeto da Sociologia. Os
problemas da cidade são discutidos a partir de abordagens
teóricas e pesquisas da Sociologia na perspectiva aplicada,
com foco na composição dos grupos sociais, na segregação

72h

social e espacial e nas lutas sociais que compõem o
crescimento da cidade a partir do desenvolvimento do
capitalismo.
Total 1º semestre:

360h

2o. Semestre
Fontes de Informação e Pesquisa
Aborda os tipos de fontes de informação, com enfoque nas
fontes primárias, secundárias, terciárias, obras de referência,
literaturas branca e cinzenta. Trata das entidades como

36h

produtoras de informação, e apresenta o contexto das fontes
de informação para a inovação com ênfase em patentes.
Aborda a Internet como fonte de informação, destacando os
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indicadores e os critérios para a avaliação da informação online.
Instrui para o desenvolvimento de estratégias de busca e para
a realização de levantamento bibliográfico, bem como para o
uso das principais bases de dados de informação científica,
bibliotecas digitais e dos principais repositórios institucionais
digitais. Reflete criticamente sobre o fenômeno das fake news
no contexto da pós-modernidade e discute os conceitos de pósverdade, desinformação e confiabilidade da informação.
Produção Textual
A disciplina aborda temas relativos à produção do texto, sua
constituição, seus problemas e possibilidades. Combina
atividades práticas de redação, com a produção de resenhas,
resumos, notas críticas e dissertações, correção dos principais
desvios de norma, oferta de possiblidades e alternativas para
os diferentes níveis de linguagem e desenvolve os seguintes
temas: modalidades discursivas (organização e constituição
das ideias do texto); estruturação das modalidades discursivas
(constituição

do

parágrafo);

formalidades

do

36h

discurso

acadêmico (mecanismos léxico-gramaticais da produção
escrita); coesão e coerência na constituição do texto;
retextualização (alternâncias de modalidades discursivas: do
formal para o espontâneo e coloquial; do referencial jornalístico
e científico para o artístico e vice-versa); características dos
discursos oral e escrito; oralidade e letramento.
Antropologia das Diferenças
A disciplina trabalha com o desenvolvimento das relações entre
a prática de pesquisa, suas orientações e aplicações. Propicia
reflexões e contato empírico, no campo contemporâneo das

72h

ciências sociais aplicadas, por meio de atividades práticas
interdisciplinares que terão como norte a desigualdade na
cidade, assim como os problemas dele derivados. A disciplina
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recorre

às

abordagens

desenvolvidas

no

âmbito

do

culturalismo estadunidense e do funcionalismo inglês para
discutir o objeto desigualdade na cidade. Dialoga com trabalhos
de

Antropologia

Contemporânea

Brasileira

ressaltando

elaborações sobre diferentes manifestações da desigualdade,
tais como relações de gênero, sexualidade, entre outros. O
esforço será no sentido de correlacionar o objeto desigualdade
na cidade e as reflexões e práticas antropológicas no presente
e no passado.
Estado e Instituições Políticas
A disciplina apresenta os nexos entre Estado e cidade a partir
das diversas formas de organização dos pactos constituintes.
A

teoria

e

os

conceitos

serão

mobilizados

para

a

problematização de questões concretas e atuais, considerando
as interfaces entre teoria, empiria e aplicação. Os temas e
autores serão abordados a fim de investigar como as noções

72h

de soberania, constituição e federação podem ajudar a refletir
sobre os problemas contemporâneos da representação política
das cidades e das relações entre Estado e desigualdade,
servindo como condutores para o desenvolvimento de uma
ciência política aplicada.
Sociologia das Desigualdades
A desigualdade e suas múltiplas expressões, em especial as
desigualdades econômica e social, são problemas sociais
persistentes nas sociedades urbanas e por tal, tem sido objeto
de

estudos

e

pesquisas

sociológicas

com

vistas

a

compreensão dos fenômenos e resolução dos problemas

72h

decorrentes da desigualdade. A disciplina apresenta as
abordagens teóricas e pesquisas da Sociologia sobre as
desigualdades econômica e social a partir de problemas de
caráter aplicado
Economia política

72h
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A disciplina reconstrói as principais formas de interpretação e
de enfrentamento ao problema da desigualdade por meio da
economia política, tomando o lócus da cidade como espaço
privilegiado para a observação desse problema no mundo
moderno. Para tanto, será fundamental a articulação entre
leituras teóricas e problemas empíricos, exercitando as
interconexões entre interpretações estruturais e análises
conjunturais, enfatizando a dimensão de ciência social aplicada
intrínseca à economia.
Total 2º semestre


360h

Atividades complementares: Foram oferecidas aulas abertas e outros
eventos pela Escola de Sociologia e Política (conforme descrito ao final
desse relatório);



Trabalho Temático: Durante o 1º semestre de 2019 foi realizado trabalho
temático sobre o livro A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade.
Foi realizada a Semana da Mineração, com palestras e exposição
fotográfica, conforme relatado no tópico Aulas Especiais e demais
eventos. Para o 2º semestre de 2019 foi escolhida a obra Ponciá Vicêncio,
de Conceição Evaristo.



Consolidação da área de Estágios e Mercado de Trabalho no curso
de Sociologia e Política: A Profa Stella Christina Schrinemaejkers,
coordenadora da área, desenvolveu atividades diversas ao longo do ano
para consolidação da área. Foram realizadas rodas de conversa sobre
mercado de trabalho e com estudantes e egressos do curso sobre
carreira. Foi também realizada nova rodada de pesquisa com estudantes
do curso de Sociologia e Política da FESPSP sobre estágio e mercado de
trabalho, de forma a mapear as competências dos estudantes da
FESPSP.
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Visita dos estudantes à Pinacoteca do Estado de São Paulo: A visita
contou com a presença predominante de estudantes dos dois períodos
tanto do 5º como do 7° semestre, matriculados nas disciplinas
Pensamento Social e Político Brasileiro e Sociologia VII e foi realizada no
dia 08/04. Compareceram 34 estudantes.

As referidas disciplinas

possuem em comum o Brasil como pano de fundo das discussões. Ainda
que se considerando as abordagens específicas de cada uma delas, a
visita teve como objetivo comum à ambas um contato com obras do
século XIX que tratam do Brasil como tema, principalmente tendo como
foco pelo menos à três aspectos:

A - a construção da identidade nacional, do ponto de vista da produção dos
símbolos nacionais e do Estado, ou seja, fundação do discurso oficinal da
nacionalidade ou da ideia de Brasil Nação, pautado em valores régios (de
distinção e de poder reais) , católicos, burgueses, etc, que em boa medida
falseiam a imagem da realidade;
B - a imagem do negro ou sua representação social nas telas, marcada por uma
visão racista, mas que ilustra as características da sociedade escravocrata e o
lugar do negro no imaginário social da burguesia;
C - a questão da miscigenação e sua abordagem por obras modernistas, as
quais apontam uma ressignificação da imagem do negro na construção do Brasil
Moderno.
Abaixo o registro da visita dos estudantes à Pinacoteca do Estado.
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Imagem 6: Estudantes dos 5º e 7º semestre em visita à Pinacoteca do Estado



Trabalho Temático 1º semestre: Os estudantes do 1º semestre do curso
de Sociologia e Política apresentaram os resultados do trabalho temático
sobre o livro Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, entre os
dias 10 e 19 de junho. Os trabalhos foram expostos em sala de aula e
outras áreas da FESPSP, como o saguão. Abaixo podem ser vistas
algumas fotos de trabalhos expostos. Segue também link para um dos
vídeos

apresentados

pelos

estudantes

(https://drive.google.com/file/d/18wQVvs1Idi41k5aXyZypAN96St3qLftk/vi
ew?usp=sharing). Em agosto houve nova exposição dos trabalhos,
conforme aponta o card abaixo. Dada a experiência positiva vivenciada
no 1º semestre, o mesmo modelo foi adotado para o trabalho temático do
2º semestre.
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A assessoria de imprensa da FESPSP produziu pequeno relato da exposição,
disponível

no

site:

https://fespsp.org.br/noticias/estudantes-apresentam-

trabalhos-inspirados-em-drummond#

Quadro feito pela aluna Luiza Tenan
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Instalação feita pelo estudante José Cassio Brasil



Aula especial Análise de Políticas Públicas I: conforme previsto no
Plano de Ensino acordado no início do semestre foram realizadas aulas
especiais nos dias 16/09/19 e 18/09/19 na disciplina de Análise de
Políticas Públicas I. O objetivo de ambas as aulas foi promover a
participação dos estudantes (as) em audiências públicas para ampliar a
discussão em sala de aula sobre a construção de agendas políticas,
principalmente sobre pautas pertinentes à cidade de São Paulo. No dia
16/09/19, às 19:00, os estudantes estiveram nas dependências da
Câmara Municipal de São Paulo para participar da 5ª Audiência Pública
para discutir "Políticas para uso de Bicicletas na Cidade de São Paulo”.
Ao todo, houve a presença de mais de 30 estudantes (as) estudantes nos
dois períodos. Já no dia 18/09/19, às 10:00, os estudantes foram à
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando participaram
como ouvintes da CPI - Gestão das Universidades Públicas. Na ocasião,
a reunião dos deputados presentes tinha a finalidade de investigar
irregularidades na gestão das universidades públicas no Estado, em
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especial, quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas. A
seguir, fotos das duas aulas.

Aula 16/09/19

Aula 16/09/19.

Aula dia 18/09/19.


Aula integrada Análise de Políticas Públicas I, Métodos e Técnicas
de Pesquisa em Ciências Sociais e Sociologia Urbana: Na Semana de
Orientação a Pesquisa, os docentes das três disciplinas que organizam o
trabalho temático do 6º semestre, Marta Bergamin, Paulo Silvino e
Rodrigo Estramanho de Almeida, marcaram atividade conjunta com os
estudantes dos períodos matutino e noturno. A atividade consistiu em
uma apresentação de cada professor sobre as concepções e
possibilidades para a realização do Trabalho Temático. Depois foi feita
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uma atividade de orientação coletiva com os grupos. Cada grupo
apresentou seu tema, como pretendiam executar a pesquisa e o estágio
da pesquisa no momento da orientação. Os três professores deram suas
sugestões, de acordo com cada área do conhecimento. A atividade foi
bastante produtiva e importante para os grupos conseguirem articular a
formação de um tema que possa contemplar os conhecimentos
produzidos nas três disciplinas. Também possibilitou que os estudantes
compreendessem de quais as perspectivas principais parte a elaboração
do Trabalho Temático do 6º semestre.


Semana de Orientação à Pesquisa 2º semestre: na semana de 23 a 27
de setembro de 2019 foi realizada a Semana de Orientação a Pesquisa.
Para o 1º ano, a Semana foi destinada a atividades relacionadas ao
trabalho

temático.

Foram

realizadas

atividades

culturais,

como

apresentação de poemas e músicas relacionadas a temática racial; rodas
de conversa sobre a presença da mulher negra na literatura; e discussão
da obra de Conceição Evaristo. Abaixo é apresentado o calendário da
semana.

SEMANA DE ORIENTAÇÃO À PESQUISA - 2º SEMESTRE
Segunda-Feira
Terça-Feira
Quarta-Feira
Período
(23/09)
(24/09)
(25/09)
Resistência e arte
A herança da
negra: Abdias do
escravização no
Nascimento
e Reposição
da Brasil a partir do
Matutino Solano
Trindade aula
de texto ‘As ideias
Julio
Nieto Antropologia II
fora do lugar’ de
Soares e Ricardo
Roberto Schwarz
Vianna
- William Nozaki
Resistência e arte
negra: Abdias do Ponciá Vicêncio
Nascimento
e e
feminismos
Solano
Trindade negros
Reposição da aula
Noturno
Julio
Nieto - Wallessandra de Antropologia II
Soares, Ricardo Rodrigues
Vianna e Paulo (UFABC)
Niccoli

Quinta-Feira
(26/09)

Sexta-Feira
(27/09)

(-)

Prova
de
Sociologia II

Um
estudo
sobre
Ponciá
Vicêncio e a
obra
de Prova
de
Conceição
Sociologia II
Evaristo
Fernanda
Miranda (USP)
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Seminário FESPSP: entre os dias 28/10 a 31/10 foi realizado o Seminário
FESPSP “Juventude, trabalho e profissão”. A participação dos docentes
do curso de Sociologia e Política foi expressiva. Os docentes estiveram
presentes como palestrantes na mesa de abertura, que apresentou os
resultados da pesquisa “Juventude e Mercado de Trabalho em São Paulo”
(disponível https://youtu.be/EyhPm6ZGrxk), e na mesa de encerramento,
cujo tema foi “A Ciência Social Aplicada: teoria, prática e projeto
acadêmico” (disponível em https://youtu.be/3lzM3U_osow). Também
coordenaram Grupos de Trabalho e o Ciclo das 5. A programação
completa pode ser vista em: https://fespsp.wixsite.com/seminario2019



Apresentação dos trabalhos temáticos do 2º semestre: no dia 29 de
novembro foi feita a apresentação dos trabalhos temáticos dos estudantes
do 1º ano do curso de Sociologia e Política em Sarau organizado pela
Profa Eliana Asche com o Centro Acadêmico Florestan Fernandes
(CAFFESP). Em 2019, foi adotado um novo formato para o trabalho
temático. Os estudantes, a partir da leitura da obra selecionada,
expressam artisticamente os elementos mais interessantes, a partir da
visão deles, da obra. As expressões artísticas escolhidas são variadas:
poesias, fanzines, podcasts, pinturas, fotografias, entre outros. Os
resultados são apresentados aos docentes, que avaliam e atribuem notas.
Para o 2º semestre foi adotada a obra Ponciá Vicêncio, de Conceição
Evaristo, que inspirou os trabalhos apresentados em 29 de novembro. A
assessoria de imprensa da FESPSP fez a cobertura da atividade:
https://www.fespsp.org.br/noticias/estudantes-do-primeiro-ano-realizamsarau-na-fespsp . Abaixo algumas fotos da apresentação dos trabalhos.
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3. INFORMAÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS:


Aulas Especiais, PECs e demais eventos:
Durante o ano de 2019, o curso de Sociologia e Política promoveu diversas
atividades extra-curriculares, listadas a seguir.

Semana da Mineração
Evento realizado pelos docentes do 1º
ano do curso de Sociologia e Política
com vistas a discutir os temas do
Trabalho Temático do 1º semestre de
2020.
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Debate sobre Amazônia:
Organização: Curso de Pós-Graduação em
Globalização e Cultura

Papo de Sociólogo: vamos pensar o
mercado de trabalho?
Evento realizado pela área de Estágio e
Mercado de Trabalho da ESP
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A ultra-direita emergente no
Brasil
Organização: Conselho Superior da
FESPSP

Evento Semana Preta – Coletivo 21N:
O Coletivo 21N realizou roda de conversa
para lembrar o dia da Consciência Negra. A
roda de conversa aconteceu na área
externa da FESPSP, atrás do Casarão, no
dia 06 de novembro de 2019, no período
noturno.



Curso Redação para Ingressantes: O curso de Redação para
Ingressantes é uma das iniciativas realizadas pela FESPSP para retenção
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de estudantes. Destinado prioritariamente aos estudantes do 1º semestre,
o curso tem por objetivo melhorar a interpretação de texto e a capacidade
de escrita dos estudantes. O curso foi ministrado pela Profa Eliana Asche
e aconteceu aos sábados.

FABCI

–

FACULDADE

DE

BIBLIOTECONOMIA

E

CIÊNCIA

DA

INFORMAÇÃO.

A seguir, apresenta-se um resumo das atividades desenvolvidas na Faculdade
de Biblioteconomia e Ciência da Informação no período de janeiro a dezembro
de 2019, sendo uma compilação dos Relatórios mensais elaborados pela
Coordenação Acadêmica do curso de Biblioteconomia.
Seu foco principal são as atividades acadêmicas e didático-pedagógicas
desenvolvidas no período, tendo como introdução as ações de relacionamento
institucional mantidas pela Faculdade.

1. Ações de relacionamento institucional

JANEIRO


CRB 8ª região e participação nas reuniões plenárias: A FaBCI recebeu
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convite para as reuniões plenárias de 2019 (membro nato – Escolas).
Essa aproximação é muito importante para o acompanhamento das ações
do CRB, em especial a divulgação da profissão (que tem impacto direto
no processo seletivo). A agenda das reuniões plenárias foi disponibilizada
e a FaBCI estará presente em todas as reuniões ao longo do ano
(Coordenação ou docente por ela designada).

FEVEREIRO


CRB 8ª região: A Profa. Isabel Ayres foi indicada para a Comissão
Temporária de Patrimônio Bibliográfico e Documental, representando a
FaBCI. A 1ª reunião foi realizada no dia 21/02/19. A ideia é formar um
grupo de especialistas para a realização de capacitações e eventos sobre
o tema.

MARÇO


Conversando

sobre

“Gestão da Informação
Digital”, evento do Dia do
Bibliotecário do Sistema
Estadual de Bibliotecas
Públicas

(SisEB):

Realizado no dia 12/03, na
Biblioteca de São Paulo,
com os docentes do curso
de GID EAD – Gestão da
Informação

Digital

(parceria Iberbibliotecas):
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Divulgação:
Integra:
https://www.youtube.com/watch?v=WzOeQUrddKI&feature=youtu.be
https://www.fespsp.org.br/noticia/docentes_da_fespsp_participarao_de_
evento_no_siseb



Mesa Redonda “Ciência, preservação e acesso: novos olhares sobre
a atuação dos Bibliotecários”, evento do Dia do Bibliotecário do
SIBI/USP: Realizado no dia 12/03, na Biblioteca Brasilianas, com a
participação da Profa. Valéria. Esse evento integrou a Semana da Biblio
da FESPSP.
Divulgação:
https://www.doity.com.br/dia-do-bibliotecario-12marco2019
https://www.sibi.usp.br/noticias/dia-do-bibliotecario-sera-dedicado-adiscutir-novas-formas-de-atuacao/



II Seminário Internacional arte, palavra e leitura: Realizado nos dias
19, 20 e 21/03 no Sesc Pinheiros, com a participação da Profa. Tânia e
da Profa. Mercês. Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/como-foi-o-ii-seminariointernacional.html



Congresso Organização & Gestão de Documentos: Realizado dias 26
e 27/03 pelo Instituto Information Management, contou com a presença
(palestrantes) de alguns professores da pós-graduação: Charlley Luz,
Renate Landshaff e Rachel Bueno. Divulgação:
https://iima.com.br/2019/organizacaoegestao/
https://www.fespsp.org.br/noticia/docentes_da_fespsp_participarao_de_c
ongresso_sobre_organizacao_e_gestao_de_documentos



CFB – Conselho Federal de Biblioteconomia: A Profa. Mercês esteve
em Brasília nos dias 27/03 a 04/04, para participar da plenária geral do
CFB e de reuniões de Comissões de trabalho;
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X Seminário LiteraSampa: Realizado no dia 30/03 das 09h às 13h na
FESPSP e das 15h às 18h na Biblioteca infantojuvenil Monteiro Lobato.
O tema Literatura e Direitos Humanos: para ler, ver e contar, é título de
um projeto mais amplo com adolescentes e jovens, de seleção e leitura
compartilhada de 50 obras literárias que nos inspiram e ajudam a resistir
e (re)existir. A Rede de Leitura LiteraSampa é um coletivo de bibliotecas
comunitárias de São Paulo, Guarulhos e Mauá, que desde 2010, atua pela
efetivação de políticas do livro, da leitura e bibliotecas e realiza ações para
disseminação do Direito Humano à literatura. Divulgação:
https://www.facebook.com/events/647857412309906/
https://www.fespsp.org.br/noticia/literasampa_acontecera_no_proximo_d
ia_30_na_fespsp

ABRIL


Seminário Internacional “Intervenções Sociais Literárias”: Realizado
no dia 05/04/2019 na FESPSP. Evento organizado pela Profa. Sônia da
ESP, com o apoio da FaBCI (Profa. Mercês), incluindo divulgação para os
contatos da área de Biblioteconomia (CRB 8ª região, SisEB, FEBAB e
SinBiesp). Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/seminario_internacional_intervencoes_
sociais_literarias_acontecera_na_fespsp
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/05/relato-seminariointernacional-de.html



Congresso de Ensino/ Aprendizagem das Artes na América Latina
Colonialismo e questões de gênero: Realizado de 23 a 25/04/2019 no
SESC Vila Mariana. A Profa. Tânia participou como convidada.
Divulgação:
https://www.sescsp.org.br/programacao/162793_CONGRESSO+ENSIN
O+APRENDIZAGEM+DAS+ARTES+NA+AMERICA+LATINA
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MAIO


Lançamento do curso EAD “Formação sociocultural e política para
profissionais da Informação” pela ABECIN (02/05): A Profa. Tânia
participa como representante da FESPSP do Observatório social e será
responsável pelo módulo 4 – Mediação cultural, informação e diversidade:
http://abecin.org.br/observatorio-social/curso-ead/



I Encontro Paulista de Patrimônio Histórico e Documental (de 13 a
15/05): Participação da Profa. Mercês (Coordenadora de GT) e da Profa.
Isabel (na comissão organizadora) e de duas alunas, como voluntárias (1º
sem noturno):
http://www.crb8.org.br/i-encontro-paulista-de-patrimonio-historicodocumental-2/



12º Meetup de UX Writers / O portfólio de UX Writers (15/05):
Realizado na FESPSP, com a participação do Prof. Charlley Luz:
https://www.sympla.com.br/12-meetup-de-ux-writers----o-portfolio-de-uxwriters__528768?fbclid=IwAR0ygu4XEcOEiOj9M3b1o4Mhyhpocrp3CIA
EAI44PGC4ZWjpMvo4LXYoVfM



Roda de conversa sobre Design thinking para bibliotecas (17/05): A
Profa. Adriana realizou atividade na Biblioteca Florestan Fernandes da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP;



Visita para avaliação do curso - recredenciamento do curso de
Biblioteconomia da ECA/USP (28/05): A Profa. Valéria, como
especialista do CEE – Conselho Estadual da Educação realizou a visita
juntamente com outro especialista, da Universidade Federal de São
Carlos;
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Parceria Institucional da FESPSP no V TOI - Congresso Internacional
em Tecnologia e Organização da Informação – 2019 (de 27 a 31/05):
Do Grupo de Pesquisa "Observatório do Mercado de Trabalho em
Informação e Documentação (OMTID) – CNPq" da ECA/USP. A FaBCI
participou com a presença dos seguintes professores, além de divulgação
da marca:
Geral: http://www.toiomtid.com.br/
Comitê científico (Profa. Valéria e Prof. Charlley):
http://2019.toiomtid.com.br/toi-v-comite-organizador/
II Simpósio curadoria digital (Prof. Charlley):
http://2019.toiomtid.com.br/ii-simposio-curadoria-digital/

JUNHO



Arquivo permanente
digital e
normatização, com a
participação do Prof.
Charlley no dia 05/06:



CFB – Conselho Federal de Biblioteconomia: A Profa. Mercês
participou de reuniões de Comissão e da Plenária de 12 a 15/06, em
Brasília, como Conselheira Federal por São Paulo;
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Gestão de informações no cenário da
transformação digital & cases paperless,
com a participação do Prof. Charlley nos dias
27 e 28/06 (Florianópolis/SC):



Vamos falar de inovação em
bibliotecas? Makerspaces e outras
iniciativas



para aproximar as bibliotecas
de suas comunidades
Profa. Valéria em 29/06 (Lorena/SP):

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/inovacao-em-bibliotecas-e-tema-deseminario
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JULHO/AGOSTO



FEBAB (06 de julho):
A Profa. Adriana participou pela
FEBAB de Oficina sobre Design
Thinking em evento do UNIFAI:



11º Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias
(Biblioteca Viva) (de 5 a 7 de agosto): Evento realizado pela SP Leituras
- Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, organização social
contratada pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de
São Paulo:
o Conselho curatorial: Participação da Profa. Valéria e da Profa.
Isabel (pela Pinacoteca) (https://bibliotecaviva.org.br/conselhocuratorial/);
o Trilha da experiência (Painéis): EAD GID Curso de capacitação
em Gestão da Informação Digital via Ensino a Distância –
Iberbibliotecas e FESPSP apresentado no dia 5/8 (16h30 – 17h30),
pelo Prof. Charlley (https://bibliotecaviva.org.br/#program);
o Apoio

institucional

FESPSP

(https://bibliotecaviva.org.br/parceiros/).
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Divulgação:
https://bibliotecaviva.org.br/11o-seminario-internacional-de-bibliotecaspublicas-e-comunitarias/
https://www.fespsp.org.br/noticias/inscricoes-abertas-para-o-biblioteca-viva
https://www.fespsp.org.br/noticias/resultados-do-ead-gid-sao-apresentadosno-biblioteca-viva
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/08/relatos-do-11-seminario
internacional.html



Re[Pense] (10 de agosto): Evento gratuito promovido por jovens
bibliotecários

formados

pela

FESPSP

(Grupo

InFoco

https://www.facebook.com/InFoconaBiblio/), com apoio institucional da
FaBCI:

77
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/08/nao-perca-e-nesse-sabadoo-evento.html
https://m.facebook.com/events/406278233437069


Reunião do Programa Circuito de Bibliotecas Escolares (20 de
agosto, no Colégio Arquidiocesano de São Paulo): Participação da
Profa. Mercês - a Comissão Provisória de Bibliotecas Escolares do CRB8
organizou um encontro com bibliotecários atuantes em bibliotecas
escolares de São Paulo. O objetivo do chamamento era discutir a
organização de um fórum de troca de informações e experiências, com
visitas monitoradas a algumas BEs que realizam intervenções inovadoras
nas suas escolas e que possam servir como referência e inspiração às
BEs. A reunião teve um comparecimento de mais ou menos vinte
pessoas, com debates e participações entusiasmadas, denotando a
necessidade de um espaço dessa natureza, que pode vir a ser o embrião
de um movimento de fortalecimento e união dos bibliotecários escolares.
Questões fora do escopo proposto também foram levantadas, tais como,
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a lei 12.244, suas derivações e a falta de bibliotecas nas escolas,

fiscalização do CRB8, entre outras.

A Comissão de BE ficou de

encaminhar a organização das visitas que tomou o nome de Circuito de
Bibliotecas Escolares e marcar a próxima reunião do grupo;



World Library and Information Congress (IFLA - International
Federation of Library Associations) de 24 a 30 de agosto em Atenas,
Grécia: A Profa Isabel participou das reuniões internas do Comitê de
Bibliotecas de Arte como secretária e realizou os treinamentos oferecidos
pela IFLA para os membros de comitê. Além disso, participou de sessões
abertas das Seções de Catalogação e de Indexação de assuntos e
Bibliotecas públicas. Também foi possível participar, nos dias 22 e 23 de
agosto da pré-conferência da Sessão de Catalogação e de Indexação de
Assuntos que teve dois temas: RDA: Resource Description and Access
2019 e Metadata specialists in the machine age. O evento oportunizou o
encontro com os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento,
implantação e treinamento nos novos modelos para a área de
catalogação.



Participação em banca de defesa de doutorado: Em agosto a Profa.
Tânia participou na qualidade de membro titular da Banca Examinadora
de defesa de Tese de Doutorado intitulada "O Cinema Negro Brasileiro:
Funções, Práticas e Representações", no Programa de Pós-Graduação
em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.

SETEMBRO


Qualificação de dissertação de mestrado UNESP/Marília: A convite do
Prof. Cláudio Marcondes de Castro Filho, a Profa. Valéria participou da
banca de Everton da Silva Camillo, com o trabalho “Diretrizes para a
79
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

formulação de

Políticas Públicas de promoção do livro, leitura e bibliotecas: foco no ODS
4” no dia 16/09;



Seminário “Retratos da leitura – Bibliotecas escolares – bibliotecas
na escola fazem a diferença na aprendizagem dos estudantes?,
promovido pelo Instituto Pró-Livro IPL (23/09, no Itaú Cultural): A
Profa. Mercês participou do evento representando a FaBCI. Divulgação:
https://mailchi.mp/9886a4f1fe38/convite-seminrio-retratos-da-leitura-embibliotecas-escolares-541243



Qualificação de tese de doutorado ECA/USP: A convite do Prof. José
Fernando Modesto da Silva, a Profa. Valéria participou da banca de
Marcos Leandro Freitas Hubner, com o trabalho “O ensino de
representação descritiva no Brasil: aproximações e distanciamentos entre
a formação acadêmica e o mercado de trabalho” no dia 27/09;



Reuniões de Comissões e Reunião Plenária do CFB (Conselho
Federal de Biblioteconomia): Profa. Mercês participou das reuniões de
27 a 30/09 em Vitória/ES, como representante docente de São Paulo.

OUTUBRO


XXVIII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação
“Desigualdade e democracia: qual o papel das bibliotecas?” (01 a
04/10 em Vitória/ES): Ampla participação dos docentes e ex-estudantes
da FESPSP:
https://docs.wixstatic.com/ugd/a965c4_b4933cd6133741e1b46341a8d6b
f901a.pdf
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https://www.cbbd2019.com/

Diretoria da FEBAB: Diretora de Formação Política e Profissional:
Adriana Maria de Souza (SP)
Comitê Científico:
Profa. Me. Adriana Maria Souza (FEBAB/FESPSP)
Prof. Me. Charlley Luz (FESPSP)
Profa. Me. Isabel Cristina Ayres da Silva Maringelli (Pinacoteca
/FESPSP)
Profa. Esp. Maria das Mercês Pereira Apostolo (FESPSP)
Profa. Me. Maria Rosa Crespo (FESPSP)
Profa. Dra. Tania Callegaro (FESPSP)
Profa. Dra. Valéria Martin Valls (FaBCI/FESPSP)
Prof. Me. Wanderson Scapechi (FESPSP)
Apoio: 1º “Fórum Brasileiro de Bibliotecas Prisionais” (as camisetas dos
organizadores tinham o logo da FESPSP)

Moderações de mesa: Profas. Valéria, Adriana e Isabel.
Apresentações orais e Pôsteres:
Dia

Eixo/Local

Horário

Tipo

Trabalho/Autores

Terça-feira

Sala Gruta
da Onça

11:15

Pôster

Atividades complementares do curso de Biblioteconomia da
FaBCI/FESPSP e sua integração com a Agenda 2030

01/10

Terça-feira
01/10

José Mário de Oliveira Mendes; Valéria Martin Valls
Salão
Penedo B

14:15

Pôster

Perspectivas de acolhimento a refugiados nas Bibliotecas
Comunitárias da cidade de São Paulo: um estudo
exploratório

Maria Rosa Crespo
(Resultado do PIPED)
Terça-feira
01/10

Salão
Penedo B

15:05

Pôster

O Bibliotecário clínico e sua participação na equipe
interdisciplinar de Medicina Baseada em Evidência (MBE)

Thiago Asperti Mendes; Maria Rosa Crespo
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(Resultado de TCC de graduação)
Quartafeira
02/10

EIXO 05 - O
farol do
advocacy

12:30

Apresentação
oral

InFoco - um laboratório coletivo de ideias para o
fortalecimento da Biblioteconomia e Ciência da Informação

Gabriel Justino de Souza; Fabiana Andrade Pereira
(Ação de egressos da FESPSP, que conta com nosso apoio)

Quartafeira

15:00

02/10

EIXO 9 - 2º
Fórum das
Bibliotecas
de Arte

Quintafeira

Sala das
Andorinhas

16:10

Apresentação
oral

Isabel Cristina Ayres da Silva Maringelli; José Fernando
Modesto da Silva
Pôster

04/10

Controle de autoridades no campo das artes: relato de
experiência na Pinacoteca de São Paulo

Diego Silva; Isabel Cristina Ayres da Silva Maringelli

03/10
Sexta feira

Desenvolvimento de vocabulários controlados para obras
culturais: a Pinacoteca de São Paulo e o Getty Research
Institute: relato de experiência

EIXO 06 Gestão de
bibliotecas

10:45

Apresentação
oral

Gestão de makerspaces de bibliotecas sob a ótica da Nova
Biblioteconomia

Jefferson André de Jesus Corredor; Valéria Martin Valls
(Resultado de TCC de graduação)

Sexta feira
04/10

EIXO 07 Construção e
identidade
profissional

10:45

Apresentação
oral

A construção da imagem do bibliotecário através da série
televisiva Castelo RáTim-Bum

Jose Mario de Oliveira Mendes; Gabriel Justino de Souza
(Resultado de TCC de graduação)

Sexta feira
04/10

Sexta feira
04/10

Sexta feira
04/10

Sexta feira
04/10

EIXO 07 Construção e
identidade
profissional

11:15

EIXO 06 Gestão de
bibliotecas

14:00

EIXO 07 Construção e
identidade
profissional

15:45

EIXO 07 –
Construção e
Identidade
Profissional

17:00

Apresentação
oral

A Monitoria Científica do curso de biblioteconomia da
FaBCI/FESPSP Valéria Martin Valls; Daniela de Oliveira

Apresentação
oral

Mapeamento de processos: uma experiência nas bibliotecas
do IFSP Ângela Halen Claro Franco; Felipe Augusto Arakaki;

Apresentação
oral

Mentoria voluntária no curso de Biblioteconomia da FaBCIFESPSP Adriana Maria Souza; Valéria Martin Valls

Correia; Marina Chagas Oliveira; Wellington Ferreira
Rodrigues

Jessica Cristiane Pereira da Silva; Rosana da Silva Gomes;
Greissi Gomes Oliveira

(Resultado do PIPED da Adriana)
Apresentação
oral

A carreira do bibliotecário frente à empregabilidade no Séc.
XXI

Angélica Cintra Fermann; Adriana Maria Souza
(Resultado de TCC da pós-graduação)

Sexta feira
04/10

EIXO 06 Gestão de
bibliotecas

17:30

Apresentação
oral

User Experience (UX): Casos em Bibliotecas Universitárias
Internacionais

Marina Chagas Oliveira; Adriana Maria Souza
(Resultado de TCC de graduação)
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Divulgação:
https://www.instagram.com/stories/highlights/17870139391480129/?hl=p
t-br
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/10/saiba-como-foi-o-cbbd2019.html



Festival Mário de Andrade “A Virada do Livro”, de 04 a 06/10:
Participação da Profa. Fernanda com o bate papo sobre “Conservação e
Ações

Preventivas

em

acervos”.

Programação

completa

em:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=2
6761



Rede TVT Impacto das Fake News,
participação do Prof. Charlley: O debate
foi realizado no canal TVT na segunda-feira
dia 07/10. O professor foi creditado como
Coordenador dos cursos de Ciência da
Informação da FESPSP. O debate girou em
torno da CPMI que trata do tema no
Congresso, onde foi apresentada uma
abordagem “ciências sociais”, destacando os
movimentos e possíveis impactos. Foi uma
oportunidade de apresentar um professor de
ciências da informação da FESPSP.



Vídeo encurtador.com.br/cfAT0

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura: Profa.
Valéria participou, como membro do Conselho de Administração, da
Reunião Ordinária (16/10/2019);



1º Congresso de Ensino em Comunicações, Informação e Artes
(Processos criativos e formação para a cidadania), da ECA/USP: No
dia 16/10 o trabalho “O banco de talentos da coordenação de estágio
supervisionado do curso de Biblioteconomia da FABCI/FESPSP - Adriana
Maria de Souza, Valéria Martin Valls e Daniela Luciana da Silva” foi
apresentado pela Profa. Adriana:
83
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

http://www3.eca.usp.br/graduacao/congresso/gt/gt4
https://www.fespsp.org.br/noticias/coordenacao-de-estagio-da-fabciapresenta-trabalho-na-eca
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/11/relato-sobre-o-1-congressode-ensino-em.html



3º Seminário de Gestão Arquivística
de

Documentos

do

Legislativo

Federal 2019 (23/10): Participação do
Prof. Charlley na Palestra “LGPD:
abordagem informacional e compliance”
https://www12.senado.leg.br/institucion
al/arquivo/paginas/iii-seminario-degestao-arquivistica-do-legislativofederal



Visita da Comissão de Patrimônio bibliográfico e documental do
CRB 8ª região na FESPSP: A visita foi realizada na biblioteca histórica,
com a equipe da biblioteca da FESPSP e Profa. Isabel (representante da
FaBCI nessa comissão) (24/10). O que norteia a Comissão é trazer a
questão da discussão do patrimônio bibliográfica para dentro dos cursos,
para que a formação do profissional bibliotecário propicie um momento de
reflexão para esse olhar, que vem na contramão das práticas
organizacionais que, por pragmatismo ou políticas equivocadas, deixam
os acervos materiais em segundo plano. Encaminhamentos:
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A) Organizar uma aula aberta em 2020 como parte das comemorações
dos 80 anos do curso de Biblioteconomia com o seguinte formato
(ideia inicial), com as participações de:


Biblioteca Histórica da FESPSP - Marina e Winderson



Aspectos da materialidade e história do livro no contexto da
FESPSP – Mercês



Representação de coleções especiais: um olhar a partir do
acervo da FESPSP – Isabel



Memória regional em acervos bibliográficos - Rosaelena

Esse é um primeiro desenho da aula aberta/mesa redonda. Creio
que cada fala pode ter 20 minutos e abrimos para debate.
B) Organizar uma aula prática para abordar a questão da leitura do
livro tendo em vista os aspectos que o fazem. O que o torna um objeto
que deve ser preservado? Quais relações com a memória?



ENB

2019

Nacional

–
de

VIII

Encontro

Bibliotecários

Educacionais: Participação da
Profa. Adriana com o Workshop
Design Thinking para Bibliotecas:
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I Ciclo de Palestras Arquivos e
Museus

da

PUC

SP:

Participação do Prof. Charlley
com a Palestra “Processos de
documentação

e

gestão

de

arquivos” (24/10):



Ciclo
de

Regional

Gestão

Arquivos

de
do

Grande

ABC:

Participação

da

Profa. Rachel e do
Prof.

Charlley

(30/10).



Apoio institucional
da FESPSP:
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NOVEMBRO


Dia

mundial

preservação
(07/11):

da
digital

Participação

do

Prof. Charlley com o tema
“Arquivo do futuro: entorno
digital de preservação”:



2º Congresso Online de Gestão de Documentos e Informações –
GDIOnline (08/11): Prof. Charlley participou com o tema Experiência do
Usuário e informação digital: https://congresse.me/eventos/gdionline/



Qualificação de tese de doutorado ECA/USP: A convite do Prof. Ivan
Siqueira, a Profa. Valéria participou da banca de Daniel Cerqueira Silva,
com o trabalho “O uso da gamificação para desenvolvimento da
Competência em Informação” no dia 25/11;



IV Encontro dos bibliotecários e II Encontro dos auxiliares de
biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) (26 e 27/11): A Profa. Valéria foi convidada para
ministrar a palestra: “Para além da avaliação externa: o papel mediador
da biblioteca nas práticas de ensino”, além disso, a FESPSP realizou ação
de divulgação do curso de graduação no encontro específico de auxiliares
(via Profa. Ângela, que também é servidora do IFSP e viabilizou esta ação
de divulgação;



SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura: Profa.
Valéria participou, como membro do Conselho de Administração, da
Reunião Extraordinária (27/11/2019);
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IV

Seminário

de Informação
e
Documentação
em

Arte

Interfaces:
bibliotecas,
museus
arquivos

e
de

arte:
Participação da
Profa. Isabel:
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Caravana

do

Conhecimento

e

da

Inovação (visita a São João
da Boa Vista): Participação
da Profa. Adriana com a
Oficina
além

Design
da

Thinking,

participação

de

alunas da FESPSP como
membros da Caravana (a
convite do CRB) e apoio
institucional:
Divulgação:
http://www.gazetanoar.com.br/website/index.php/sao-joao/5716caravana-do-conhecimento


Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e
Biblioteca (PMLLLB): A Profa. Tânia foi eleita titular representante da
Educação (sociedade civil), além dos bibliotecários (ex-estudantes) Júlia
Alves dos Santos e Gabriel Justino de Souza, que foram eleitos
respectivamente como titular representante das Bibliotecas Comunitárias
e suplente representante das Bibliotecas.
https://www.fespsp.org.br/noticias/novo-conselho-do-pmlllb-conta-comnomes-ligados-a-fespsp
Sobre a atuação da Júlia dos Santos na biblioteca comunitária:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/11/relatos-da-profissaoatuacao-de-julia.html
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DEZEMBRO


Seminário Municipal de Bibliotecas Públicas (de 09
a 11/12):

- Profa. Valéria participou na mesa “Virtualidades da
Profissão” e Prof. Castilho (conselheiro da FESPSP)
no debate sobre o PMLLLB – Plano Municipal do
Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, ambos no dia
10/12:
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/jose-castilho-participa-de-seminariode-bibliotecas-publicas


Reuniões de Comissões e Reunião Plenária do CFB (Conselho
Federal de Biblioteconomia): Profa. Mercês participou das reuniões de
11 a 14/12 em Brasília/DF, como representante docente de São Paulo;



Defesa de dissertação de mestrado UFSCar: A convite do Prof.
Roniberto Morato do Amaral, a Profa. Ângela participou da banca de
Rosangela Galdino, intitulada: "Áreas de atuação de pesquisadores como
input para caracterizar a atuação institucional no dia 17/12 (à distância).

2. Tópicos acadêmicos

JANEIRO


Apoio aos docentes no planejamento do semestre, em especial no novo
procedimento de análise de bibliografias (com o apoio da Biblioteca);



Trabalho Temático: Livro indicado para o 1º semestre de 2019 será
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“Colecionador de pedras”, de Sérgio Vaz;



Visita do MEC: No dia 23/01 foi apresentada à Diretoria Executiva um
resumo do relatório da visita do MEC (renovação do reconhecimento do
curso de Biblioteconomia). O NDE vai definir, na 1ª reunião do ano, pontos
de melhoria com base neste relatório;



Monitoria Científica: Relatório referente ao 2º semestre de 2018 foi
apresentado;



Relatórios semestrais (referente a 2018/1 e planejamento 2019/2)
foram apresentados:
o Coordenação de estágio e mercado de trabalho;
o Atividades complementares;
o Gestão do AVA.



CPA: A pedido da CPA foi enviado pela FaBCI o relatório 2018 com as
informações referentes à Responsabilidade Social, Atendimento aos
discentes, Relacionamento institucional, tópicos acadêmicos e eventos
específicos FaBCI (para compor o relatório geral da CPA);



NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico): Realizada reunião no dia
30/01 com a aluna IFL e sua mãe, com a presença da Coordenação e do
Prof. Sérgio Braghini para discussão dos relatórios apresentados pela
psicóloga da aluna e planejamento do semestre. Aguardando relatório do
NAP para encaminhamento aos docentes envolvidos.

FEVEREIRO


Reunião de abertura do semestre: Realizada no dia 02/02 – 12
convocados, todos presentes. Incluindo uma análise dos TCC´s 2018
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realizada pela Profa. Maria Rosa e apresentada na reunião de abertura
do semestre;



Início do semestre letivo: O semestre teve início no dia 04/02. Para os
estudantes do 1º ano foi realizada uma semana de integração, que contou
com atividades gerais e específicas do curso e com a participação dos
estudantes veteranos e professores (detalhadas a seguir).
As turmas do 1º ano (dos três cursos) foram alocadas no mesmo andar
(4º andar, Biblio 1º sem na sala 46) e os veteranos permaneceram no 6º
andar (3º sem na sala 65 e 5º sem na sala 66):



Semana de Integração 2019:

https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/02/aconteceu-na-fabcisemana-de-integracao.html
Destaque para a atividade do dia 07/02, que contou com a
participação de docentes e estudantes dos três cursos (no caso da
FaBCI, Profa. Adriana).
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CPA: Resultado do 2º semestre de 2018 foi divulgado. As avaliações
individuais foram enviadas isoladamente para cada professor – 05/02 (graduação e pós-graduação – enviadas ao Coordenador) e os com baixa
avaliação foram convocados para uma reunião de trabalho, com o objetivo
de analisar a avaliação e propor ajustes;
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Mentoria Voluntária:
Lançado no dia 12/02 o edital para a
seleção de mentorados para 2019/1.
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/mentoria_v
oluntaria_fabci_abre_inscricoes_em_20_02
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/02/
se-liga-fabci-programa-de-mentoria.html



Foi apresentado também o relatório da Mentoria Voluntária referente
ao 2º semestre de 2018;



Colação de grau da turma de 2016-2018: Cerimônia realizada no dia
15/02 no auditório da FESPSP:
o Profa. Adriana Souza (Paraninfo)
o Mariane Galvani Hernandes (Oradora)
o Profa. Maria Rosa Crespo (Professora Homenageada)
o Edson Augusto dos Santos (Funcionário Homenageado) e
o Zaida C. Pinheiro Alves (Juramentista)
o Estive

presente

também

a

Sra.

Maria

Cristina

Barbosa

(representando a Diretoria Executiva da FESPSP):
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Colação de grau formandos 2018

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/fotos_fespsp_forma_nova_turma_do_c
urso_de_biblioteconomia
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/02/aconteceu-na-fabci-colacaode-grau-2019.html

95
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800



Monitor de Estágio Supervisionado:
Lançado no dia 20/02 o edital para a
seleção de novo monitor:
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/abert
o_edital_para_monitor_de_estagio_su
pervisionado_da_fabci
https://monitoriafabci.blogspot.com/201
9/02/se-liga-fabci-programa-demonitoria-de.html



NDE: Núcleo Docente Estruturante:

o Renomeado NDE da FaBCI em razão do desligamento do Prof.
Francisco Lopes (em dez/18).
O novo grupo será:
1 - Valéria Martin Valls - Presidente
2 - Adriana Maria de Souza
3 - Tânia Callegaro
5 – Maria Rosa Crespo
6 – Isabel Ayres (substituição do Francisco Lopes)

o Realizada reunião no dia 25/02. Principais pontos analisados e
deliberados:


Renomeação e alteração do NDE da FaBCI (ato de
fevereiro de 2019)



Avaliação de cursos de graduação: novo instrumento do
MEC (Análise da biblioteca), aprovação do relatório
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(2019/1) para adequação das bibliografias (básica e
complementar)


Nova modalidade de TCC (Monografia - Pesquisa
aplicada, a ser incorporada no Regulamento do TCC)



Planejamento

acadêmico

2019

(sala

técnica/de

experimentação e credenciamento da FaBCI para oferta
de EAD)


Visita do MEC (discussão do relatório e estabelecimento
de ações)



CPA (Resumo do Relatório 2018 e encaminhamento de
sugestões à representante docente, Profa. Maria Rosa)



Resolução nº 7, de 18/12/18, início da análise: Foram
apresentadas as diretrizes para a Extensão na Educação
Superior

MARÇO


Semana comemorativa do Dia do Bibliotecário: Comemorações
ocorreram de 11 a 15/03. Evento organizado pelo Centro Acadêmico
Rubens Borba de Moraes, em parceria com a Coordenação do curso,
docentes e Biblioteca da FESPSP;
Todos os palestrantes foram voluntários. O evento foi organizado sem
investimento direto, somente com o apoio de infraestrutura, incluindo
divulgação.
O Centro Acadêmico preparou um relatório do evento.
O maior destaque da semana foi a visita do escritor Sérgio Vaz:
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Divulgação:
https://www.instagram.com/stories/highlights/18005060719172358/?hl=p
t-br
https://www.fespsp.org.br/noticia/semana_de_biblioteconomia_2019_co
meca_com_palestra_do_infoco
https://www.fespsp.org.br/noticia/bibliotecarios_debatem_o_novo_codigo
_de_etica
https://www.fespsp.org.br/noticia/estudantes_e_profissionais_da_bibliote
conomia_discutem_o_futuro_da_profissao_durante_semana_de_evento
s_na_fespsp
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/aconteceu-na-fabci-relatosda-semana-de.html
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/se-liga-fabci-semana-dabiblioteconomia.html
https://www.youtube.com/watch?v=hIzulNn9OWg&feature=youtu.be
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XIII Prêmio Paulista de Biblioteconomia Laura
Russo (12/03): A ex-aluna Isabela Martins
(formada em 2015), ganhou o prêmio na
modalidade TCC de graduação, com a pesquisa
“Competência

informacional

na

biblioteca

escolar”, sob orientação da Profa. Adriana:

Divulgação
https://www.fespsp.org.br/noticia/isabela_moreira_martins_vence_xiii_premio_l
aura_russo_por_tcc_apresentado_na_fespsp
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/aconteceu-xiii-edicao-do-premiolaura.html

 Curso de redação para
ingressantes:

Essa é uma das atividades de
nivelamento oferecidas pela
FESPSP.
As aulas serão ministradas
pela Profa. Eliana Asche.

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/curso_de_redacao_para_ingressantes2
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Aula externa: Visita à Biblioteca do Colégio Marista Arquidiocesano
(19/03, manhã e noite). As turmas de ingressantes da disciplina Tipologia
de Serviços de Informação visitaram o colégio acompanhados pela Profa.
Maria Rosa. Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/aconteceu-na-fabci-visitabiblioteca-do.html



Aula prática na Biblioteca, de Fundamentos Arquivísticos (5º sem)
com a Profa. Fernanda, no dia 22/03: Aula para realização de
diagnóstico e identificação dos tipos de documentos existentes no Fundo
Juarez Brandão, doado e inserido ao acervo do CEDOC da FESPSP em
2018. Para o manuseio dos documentos foram utilizados EPI's
(equipamentos de proteção individual) e ficha para preenchimento e
reconhecimento do conteúdo do Fundo Brandão (turma do matutino e
noturno, respectivamente nas fotos):
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Mentoria voluntária: Seleção realizada
e mentorados / mentores de 2019/1
definidos. No dia 23/03 foi realizada a
reunião de abertura da Mentoria 2019:
o Mentorada: Júlia Lacerda / Mentora:
Maria Rosa Crespo
o Mentorada: Raquel da Silva Oliveira
/ Mentora: Adriana Maria de Souza
o Mentorada: Daniele Carli Licciardi
Moreira / Mentora: Valéria Martin
Valls
o Mentorada: Samanta Patricia da
Silva / Mentor: José Mario de
Oliveira Mendes
o Mentorada: Deborah Lindau Pepe /
Mentor: Wanderson Scapechi
o Mentorado: João Pedro Barbosa
Ferreira Militão / Mentora: Tânia
Callegaro

Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/aconteceu-na-fabci-novosmentorandos-do.html


Empresa Júnior: O Prof. Murilo está planejando a reativação da Empresa
Júnior (FAD, FaBCI e ESP) e o Prof. Wellington foi indicado como
representante docente da FaBCI. A primeira reunião foi realizada no dia
27/03;



Centro Acadêmico Rubens Borba de Moraes lança no dia 28/03 o edital
para nova eleição;



Monitor de Estágio Supervisionado da FaBCI: Edital lançado em
fevereiro. Obtivemos quatro candidaturas para a vaga de Monitor de
Estágio e a candidata aprovada foi Daniela Luciana da Silva do 1º
semestre matutino. O plano de trabalho desta monitoria será apresentado
em abril;
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TCC´s 2019: Foram definidos 28 TCC´s da FaBCI, com 11 orientadores
(todos docentes da FaBCI). A partir de abril as orientações serão iniciadas
e a entrega para a pré-banca será no dia 06/06. A expectativa é que o
número de orientações aumente no 2º semestre com a reabertura de
matrícula de alguns estudantes para conclusão do TCC;



Melhores trabalhos temáticos do 2º semestre de 2018: Disponíveis
no site da FESPSP:
http://www.fespsp.org.br/curso/25/biblioteconomia_e_ciencia_da_inform
acao
Obra: "Acre" de Lucrécia Zappi, destaques:


Acre é o sabor da derrota: uma história de dominação / Autor:
Francisco Baraglia



O ciúme e a obra Acre: uma análise do sentimento de Oscar /
Autora: Jade Sales Nascimento



Romance Acre, subterrâneo e sem alteridade / Autora: Meire
Cristina Gomes



Um anjo de Pedra / Autor: Marcelo de Souza Lob

Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/trabalhos-tematicos-queforam-destaques.html

ABRIL
a.

Horário para o 2º semestre letivo (turmas 2º, 4º e 6º sem) já foi definido e
encaminhado à secretaria e RH para as devidas providências. Em maio o
planejamento do próximo semestre será iniciado, inclusive com a avaliação
da bibliografia básica e complementar, conforme novo instrumento do MEC
(procedimento já implantado para as disciplinas impares em 2019/1);
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b.

Reunião dos representantes de turma com a Coordenação: Realizadas
em abril. Reclamações e dúvidas dos estudantes foram acolhidas e
encaminhadas internamente, além da divulgação de vários informes:
o

Monitoria científica (sobre o projeto e voluntários)

o

Atividades complementares (sobre a atividade e apoio do Prof.
José Mário)

o

Estágio (apoio da Profa. Adriana)

o

Centro Acadêmico Rubens Borba de Moraes (eleição 2019)

Os representantes discentes de 2019 são:
o

1o semestre matutino – Rebecca Santana / Suelen Araújo

o

1o semestre noturno – Deborah Lindau

o

3o semestre matutino – Felipe Brito

o

3o semestre noturno – Cristina Santos / Jade Sales

o

5o semestre matutino – Tauane Santos / Júlia Lacerda

o

5o semestre noturno – Raquel Oliveira / Samanta Patrícia
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/aconteceu-na-fabcirepresentantes-de.html

c.

Encontro de professores para discussão de práticas pedagógicas:
Realizado no dia 08/04.
Tema – Conversa sobre orientação de pesquisa de campo e de pesquisa
aplicada, com a Profa. Maria Rosa. A ideia foi conversar um pouco sobre
a revisão do Regulamento de TCC (graduação) e impacto da pesquisa
aplicada na nossa produção discente. Seis docentes da FaBCI presentes,
além da Profa. Valéria e do Prof. Murilo;
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Reunião da Mentoria Voluntária:
Realizada em 15/04 com os
mentores, para o planejamento do
semestre:

Divulgação da mentoria 2019/1:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/aconteceu-na-fabci-novosmentorandos-do.html


Aulas especiais e/ou externas:



Informatização de Serviços de Informação (5º sem), Prof. Wanderson.
Visitas no dia 08/04:


https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/relatos-debatescom-profissionais-da.html



Matutino "O processo de automação da rede bibliotecas da
UNESP: breve histórico, situação atual e perspectivas futuras"
- Flavia Maria Bastos;



Noturno: "Ambientes digitais: oportunidades e desafios aos
profissionais da informação" - Cátia Martins Jorge Murata.



Tipologia de Serviços de Informação (1º sem), Profa. Maria Rosa:



Em 13/04 (sábado) as turmas visitaram a Biblioteca de São
Paulo, com a presença da professora;
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/aconteceu-nafabci-visita-tecnica.html
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Em 16/04, Carolina Kuk da Nestlé visitou as turmas para falar
sobre carreira no ambiente corporativo. Apresentou cases de
sua carreira em centros de memória corporativos e falou sobre
atuação empreendedora;



Trabalho integrado e aula conjunta com os três docentes das
disciplinas técnicas do 3o semestre, professores Adriana, Isabel e
Henrique:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/aconteceu-na-fabciaula-conjunta-no.html
a. Em 24 e 29/04: Os professores das disciplinas de Tratamento da
Informação tiveram uma aluna conjunta, conforme planejamento
constando nos Planos de Ensino.



CPA: Os representantes de turma participaram no dia 23/04 da
apresentação dos resultados da CPA, realizada pelo Prof. Murilo;



Centro Acadêmico Rubens Borba de Moraes eleição realizada no dia
26/04. Chapa eleita ainda não foi divulgada nem entrou em contato com
a Coordenação;

MAIO


NDE: Realizada reunião no dia 22/05. Principais pontos abordados:

o Follow-up da última reunião (fevereiro de 2019)


Nova modalidade de TCC (Monografia - Pesquisa aplicada)



Visita do MEC: Revisão do PPC – Projeto Pedagógico do
curso: para revisão dos pontos de melhoria e/ou correções
indicados na visita do MEC e Atividades complementares:
revisão

do

processo

de

gestão

das

atividades
105

FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

complementares;
o Pesquisa de ingressantes 2019 e evasão 1º quadrimestre de 2019
o Informe: Conselho Superior
o Assuntos gerais: Ajustes em todos os Regulamentos (TCC,
Atividades complementares, Estágio, AVA e diretrizes do trabalho
temático), inclusive com as atualizações referentes ao TOTVS.



Aulas especiais e/ou externas:

o

Gestão de Serviços de Informação (3º sem matutino), Profa.
Valéria. Visita externa na Universidade Presbiteriana Mackenzie no
dia 09/05. Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/05/aconteceu-na-fabcivisita-tecnica-da.html

o

Fundamentos de Biblioteconomia e Ciência da Informação (1º
sem), Prof. Wanderson. Visita ao CRB 8ª região (sede) no dia
23/05: Estudantes foram recebidos por um conselheiro e uma
fiscal, que explicou sobre a estrutura e o funcionamento do CRB,
além de uma visita pelas dependências do Conselho;

o

Tipologia de Serviços de Informação (1º sem), Profa. Maria Rosa.
Visita ao Museu Afro no Parque do Ibirapuera no dia 25/05: Os
estudantes conheceram a biblioteca, sua missão e história.
Também conheceram a história e os manuscritos de Carolina
Maria de Jesus. Participamos da contação de história e mitos
africanos "Aos pés do baobá".



Trabalho temático 2º semestre: Livro escolhido - Éramos Seis de Maria
José Dupré;
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Monitor de Estágio Supervisionado da FaBCI: Plano de trabalho para
o 1º semestre apresentado. Divulgação do projeto:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/04/nova-monitora-de-estagiosupervisionado.html



Monitoria científica: No dia 16/05 foi realizado um encontro com 8 dos
10 monitores científicos da FaBCI (projeto iniciado em 2010):

Ano

Nome do(a) monitor(a) científico

2010

Wellington Ferreira Rodrigues

2011

Roberta Gravina

2012

Rebeka Savickas

2013

Magali Machado de Almeida (ausente)

2014

Andrezza Catharina Camera

2015

Isabel Figueiredo

2016

Camila Cristina Alferes Gabriel

2017

Daniela de Oliveira Correia

2018

Marina Chagas Oliveira (ausente)

2019

Edinéia Pereira Fortini

Divulgação: https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/06/aconteceu-nafabci-encontro-com-ex.html
JUNHO


Mentoria voluntária:

Lançado no dia 07/06 o Edital de inscrição
para mentorados (estudantes):
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Divulgação:

https://www.fespsp.org.br/noticias/fabci-lanca-novo-edital-

de-mentoria-voluntaria



Conselho Acadêmico: Realizada reunião no dia 10/06. Principais pontos
abordados:

o Aprovação da revisão do PPC – Projeto Pedagógico do
curso (ajustes após visita do MEC);
o Aprovação da revisão dos regulamentos específicos (2019):
Atividades complementares, AVA, Estágio e TCC;
o Alteração de carga horária das atividades complementares
(visita do MEC e implantação do TOTVS).



NAP: Realizada reunião com a aluna IFL, sua mãe, Profa. Valéria e Prof.
Braghini do NAP no dia 12/06, para avaliação do 1º semestre e
planejamento do próximo. A aluna cursou três disciplinas e com apoio das
docentes e do



NAP foi aprovada em todas. No próximo semestre deverá cursar suas três
DP´s referentes ao 2º semestre de 2017 e 2018;



Reunião de professores para discussão de práticas pedagógicas:
Tema – Métodos inovativos em sala de aula: aprendizado mediado por
cases – Metodologia ESPM (13/06 5a feira), com Prof. Charlley da pósgraduação.

Sete

professores

presentes.

Mais

informações:

https://www.youtube.com/watch?v=3N1S1BeoSiA
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Reunião Mentoria Voluntária:
Reunião realizada no
dia 18/06 com os
professoresmentores para
balanço do 1º
semestre.

Próximo ciclo (2º
semestre):
Mentorado: Felipe de
Brito Silva / Mentora:
Valéria Valls
Mentorado: Francisco
Amaral Baraglia / Mentor:
José Mário Mendes
Mentorada: Meire Cristina
Gomes / Mentora:
Adriana Souza



Reunião de Encerramento do semestre: Realizada no dia 18/06. Doze
professores presentes, somente uma ausência justificada (professora em
aula na pós-graduação);



Colação de grau: No dia 27/06 foi realizada a colação de grau de uma
aluna, que encerrou a última disciplina do curso no 1º semestre de 2019;



Trabalho Temático: Escolha da obra “Éramos Seis” de Maria José Dupré
para o 2º semestre de 2019;



Gestão do AVA: A partir do 2º semestre, a gestão do AVA será realizada
pelo NEAD – Núcleo de Educação a Distância da FESPSP, sob a
Coordenação do Prof. Derick Casagrande. O Prof. Henrique Ferreira, que
realizava essa atividade, a partir do 2º semestre não terá mais aditivo
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específico para esse fim, já que a atividade será realizada no âmbito
institucional;



TCC 2019: Os estudantes entregaram o TCC preliminar em junho (28
trabalhos) para análise da pré-banca. No início do 2º semestre os
professores envolvidos (pareceristas) devolverão os trabalhos analisados
para os devidos encaminhamentos;



Tutoria Voluntária 2019/1: O ex-estudante Gabriel Justino, atendendo a
divulgação realizada (link abaixo) foi tutor da aluna Suelen Oliveira (do
CIEE):
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/03/se-liga-fabci-programa-detutoria.html



PIPED - Programa de Incentivo à Pesquisa Docente 2019: Projeto de
docente da FaBCI contemplado:
o Projeto: Políticas Públicas de Informação: um olhar para o acesso
à internet e para a inclusão digital no cenário brasileiro
o Proponente: Ângela Halen Claro Franco
o Modalidade: Auxílio à Pesquisa
Divulgação: https://www.fespsp.org.br/noticias/resultado-piped-2019

JULHO/AGOSTO


Acompanhamento do início das aulas na graduação (05/08), incluindo
integração com as duas alunas novas (ingresso pelo 2º semestre). A partir
de agosto, o 1º ano da FaBCI foi transferido da sala 44 para a sala 64;



Planos de Ensino para o 2º semestre letivo: Validação e envio para
publicação dos planos de ensino do 2º semestre letivo em julho (2º, 4º e
6º semestres);
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Organização dos documentos da FaBCI (Projeto Pedagógico,
Regulamentos, formulários, etc): Link foi atualizado e todos os docentes
e discentes foram informados:
https://www.fespsp.org.br/manuais-e-orientacoes/



Atualização do novo site: Todo o conteúdo referente à FaBCI foi
atualizado incluindo documentos (citados acima), trabalhos temáticos,
matriz

curricular,

docentes,

etc:

https://www.fespsp.org.br/graduacao/cursos/biblioteconomia-e-cienciada-informacao



TOTVS interface acadêmica: Acompanhamento da finalização do
semestre 2019_1 e abertura do 2019_2, incluindo algumas pendências e
falhas, que estão sendo tratadas pela secretaria em conjunto com a TI:
o pendências dos registros acadêmicos de 2019_1
o lançamento das atividades complementares (graduação)
o implantação do protocolo (interface Coordenadores)
o

conferência

dos

históricos

escolares

dos

possíveis

formandos



Reunião de Abertura do
semestre: Realizada no dia 03/08,
todos os docentes presentes
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Gestão do AVA: A partir de agosto, a gestão do AVA foi transferida da
FaBCI (Prof. Henrique) para o NEAD – Núcleo de Educação à Distância
da FESPSP (Prof. Derick). A FaBCI, portanto, só contará com aditivos de
professores para Estágio (Profa. Adriana) e Atividades Complementares
(Prof. José Mário);



Relatórios referentes aos aditivos do 1º semestre e planejamento 2º
semestre de 2019 foram apresentados:
o Estágio, incluindo monitoria de estágio (Profa. Adriana)
o Atividades complementares (Prof. José Mário)
o AVA (Prof. Henrique) - último relatório



Monitoria Científica: Relatório do 1º semestre de 2019 apresentado. No
semestre o projeto teve a participação de 17 estudantes voluntários;



Mentoria Voluntária: No mês de agosto a Profa. Adriana realizou
reuniões individuais com os mentorados para iniciar o ciclo do 2º
semestre;



TCC 2019: Acompanhamento das devolutivas da pré-banca (realizada no
final de junho) e planejamento para o 2º semestre, incluindo
acompanhamento dos estudantes que reabriram matrícula para concluir
o TCC.



PIBIC/bolsas FESPSP: Projetos de estudantes da FaBCI aprovados para
o ciclo 2019/2020:
o Sofia Biella Caetano: Bibliotecas prisionais em presídios
femininos

em

São

Paulo:

relação

de

um

espaço

disseminador de informação com o ambiente prisional,
orientação Profa. Adriana;
o Thais dos Santos Queiroz: Os bibliotecários e o mercado de
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trabalho dos chatbots, orientação Profa. Valéria.
Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/05/se-liga-fabci-estao-abertasas.html
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/08/o-pibic-20192020-tera-duaspesquisas-de.html
https://www.fespsp.org.br/noticias/resultado-do-pibic-20192020



NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico: A aluna IFL realizou
rematrícula para cursar três DP´s do 2º semestre letivo e terá
acompanhamento do NAP, incluindo orientações aos docentes envolvidos
(Prof. José Mário, Prof. Paulo e Profa. Mercês);

SETEMBRO


Publicada Portaria No 413, de 2 de setembro de 2019: Renovação do
reconhecimento do curso de Biblioteconomia da FaBCI/FESPSP,
incluindo atualização do endereço (Rua General Jardim, 522);



TOTVS interface acadêmica: Acompanhamento da finalização de
algumas pendências e falhas, que estão sendo tratadas pela secretaria
em conjunto com a TI:
o pendências dos registros acadêmicos de 2019_1 (todos os
casos identificados foram notificados à secretaria, via email), incluindo conferência dos históricos escolares dos
possíveis formandos
o lançamento das atividades complementares (graduação)
o implantação do protocolo (interface Coordenadores)
o problemas nos Diários de classe de alguns professores
o acesso as faltas (Portal do Estudante)
113
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

o estudantes trancados permanecem nas listas de estudantes
regulares
o aulas AVA obrigatórias não estavam aparecendo no TOTVS



Trabalho Temático:

o Os melhores trabalhos temáticos do 1º semestre de 2019
foram

indicados

e

publicados

no

site:

https://www.fespsp.org.br/trabalhos-tematicos/

o Obra: "Colecionador de pedras" de Sérgio Vaz, destaques:


Quilombo, cortiço e favela: transmutação de espaços
de exclusão (Jéssica Rocha de SOUSA);



A Prostituição e Sexualização da Mulher Periférica:
reflexões a partir da poesia do “Colecionador de
Pedras” (Bianca Moreira dos Santos MENDES);





A “Poética” de Sérgio Vaz (Naime Resende ENDO).

Representantes discentes: No mês de setembro os representantes
foram confirmados (citados abaixo) e foram realizadas reuniões
individuais com cada representante para informes gerais e captação de
eventuais reclamações ou necessidades de ajuste.

Os recados da

Coordenação foram:
o Implantação do TOTVS e troca de gestão do AVA
o Estágio e emprego (apoio da Profa. Adriana)
o Monitoria científica (voluntários)
o Atividades complementares (sobre a atividade e apoio do
Prof. José Mário)
o Futuros formandos 2019 (para o 6º sem)
o Processo seletivo 2020 (apoio na divulgação)
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o Representantes FaBCI:


2o semestre matutino - Rebecca e Suelen / 2o
semestre noturno - Deborah



4o semestre matutino – Felipe / 4o semestre noturno
- Jade Sales



6o semestre matutino - Tauane e Júlia Lacerda / 6o
semestre noturno - Samanta



NEAD: Realizada reunião com Prof. Derick para analisar ações de
melhoria na FaBCI:
o Realização de treinamento na plataforma AVA Moodle com todos
os docentes que tem AVA obrigatório na graduação e professores
da pós (2019_1, 2019_2 e 2020_1) do Núcleo de CI. As evidências
de treinamento serão encaminhadas as áreas responsáveis para
arquivo e os docentes serão orientados a incluir essa informação
no Lattes;
o Na próxima reunião do Conselho Acadêmico será registrado em
ata que os professores da graduação da FaBCI que tem AVA
obrigatório atuam também como tutores das suas respectivas
disciplinas. Conversamos sobre a necessidade da FESPSP definir
estrategicamente como será a função de tutor nos cursos de
graduação, inclusive com a inclusão dessa atividade no Plano de
Carreira Docente, que está em revisão. Mas até que algo
institucional seja definido, teremos as ações acima como pontuais,
para evitar fragilidades na eventual visita da Comissão do MEC.



Mentoria Voluntária: A Profa. Adriana encaminhou relatório final do 1º
sem de 2019, com o relato do Programa de Mentoria Voluntária;



Monitoria de Estágio: Sob a supervisão da Profa. Adriana (responsável
pela gestão do estágio supervisionado na FaBCI) foi implantado o Banco
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de Talentos, com o objetivo de mapear as competências e necessidades
dos estudantes de Biblioteconomia e utilizar essas informações para as
indicações de vagas de estágio ou trabalho. Detalhes sobre o projeto:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/09/conheca-o-novo-banco-detalentos-dos.html



PIPED (Programa de Incentivo a Pesquisa Docente): Informações
sobre o projeto de pesquisa da Profa. Ângela ("Políticas Públicas de
informação: um olhar para o acesso à Internet e para a inclusão digital no
cenário brasileiro"), contemplado com o PIPED 2019-2020 foram
divulgadas para conhecimento da comunidade FaBCI:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/09/conheca-mais-sobrepesquisa-contemplada.html



Visita técnica externa (27/08): Realizada na Fundação Perseu Abramo,
ligada ao Partido dos Trabalhadores, como um estudo de campo para a
matéria de Preservação e conservação de acervos, ministrada pela Profa.
Fernanda.
Divulgação: https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/09/aconteceu-nafabci-visita-tecnica.html



Aula especial (20/09): O bibliotecário Winderson participou da disciplina
do Prof. Wellington para troca de experiências sobre Repositório Digital
da

FESPSP. Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/09/aconteceu-na-fabci-relatoda-visita-do.html
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OUTUBRO


TOTVS interface acadêmica:
o Foram listados e conferidos os históricos escolares de 30
estudantes (possíveis formandos) de 2019. A única
pendência relativa aos possíveis formandos é o lançamento
das horas de atividades complementares (aguardando
carga que está sendo acompanhada pela TI);

o Uma ação ainda pendente é a implantação do protocolo,
para

maior

agilidade

na

interface

Coordenação/secretaria/estudantes (sem previsão).



Lançamento do selo comemorativo 80 anos
do curso de Biblioteconomia da FESPSP
(1940-2020): Serão planejadas ações para
2020, incluindo o lançamento de um livro:



Monitoria Científica: Edital para seleção do monitor 2020 foi lançado:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/11/saiu-o-edital-da-monitoriacientifica.html



NAP: No momento duas alunas da FaBCI estão sendo acompanhadas
pelo NAP (IFL e JVC);
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CPA: Indicado novo estudante da FaBCI como representante discente
(Guilherme Naliato 2º sem matutino) e membro da comunidade (o
bibliotecário da Biblioteca Mário de Andrade e ex-estudante Ricardo
Mello);



Conselho Superior da FESPSP: Participação da Profa. Valéria na
reunião do Conselho Superior de 28/10 para apresentação do estudo
realizado pelas professoras Cecília Gomes e Gabriela von Ellenrieder;



Visita externa (6º semestre): Visita na sede do CRB 8ª região - no dia
24/10 os estudantes visitaram o CRB, na disciplina Tópicos avançados
em Gestão da Informação e Conhecimento, tema da aula Movimentos
Associativos, com ênfase nos aspectos de registro profissional e
fiscalização (juntamente com a Profa. Valéria);



Aulas especiais na disciplina Gestão de Plataformas Digitais (Prof.
Wellington):

o 04/10 - Ederson Andrade abordou projetos de digitalização e
gestão documental em arquivos jurídicos. Ele é coordenador de
arquivo e biblioteca da Mattos Filho;
o 11/10 - Rosangela Batista falou da experiência dela sobre o
Repositório da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/10/relatos-sobrepalestra-de-rosangela-p.html

o 25/10 - Fabi Pereira, sobre a Biblioteca Virtual da FAPESP.
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Aulas especiais na Biblioteca em outubro:
1/10

8h às 11h30 / 19h às
22h30

Preservação e Conservação de Acervos /
Fernanda Brito

8/10

8h às 11h30 / 19h às
22h30

15/10

8h às 11h30 / 19h às
22h30

Representação Descritiva I / Isabel Ayres

22/10

8h às 11h30 / 19h às
22h30

Preservação e Conservação de Acervos /
Fernanda Brito

Representação Descritiva I / Isabel Ayres
Preservação e Conservação de Acervos /
Fernanda Brito

Visitas orientadas, integradas à disciplina Projetos Culturais (Profa.
Tânia): Foram integradas à duas avaliações da disciplina a participação
dos estudantes do 4o semestre em eventos culturais oferecidos na cidade
de São Paulo que envolvam uma das tantas minorias:
o Biblioteca Parque Villa Lobos: Exposição - Libertas: Leitura e
Literatura nas Prisões. (Minoria: pessoas em situação de cárcere)
o Centro Cultural SP: Peça teatral Brian ou Breda. (Minoria:
LGBTQ+)
o MASP: Exposição História das Mulheres. Histórias Feministas.
(Minoria: Gênero)
o Museu da Diversidade Sexual



Seminário FESPSP 2020 “Juventude, trabalho e profissão: desafios
para o futuro no tempo presente” (28/10 a 01/11): Divulgação:
https://fespsp.wixsite.com/seminario2019
https://www.fespsp.org.br/noticias/abertas-as-inscricoes-para-oseminario-fespsp-2019



Resumo da participação dos docentes da FaBCI, incluindo pós-graduação
e/ou docentes externos ligados à área:
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GT´s (Grupos de Trabalho):
GT 02 – Informação e ambientes digitais: organização e acesso
Profª. Drª. Cibele Araújo Camargo Marques dos Santos – ECA-USP / Profª Ms.
Charlley Luz – FESPSP
Organização e gestão da informação em ambientes digitais ou análogos com o
objetivo de identificar teorias, práticas e metodologias interdisciplinares em arquivos,
museus, sites e repositórios incluindo temas como: curadoria digital, preservação
digital, arquitetura da informação, sistemas de organização do conhecimento,
taxonomia e navegação na web, ontologias, usabilidade e foco no usuário (uX),
acesso e visualização da informação, internet das coisas, descrição arquivística,
representação da informação digital, gestão de dados de pesquisa e Repositórios
Digitais Confiáveis Arquivísticos (RDC-Arq).

GT 03 - Paradigmas da Ciência da informação e da Biblioteconomia na era
digital
PhD José Fernando Modesto da Silva – ECA-USP / Profª Ms. Isabel Cristina
Ayres da Silva Maringelli – FESPSP
A era digital tem apresentado questões para a área da organização da informação
que causam profundo impacto nas práticas e princípios norteadores desse processo.
As tecnologias de informação têm se desenvolvido em um ritmo acelerado, e têm
trazido funcionalidades como rapidez na busca em bases de dados de grande
volume de informações. Esse desenvolvimento, se por um lado facilita a manipulação
de dados em grande escala, por outro lado intensifica os desafios relacionados aos
modos de representação da informação e do conhecimento nesses sistemas. Este
GT busca discutir o tema a partir do ponto de vista da representação e organização
da informação, mais especificamente sobre a representação descritiva e criação de
metadados para os registros do conhecimento em coleções de museus, bibliotecas
e instituições afins. Visamos discutir as tendências e discussões atuais para verificar
o quanto as práticas estão sendo afetadas ou o quanto estão absorvendo essas
mudanças que farão parte do cotidiano dos profissionais.

GT 04 - Arquivos e coleções: tratamento da informação e preservação
Profª Drª Simone Silva Fernandes – FESPSP / Profª Fernanda Brito
(Doutoranda) – FESPSP
É compreendido que documento especial é aquele que se encontra "em linguagem
não-textual, em suporte não convencional, ou, no caso de papel, em formato e
dimensões excepcionais, que exige procedimentos específicos para seu
processamento técnico, guarda e preservação, cujo acesso depende, na maioria das
vezes, de intermediação tecnológica" (In: Dicionário Brasileiro de Terminologia
Arquivística. Arquivo Nacional, 2005.p.75). Nesse sentido, o presente GT visa a
discutir os procedimentos de organização e preservação física de fundos e coleções,
compreendendo que a variedade e as especificidades dos gêneros documentais e
suportes que esses possuem exigem reflexões e adaptações de princípios da
Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia no
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que tange a busca por soluções técnicas. Dessa forma, sobretudo nos tempos nos
dias de hoje, consideramos ser pertinente o tema e o estudo a respeito do tratamento
dado aos arquivos e às coleções, sejam eles formados por documentos audiovisuais,
bibliográficos, cartográficos, eletrônicos, filmográficos, iconográficos, sonoros e
textuais, e na heterogeneidade de seus suportes (papel, digital, magnético, tecido,
etc).

GT 05 - Inovação e mercado de trabalho em Gestão da Informação
Profª Drª Valéria Martin Valls – FaBCI/FESPSP / Profª Ms. Adriana Maria de
Souza - FaBCI/FESPSP
Tem por objetivo discutir a inovação na gestão da informação, em especial nos
Serviços de Informação tradicionais ou contemporâneos, com foco na inovação
relacionada aos produtos e serviços de informação e demais temas associados a
ressignificação desses espaços, frente às novas demandas da sociedade e as
mudanças decorrentes das TIC´s - Tecnologias da Informação e da Comunicação,
bem como a atuação dos bibliotecários e demais profissionais da informação,
considerando aspectos como o empreendedorismo, o mercado de trabalho, as novas
formas de contratação e a gestão de carreira.

GT 06 - Mídias Digitais, Mobilizações Sociais e Cultura
Profª Drª Tania Callegaro – FESPSP / Prof. Dr. Richard Romancini - ECA - USP
No espaço da internet, e no contexto das atuais configurações políticas, econômicas
e culturais - redução dos direitos sociais e culturais, intensificação dos processos
comunicativos nas mídias sociais para o acesso, compartilhamento e participação
social e política, fortalecimento de políticas de ultradireita que aprofundam os
históricos processos de exclusão e discriminação - verificam-se o aumento de
apropriações midiáticas com fins reivindicatórios, informativos e, ou, expressivos dos
grupos denominados "minorias" e de outros, todos participando no novo cenário
digital da cultura. Este GT abre-se para o relato e discussão de
experiências, investigações, revisões bibliográficas que abordam: os processos de
intercâmbios culturais estabelecidos nas redes sociais, mídias digitais, com
finalidades expressivas, informativas e políticas; os modos de informar, reivindicar,
acessar e usar a informação, comunicar, participar da sociedade e formar cidadãos;
o multiculturalismo realizado nas redes sociais desenvolvido nos “atos da fala e do
compartilhamento; a educação e comunicação como âmbitos das redes sociais para
a formação da cidadania; a construção da “escrita própria”, a preservação e
divulgação da memória por meio de narrativas compartilhadas interétnicas; as
formas de ativismo na internet, luta e resistência, dos movimentos LGBTQ+, do
negro, das mulheres, periferia, dos indígenas, dos sem terra e sem teto, etc; a
reflexão acerca dos limites e possibilidades do espaço das redes em relação aos
lugares de autoridade, poder e instituições.

GT 11 - Experimentos de produção cultural, arte e trabalho nas cidades e suas
periferias
Profª Drª Marta de Aguiar Bergamin – FESPSP / Profª Maria Rosa Crespo
(Doutoranda) - FaBCI
As periferias e centros das cidades são lugares de experimentos que frequentemente
trazem novas narrativas, práticas e modos de vida que possibilitam romper os
discursos neoliberais sobre o trabalho, a renda e as sociabilidades. A potência de
experimentar novas formas de produzir a vida através da produção e fruição de
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cultura, de conhecimento e da vida comunitária–comum, possibilita à juventude
experimentar novas socializações, ainda não constituídas, mas que podem vir a
construir um comum. O mundo do trabalho enfrenta brutais transformações, e só a
criação conjunta de novas perspectivas pode emprestar aos jovens, a partir da
reflexão sobre suas práticas e experiências, certa esperança. Este GT pretende criar
espaços de discussão de trabalhos que buscam compreender, a partir de juventudes
periféricas e outros grupos, a compreensão das sociabilidades, da formação
profissional e das novas relações de trabalho, produção de cultura, do acesso à
informação e ao conhecimento mediados pela tecnologia, e sobre as diversas
possibilidades de ação, seja na estruturação de espaços formais de ação
mobilizadora, seja na constituição de coletivos e grupos de discussão. Acredita-se
estarem contempladas diversas áreas das Ciências Sociais Aplicadas tais como
Biblioteconomia e Ciência da Informação, Sociologia, Administração, Antropologia,
Educação, Psicologia, Comunicação, Teatro, Cinema, Música e Psicologia, entre
outras.



Minicursos:
RDA – Recursos: descrição e acesso – introdução geral à representação
descritiva
PhD José Fernando Modesto da Silva – ECA-USP
Ementa: Desenvolver uma compreensão geral e introdutória sobre a RDA.
Abordando aspectos do seu conceito, concepção de estrutura e aplicação na
elaboração de registros bibliográficos e de autoridades, sob o formato MARC 21.

Arqueologia das mídias: tratamento, conservação e pesquisa em acervos
audiovisuais
Profª Maria Rosa Crespo (Doutoranda) - FaBCI
Ementa: Bibliotecários, Arquivistas, Museólogos, Restauradores e demais
profissionais relacionados têm papel decisivo na concretização de estudos de
arqueologia das mídias. Esse campo do saber, bastante difundido na Europa, não se
faz muito presente em investigações científicas brasileiras. Apresenta-se breve
análise da arqueologia das mídias, como uma atividade que realiza investigações
nas camadas que constituem a história das mídias, tendo o cinema e a televisão
como inovações tecnológicas, fenômenos socioculturais e matrizes de presença
ubíqua nos modos contemporâneos de comunicação. Comenta-se breve histórico da
Cinemateca Brasileira e o papel das instituições de guarda e preservação de filmes
em âmbito mundial. Analisa-se a atuação e o papel dos ‘profissionais da memória’
nos estudos mais abrangentes no campo da Comunicação sob a ótica da Ciência da
Informação.

NOVEMBRO


CPA: Resultado do 1º semestre de 2019 foi divulgado. Visão geral dos
três cursos de graduação (estudantes) e geral (funcionários) foi enviado
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no dia 07/11 aos docentes e os resultados individuais de cada professor
foi enviado no dia 11/11;



Visita externa (2º semestre): Visita ao IMS – Instituto Moreira Salles no
dia 14/11, na disciplina Introdução às Ciências Sociais, com a participação
do Prof. Paulo Silvino e turmas do matutino e noturno;



Disciplina Projetos Culturais – 4º sem (Profa. Tânia):

o Visita orientada: Roda de Conversa, tema: "Os museus e seus
acervos são como Griôs", com Claudinei Roberto no dia 16/11 na
Biblioteca Walter Wey (Pinacoteca);

o Tour de atividades culturais (o estudante escolhe uma das
atividades abaixo, visita e elabora uma atividade com base num roteiro
pré-estabelecido pela docente):


Biblioteca e atividades de extensão – Sistema Municipal de
Bibliotecas (SMB), Biblioteca Parque Villa Lobos, Pinacoteca,
21ª. Festa do Livro da USP, Centro Cultural São Paulo – CCSP,
MASP, Museu da Diversidade e Biblioteca Monteiro Lobato São
Bernardo do Campo – SBC ou outros:



Escolha uma atividade ou evento cultural em um espaço
cultural alternativo, ou biblioteca com acesso público, na
periferia da cidade de São Paulo, que explora uma ou mais
linguagens artísticas, poética e educativa e estilos, e que
permite a interação, participação com o público.



Aula especial na disciplina Fontes de Informação e Pesquisa 2º
semestre (Profa. Ângela) (dia 21/11): Camila Agostini, bibliotecária do
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Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP. Tema da aula: "Fontes de Informação da Internet para
área a área de Saúde";

DEZEMBRO


Reunião do NDE – Núcleo Docente Estruturante do curso de
Biblioteconomia: Reunião realizada no dia 02/12, com a presença de
todos os membros. Principais deliberações:
o Apresentação do estudo elaborado pela Profa. Cecília Gomes e
Profa. Gabriela von Ellenrieder da FAD (com informações
adicionais da Profa. Valéria, Profa. Adriana e Profa. Mercês) que
foi apresentado na reunião do Conselho Superior da FESPSP no
dia 28 de outubro;
o Aprovação do Relatório FaBCI - Bibliografias (2019_2), que
cumpriu o objetivo de qualificar a bibliografia básica e
complementar das disciplinas;
o Projeto Escola: aprovado o novo 1º ano do curso de
Biblioteconomia;
o CPA – Comissão Própria de Avaliação: apresentação e
comentários sobre os resultados referentes ao 1º semestre de
2019 (pesquisa estudantes e pesquisa funcionários). A Profa.
Valéria informou também que o resultado de cada docente da
graduação foi enviado individualmente em novembro via e-mail.
Além disso, informou que houve alteração nos representantes da
FaBCI na CPA: Indicado novo estudante da FaBCI como
representante discente (Guilherme Naliato 2º sem matutino) e
membro da comunidade (o bibliotecário da Biblioteca Mário de
Andrade e ex-estudante Ricardo Mello);
o Revisão dos cursos de pós-graduação do Núcleo de Ciência da
Informação.
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Reunião do Conselho Acadêmico da FaBCI: Reunião realizada no dia
09/12, com a presença de todos os membros. Principais deliberações:
o Projeto Escola: aprovado o novo 1º ano do curso de
Biblioteconomia e informado que após definição do 2º e 3º ano do
curso o PPC – Projeto Pedagógico de Curso será atualizado e
submetido às instâncias (NDE e Conselho Acadêmico);
o NEAD – Núcleo de Educação à distância: foram nomeados como
tutores do AVA os docentes da FaBCI que ministram as disciplinas
que tem 10 horas obrigatórias de ambiente virtual. No início de
2020 os docentes serão formalmente capacitados pelo NEAD, que
passou a gerenciar o AVA da FaBCI;
o NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico: os dois casos da FaBCI
que estão sendo acompanhados foram comentados;
o Revisão dos cursos de pós-graduação do Núcleo de Ciência da
Informação e aprovação dos respectivos PPC´s;
o Informe sobre a convocação para eleição docente e discente (início
de 2020) e
o Recurso de aluna.



Projeto Escola: Além da aprovação do 1º ano pelo NDE e Conselho
Acadêmico também foi realizado em dezembro:
o O envio para a secretaria acadêmica de todas as informações para
a parametrização do curso no sistema acadêmico;
o Atualização

do

site:

https://www.fespsp.org.br/graduacao/cursos/biblioteconomia-eciencia-da-informacao (aba disciplinas)
o A única pendência é o texto institucional, que será divulgado no site
(graduação geral – para os três cursos). O texto está em
aprovação.

125
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800



Calendário de defesas de TCC 2019: 24 TCC´s
foram defendidos entre os dias 09 e 12/12:

o Divulgação Notícias FESPSP e Stories do Instagram:
https://www.fespsp.org.br/noticias/semana-de-tccs-da-biblio-2019
https://www.instagram.com/stories/highlights/1785980982462214
4/
o Divulgação da Monitoria:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/12/relatos-da-semanade-apresentacao-dos.html



Mentoria Voluntária: O balanço do programa foi realizado no dia 16/12
(presença dos três mentores do semestre – Profa. Valéria e Adriana e
Prof. José Mário). No início de 2020 será apresentado o relatório 2019.
Divulgação sobre o projeto:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/10/aconteceu-na-fabcimentoria-voluntaria.html



Reunião de encerramento do semestre: Realizada no dia 16/12 – 13
convocados, 2 ausências justificadas (Profa. Fernanda e Profa. Isabel);
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Colação de grau antecipada: Realizada no dia 18/12 com os formandos
na eminência de contratação como bibliotecários (oito estudantes). A
colação oficial para os demais formandos será em fevereiro/20.
Divulgação: https://www.fespsp.org.br/noticias/fabci-colacao-de-grauantecipada



Monitoria Científica:

o Realizado o processo de seleção da monitora científica 2020.
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/nova-monitoria-cientifica-dafabci
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/12/porqueescolhibibliocom-lia-lemonge.html
o Monitores de 2010 a 2020:
https://monitoriafabci.blogspot.com/p/monitores-cientificos.html

o Encaminhado o Relatório referente ao 2º semestre de 2019;
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Monitorias voluntárias (apoio a Monitoria Científica):
o No 2º semestre de 2019 participaram do projeto 25 estudantes de
graduação, além de ex-estudantes (envio de matérias, cobertura
de eventos, ações nas redes sociais, etc.);



Monitoria de disciplina: No 2º semestre de 2019 três estudantes
apoiaram docentes em suas respectivas disciplinas, a saber: TCC II,
Inglês instrumental e Tópicos avançados em GIC;



NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico: O desempenho das aulas
acompanhadas pelo NAP foi muito bom: IFL foi aprovada nas três
disciplinas (DP´s) e concluiu o 1º ano e JVC foi aprovada em duas
disciplinas (DP´s), sendo reprovada em somente uma do 4º semestre,
concluindo também o 1º ano (última DP).

3. Aula abertas e PEC´s – Programas de Enriquecimento Curricular
(atividades de extensão)



Aula

aberta

(pós-

graduação):
Gestão Arquivística

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/experiencias_positivas_em_difusao_de_acerv
os_sera_tema_de_aula_aberta
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Aula aberta
(pós-graduação):

Gestão de Serviços de
Informação

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/aula_aberta_na_fespsp_tratara_sobre_
carreira_e_resultados
https://www.fespsp.org.br/noticia/oportunidades_de_carreira_para_bibliot
ecarios_crescem_aponta_especialista



Aula aberta (graduação):
Disciplina Representação
Descritiva II

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/fabci_realizara_aula_aberta_sobre_rda
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Aula aberta (pós-graduação):

Gestão da Informação Digital

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/curso_de_gestao_da_informacao_digital_
realizara_aula_aberta_sobre_direito_na_internet



PEC

–

Programa

de

Enriquecimento

Curricular:

Competência informacional na Biblioteca
Escolar, com egressa Isabela Martins.

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/competencia_informacional_na_
biblioteca_escolar_sera_tema_de_pec]
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Aula aberta (pós-graduação):
Gestão Arquivística

Divulgação:

https://www.fespsp.org.br/noticia/aula_aberta_discutira_impressionismo_
e_o_nascimento_da_arte_industrial


PEC

–

Programa

de

Enriquecimento Curricular:

Consultoria nas bibliotecas
virtuais em saúde, com egresso
Leonardo Ragacini.

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticia/pec_discutira__consultoria_nas_bibliot
ecas_virtuais_em_saude_
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o

Aula aberta em
parceria com a
Biblioteca
Teoria da
Comunicação (3º
sem),
Profa. Tânia



PEC – Programa de Enriquecimento
Curricular,

em

parceria

com

a

Biblioteca da FESPSP:

Instrumentalização de trabalhos
acadêmicos



PEC – Programa de Enriquecimento
Curricular:

Um bibliotecário no CEU, com egresso
Hernani Medola
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Aula Aberta:

Disciplina Teoria da Comunicação, Profa.
Tânia (17/05) com ex-estudante Sandro
Coelho:

Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/05/aconteceu-na-fabci-aula-abertauma.html



PEC – Programa de Enriquecimento
Curricular,

em

parceria

com

a

Biblioteca da FESPSP:

Atualização 6023



Aula Aberta Especial:
Semana Nacional de Arquivos, com Prof.
Charlley da pós-graduação e convidados:

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/fespsp-realizara-aula-aberta-nasemana-nacional-de-arquivos
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Aula Aberta Especial (18/07): com as
docentes Maria Fernanda Coelho e Andrea
Andira, da pós-graduação e convidados:

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/aula-aberta-discute-cinema-comomemoria-social



Aula Aberta Online (09/08): Envolvendo
docentes dos três cursos de pós do Núcleo
de Ciência da Informação:



Aula Aberta na graduação (02/09): na
disciplina de Fundamentos de recuperação
da informação na Web (Prof. Wellington):

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/eventos/a-plataforma-de-metadados-para-omercado-brasileiro
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/09/aconteceu-na-fabci-aulaaberta-sobre.html

134
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800



Aula Aberta na pós-graduação (18/09): no
curso Gestão da Informação Digital, sobre a
Lei Geral de Proteção de Dados:

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/eventos/lgpd-abordagem-a-partir-dainformacao


Aula Aberta na graduação (09/10): na
disciplina de Serviço de Referência e
Informação (Profa. Adriana):

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/eventos/aula-aberta---biblioteconomia-social


Aula Aberta na pós-graduação (16/10):
no curso Gestão Arquivística, sobre
digitalização do acervo acadêmico:
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PEC – Programa de Enriquecimento
Curricular (23/10):



Aula Aberta na graduação (14/11): na
disciplina de Tópicos avançados em Gestão
da Informação e do Conhecimento
(Mediação da Profa. Adriana, em
substituição a Profa. Valéria)

A aula foi proferida pelo Prof. Dr. Moreiro
González, da Universidad Carlos III de
Madrid, que estava em visita ao Brasil:

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/aula-aberta-discute-mudancas-naprofissao-de-bibliotecario
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/12/aula-aberta-impactos-datransformacao.html

No matutino a turma recebeu a visita da bibliotecária Roberta Gravina,
consultora e proprietária da Metodológica:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/12/aconteceu-na-fabci-visitada.html
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Encontro de Bibliotecárias e
Bibliotecários negros (19/11): roda de
conversa mediada pela Profa. Ângela Claro
(FESPSP e IFSP), pelo Prof. Wellington
Rodrigues (FESPSP e ETEC) e pelo
bibliotecário Sidinei Damasceno
(EACH/USP):

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/i-encontro-de-bibliotecarias-ebibliotecarios-negros-na-fabci
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/12/aconteceu-na-fabciencontro-de.html



Exposição e PEC – Programa de Enriquecimento curricular com o
artista Francisco Maringelli, em parceria com a biblioteca da
FESPSP, integrados à disciplina Projetos Culturais – 4º sem (Profa.
Tânia): Francisco Maringuelli trata sobre suas obras em xilogravura na
Exposição SP: Sujeitos e Afetos. Destaca a importância das referências
no processo de criação, sua relação com a cidade de São Paulo e artistas
da arte da xilogravura: https://www.fespsp.org.br/eventos/exposicao-spsujeitos-e-afetos
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Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/11/exposicao-sp-sujeitos-eafetos-de.html



Aula Aberta na pós-graduação (26/11):

4. Outras ações relevantes


Anais do Seminário FESPSP 2018 “Na Encruzilhada
Democracia”: Foram publicados: http://fespsp.wixsite.com/anais/



Curso de férias: Foi oferecido o curso livre “Centros de
Documentação e Memória”, mas não atingiu quórum para abertura da

da
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turma:
https://www.fespsp.org.br/curso/300/centros_de_documentacao_e_m
emoria_____ferias


Acompanhamento da implantação do novo sistema acadêmico – TOTVS,
principalmente impacto no AVA (Moodle);



Cursos Livres: Disciplinas da pós-graduação do Núcleo de Ciência da
Informação foram oferecidas na modalidade Cursos Livres para aumentar
o número de estudantes por turma.
Das oferecidas que conseguiram captar estudantes, a posição foi a
seguinte:
o Usos, usuários e serviços de informação (Gestão da Informação
Digital): 01 estudante e
o Captação de recursos e parcerias (Gestão de Serviços de
Informação): 04 estudantes:

a. GID/EAD (parceria SisEB): A FESPSP realiza o curso de GID em EAD

com o objetivo de capacitar aproximadamente 450 profissionais da
informação em gestão da informação digital no contexto das bibliotecas
de acesso público. O projeto é financiado pela Unesco e realizado em
parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, via
plataforma do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo
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(SisEB), por meio de Ensino a Distância (EAD). A coordenação do projeto
é do professor Charlley Luz: https://eadgid.com.br/

b. A 1ª turma do curso foi realizada no período de fevereiro a março de 2019.

Foram 702 inscritos para 150 vagas. Dos selecionados, foram 82
participantes do Estado de São Paulo e 68 de outros 19 estados
brasileiros. Concluíram o curso 108 estudantes (72%), uma taxa de
evasão abaixo da média tradicional no Brasil, que é de 50% segundo a
ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância). A pesquisa de
satisfação mostrou excelentes resultados, com aprovação de mais de
95% dos estudantes (média geral). Atualmente está em curso a turma 2,
que teve 535 inscritos para 150 vagas. Seu término está previsto para
meados de maio. A turma 3, por sua vez, está em fase de implantação.
Em 24/4 foi divulgada a relação dos 150 estudantes selecionados, dentre
os 474 inscritos. A previsão de conclusão desta última turma é final de
maio de 2019.



GERAL – Turmas 1, 2 e 3
o 1.529 inscritos, 1.200 pré-selecionados, 450 selecionados. Sendo
246 participantes do estado de São Paulo (55%) e 204 de outros
estados brasileiros (45%);
o 1.529 inscritos de 26 estados (exceto Roraima), 450 selecionados
de 26 estados. 9 estados do Nordeste (35%), 6 estados do Norte
(23%), 4 estados do Centro-Oeste (15%), 4 estados do Sudeste
(15%) e 3 estados do Sul (12%);
o O estado de São Paulo representou 54% do total de 1.529 inscritos;
o 246 selecionados de 96 municípios de São Paulo, sendo 96
cursistas da capital. Os 246 municípios contemplam 15 Regiões
Administrativas;
o 204 selecionados de 26 estados do Brasil, sendo 46 cursistas do
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Nordeste (23%), 20 do Norte (10%), 32 do Centro-Oeste (16%), 52
do Sudeste (25%) e 54 do Sul (26%)
(Fonte: Diretoria de Projetos FESPSP e SisEB).



Pós-graduação (Núcleo de CI): Em abril o Prof. Charlley realizou a
pesquisa “de meio de curso”, para monitorar o andamento das disciplinas
nos três cursos e corrigir eventuais falhas:
Caro estudante e cara aluna,
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você está convidado a responder nossa pesquisa de meio de curso. São
só 4 perguntas que podem ajudar a compreender o que você acha de
nossas disciplinas. Por favor, responda até o dia 12 de abril!

GID - Gestão da Informação Digital

USOS, USUÁRIOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
https://forms.gle/1HPbSahLiqLCRfNM9

ORGANIZAÇÃO E USO DA INFORMAÇÃO
https://forms.gle/fpbRAUegoDF9jg2e9

GA - Gestão Arquivística

GESTÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO
https://forms.gle/BDfEHKvjvCHkUbq68

GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E DE INFORMAÇÃO
ARQUIVÍSTICA
https://forms.gle/JeUw33gzDG7dxFDB8

GSI – Gestão de Serviços de Informação
CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS
https://forms.gle/Y34n6zqAT3nyDxHeA

GESTÃO DA QUALIDADE EM PRODUTOS E SERVIÇOS
https://forms.gle/uSmjMTnoEuEMfTE3A
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c. Reunião do Coordenador de pós-graduação do Núcleo de Ciência da

Informação (realizada pelo Prof. Charlley no dia 02/05 com professores
dos três cursos – GA, GID e GSI). Principais pontos abordados:
o

Avisos gerais (TOTVS, horário, Notas, Manual de TCC, AVA,
Bibliografia básica e complementar)

o

CPA (ênfase na avaliação do curso e dos professores)

o

Situação das matriculas e cursos em risco;

o

Monitoramento de meio de curso;

o

Reconfiguração dos cursos;

o

Sugestão de didáticas participativas.

d. GID/EAD (parceria SisEB): A FESPSP realiza o curso de GID em EAD

com o objetivo de capacitar aproximadamente 450 profissionais da
informação em gestão da informação digital no contexto das bibliotecas
de acesso público. O projeto é financiado pela Unesco e realizado em
parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, via
plataforma do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo
(SisEB), por meio de Ensino a Distância (EAD). A coordenação do projeto
é do professor Charlley Luz: https://eadgid.com.br/;

No dia 23/05 foi lançada a 3ª e última turma (150 participantes).
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Cursos Especiais –
Programa Museus:

O programa foi
lançado em maio
com a abertura do
curso “Formação de
acervos” (de 04 a
18/05), com a Profa.
Isabel (graduação),
Profa. Simone (pósgraduação) e
convidadas:

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursos-especiais/



Inbound Marketing para profissionais da informação (15 a 25/05) - com o
Prof. Charlley Luz:
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/inbound-marketing-para-profissionais-da-informacao
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Cursos de extensão envolvendo docentes da FaBCI

o UX Writing: Experiência do usuário e conteúdo digital (16 a 18/07)
- com o Prof. Charlley Luz e convidado (32 matriculados):
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/ux-writing-experiencia-do-usuario-e-conteudo-digital

o Pesquisa, Documentação e Curadoria (15 a 19/07) - com a Profa.
Simone Fernandes e convidadas (19 matriculados):
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursosespeciais/cursos/pesquisa-documentacao-e-curadoria

o Conservação Preventiva de cinema e fotografia (10/08 a 14/09) –
com a Profa. Maria Fernanda Coelho:
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursosespeciais/cursos/conservacao-preventiva-de-cinema-e-fotografia



Encerramento da 3ª e última turma do curso de Gestão da
Informação Digital na modalidade EAD (Iberbibliotecas): Dos 151
inscritos, 62 concluíram o curso, com média igual ou superior a 60%. Isso
corresponde a 41% de estudantes concluintes (Fonte: SP Leituras).
Reunião de encerramento realizada no dia 28/08 (na SP Leituras). SP
Leituras demonstrou interesse em estabelecer nova parceria – oferta de
cursos de capacitação (pagos) na modalidade EAD, oportunamente
retomará contato;

d.

O curso de Biblioteconomia da FESPSP foi contemplado com 4 (quatro)
estrelas no novo Guia da Faculdade (parceria entre o Quero Educação e o
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jornal O Estado de São Paulo):
https://avaliacao-decursos.queroeducacao.com/faculdades/resultado/65371/certificado.pdf



Cursos Livres FESPSP relacionados à área abertos em outubro:
o UX Writing: da experiência ao conteúdo, com o Prof. Charlley Luz
e Magerson Bilibio:
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/ux-writing-experiencia-e-conteudo
o Difusão: expografia e comunicação
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursosespeciais/cursos/difusao-expografia-e-comunicacao



Revisão dos cursos de pós-graduação do Núcleo de Ciência da
Informação: O Prof. Charlley, em conjunto com os professores da pósgraduação, coordenou uma ação para atualizar os três cursos de pósgraduação do Núcleo de CI. O projeto foi aprovado pela Diretora geral e
Coordenadores acadêmicos e em dezembro será submetido ao NDE –
Núcleo Docente Estruturante e ao Conselho Acadêmico da FaBCI:

o Gestão de Serviços de Informação para GESTÃO ESTRATÉGICA
DA INFORMAÇÃO
https://www.fespsp.org.br/pos-graduacao/cursos/gestaoestrategica-da-informacao
o Gestão da Informação Digital para GESTÃO DE CONTEÚDOS E
INFORMAÇÃO DIGITAL
https://www.fespsp.org.br/pos-graduacao/cursos/gestao-deconteudos-e-informacao-digital
o Gestão Arquivística (só alteração de conteúdo e foco), permanece
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GESTÃO ARQUIVÍSTICA
https://www.fespsp.org.br/pos-graduacao/cursos/gestaoarquivistica

5. Outras ações relevantes – cursos livres (de “extensão”)
● Centros de Memória e Documentação (29, 30 e 31/01 e 01 e 02/02)
com Profas. Simone Fernandes e Andrea Andira (da pós-graduação da
FESPSP):
http://www.fespsp.org.br/noticia/o_trabalho_dos_centros_de_documenta
cao_e_memoria_e_apresentado_em_extensao
● Gestão de Conteúdo nas Empresas (17/03 - 32h) com Prof. Fabiano
Alves (da pós-graduação da FESPSP). Divulgação:
http://www.fespsp.org.br/curso/212/gestao_de_conteudo_nas_empresas
http://www.fespsp.org.br/noticia/fespsp_abre_curso_de_exte
nsao_sobre_gestao_de_conteudo_em_empresas


Educação Museal
(02/05 - 36h):

Divulgação:
http://www.fespsp.org.br/curso/239/educacao_museal
http://www.fespsp.org.br/noticia/fespsp_realiza_curso_de_educacao_mu
seal
● Introdução a Museologia (11/08 a 06/10) com Profa. Cecília Machado
(da pós-graduação da FESPSP).
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● Introdução à conservação de acervos (De 20/10 a 10/11) com Profa.
Maria Fernanda Coelho (da pós-graduação da FESPSP) e convidados:
https://www.fespsp.org.br/curso/294/introducao_a_conservacao_acervos
_museologicos_e_colecoes_particulares

FAD - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

A seguir são apresentados dados sintetizados sobre as atividades realizadas
pela Faculdade de Administração da FESPSP no ano de 2019, devendo ser
considerado que este foi o primeiro ano de retomada do curso, com a formação
de duas turmas – uma turma matutina e outra noturna.


Parceria FESPSP X CIEE

No final de 2018 e início de 2019 a FESPSP fechou parceria com o Centro de
Integração Empresa Escola de São Paulo (CIEE), oferecendo 40 bolsas de 50%.
O CIEE assumiu o outros 50% do valor da mensalidade, com o apoio financeiro
de R$ 450,00 mensais para os bolsistas se manterem com livros, refeição e
condução. A seleção obedeceu os critérios legais, ou seja, nota do ENEM ou
vestibular. As bolsas foram oferecidas para o jovens do programa Jovem
Aprendiz do CIEE, assim distribuídas:

30 bolsas para o curso de Administração.
05 bolsas para o curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
05 bolsas para o curso de Sociologia e Política.

Além dos bolsistas CIEE, as turmas forma formadas por estudantes vindos pelo
processo seletivo normal e/ou por transferência.
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Revisão do projeto pedagógico.

Assim como ocorreu com os cursos de Sociologia e Política e
Biblioteconomia, o curso de Administração passou, iniciou, a partir de
janeiro, um processo de revisão do Projeto Pedagógico, realizado
conjuntamente com os demais cursos, e conduzido por uma Comissão
constituída por membros da Diretoria Executiva e do Conselho Superior
da FESPSP. O processo durou o ano de 2019 e contou com reuniões
quinzenais com todo o corpo docente dos cursos de graduação e reuniões
específicas entre coordenadores de curso e corpo docente e entre
coordenadores de curso e comissão. Ao final de 2019, foi finalizada a
nova estrutura do 1º ano dos cursos de graduação, que conta com 3
disciplinas conjuntas no 1º semestre: i) Introdução as Ciências Sociais
Aplicadas, ii) Análise Textual; iii) Conhecimento Científico, Ética e
Pesquisa; e 2 disciplinas conjuntas no 2º semestre: i) Fontes de
Informação e Pesquisa; e ii) Produção Textual. A inovação promovida
está na ministração coletiva das duas primeiras disciplinas e, no caso do
curso de Administração, curricularização da Extensão, conforme
Resolução CNE/CES de 18/07/2018. Os trabalhos contaram com a
participação do corpo docente da FAD e, após a finalização dos trabalhos,
o novo projeto foi aprovado pelo NDE da FAD e pelo Conselho da
Faculdade. A nova matriz passou a fazer parte do ano letivo de 2020. A
avaliação de 2019 contou com a participação do projeto anterior e foi
avaliada pelos discentes do primeiro e segundo período de 2019.


Estratégia de Ensino x Aprendizagem.

A proposta pedagógica da FAD é de uma concepção de ensino críticoreflexivo. Nesta concepção de ensino-aprendizagem, o ponto de partida
para a obtenção de conhecimento escolar é o conhecimento que o
estudante já traz, e o papel do docente é atuar como mediador entre o
aluno e o conhecimento, estimulando o educando a pensar ativa,
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autônoma e criticamente. Neste contexto, a FAD atua para que seu aluno
‘aprenda a aprender’.
Para tanto, o método empregado como facilitador do envolvimento e
aprendizado dos estudantes está baseado no desenvolvimento de
projetos. Tal prática educacional é empolgante e inovadora, no qual os
estudantes são motivados por problemas do mundo real que podem, e em
muitos casos irão, contribuir para a transformação da realidade da
comunidade/sociedade. Desta forma, a aprendizagem aplicada por meio
de projetos, promove a interdisciplinaridade e ao longo do percurso
formativo a transdisciplinaridade, fortalecendo o contexto de trabalho
cooperativo e as habilidades socioemocionais que envolvem sua prática,
que é o ponto central do modelo pedagógico adotado.
Nas disciplinas que darão alicerce para a construção dos projetos a cada
período, o docente precisa, constantemente, se perguntar sobre o que os
seus alunos estão aprendendo, em que ponto não conseguem avançar,
como entendem a orientação que recebem e, usar as respostas recebidas
a essas perguntas para avaliar e guiar sua próxima aula, seu método de
ensino. As atividades didático-pedagógicas são centradas no aluno, com
atividades teórico/práticas coordenadas diretamente pelos professores
através de trabalhos individuais ou em grupos, como pesquisa, estudos
de casos e resolução de problemas propostos. Os alunos terão apoio
bibliográfico, sempre que possível no próprio espaço de sala de aula, nos
laboratórios de Informática ou na Biblioteca da Faculdade, como forma de
incentivo à pesquisa aplicada e de troca de experiências cognitivas,
visando a construção/reconstrução dos conhecimentos de forma
contextualizada.
Já o desenvolvimento dos projetos, espinha dorsal do modelo, exige uma
constante integração e planejamento por parte dos docentes, o professor
coordenador dos projetos e a coordenação do curso, antes e ao longo de
todo o período letivo.
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Algumas atividades realizadas em 2019 pela FAD.

a. Acolhimento Discente e Docente

Realizado em conjunto com os outros cursos, este acolhimento ocorreu tanto no
primeiro semestre de 2019 quanto no retorno das férias no segundo semestre.
A FESPSP não abre vestibular no meio do ano, logo, o acolhimento no segundo
semestre ocorreu como boas-vindas.

As atividades realizadas para este acolhimento foram:
04/02 – recepção dos calouros pelas Coordenações de Curso e pelos Centros
Acadêmicos com café de boas vindas
05/02 – atividades por curso – realização de bate papo com as áreas da FESPSP
às quais os alunos teriam maior contato: Biblioteca, Secretaria, Laboratórios.
Apresentação dos docentes e visita às instalações.

06/02 – atividades por curso – Dinâmica de Integração
07/02 – atividade integrada dos cursos – oficina de design thinking sobre
problemas da Cidade de São Paulo
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Foto – Trabalho de Desing Thinking entre os três cursos

08/02 – atividade do Cineclube Darcy Ribeiro e do Coletivo 21N
Foto – Alunos do curso de Administração – Início das aulas 1S19

b. Visita ao Conselho Regional de Administração de São Paulo
(CRA-SP)

Em março/19 o grupo foi conhecer o Conselho que rege a categoria e adquiriu a
Carteira do CRA-SP de estudante.
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Foto – Visita ao CRA-SP / Março 2019.

c. Em abril/19 - Vista às empresas Mãe Terra; Positiva e Vivejar
– promovida pela parceria FAD e a consultoria EcoSocial –
Participação de uma discente que posteriormente expôs para
as turmas, em conjunto com uma representante da EcoSocial.

Imagens da empresa Mãe Terra. Ao lado
o CEO da empresa com a aluna da FAD –
Pamela.
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Foto – Visita à Empresa Positiva

Foto – Visita à Vivejar

d. Projetos desenvolvidos pelos discentes do primeiro semestre
A seguir fotos de alguns projetos desenvolvidos pelos discentes do
primeiro semestre do curso de Administração, tendo como base o método
de aprendizado baseado em problemas/projetos. Estes projetos forma
apresentados em formato de “feira” no saguão do campus e avaliados por
professores e profissionais do mercado, convidados pela docente
orientadora.
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e. Concurso Cultural:
Com objetivo de mobilizar, integrar e promover a criatividade, foi
elaborado um concurso cultural para desenvolvimento de uma mascote
para o curso de Administração. A seguir trecho do Edital do concurso.

CONCURSO CULTURAL – MASCOTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
São Paulo, Agosto de 2019
PROACAD N

A Faculdade de Administração da FESPSP, torna público o presente edital e convida os
alunos a apresentarem propostas para o Concurso de Criação do Mascote do Curso de
Administração da FAD, que atendam aos termos aqui estabelecidos.
O concurso tem por objetivo estimular a participação dos alunos do curso de
administração na criação da “mascote” para identificar, personalizar, humanizar e proporcionar
uma nova identidade ao curso, além de estimular uma maior aproximação e interação dos
alunos com o curso e a FESPSP.
1 -ENVOLVIDOS
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Criação do concurso e organização: Monitoria Científica e Coordenação do Curso.
Aprovação: Diretoria FAD.
Quem pode concorrer: Alunos do curso de Administração, regularmente matriculados
Comissão de Avaliação: Monitoria, Professores da FAD, Coordenação do Curso
Divulgação do Concurso: Boletim, AVA; Sala, folders.
Auxilio na divulgação e motivação: professores do curso
Entrega do Prêmio ao ganhador: Coordenador da FAD
Divulgação do ganhador: 18 de agosto de 2019.

Ganhadora: Estudante Amanda Silva

f. Projetos desenvolvidos pelos estudantes cursando o
segundo semestre do curso.


Projetos desenvolvidos pelos estudantes Implantação da FESPSP
Empresa Junior



Implantação de Programa de Conscientização Ambiental na FESPSP e
em seu entorno



Projeto de Defesa Pessoal Feminina para ajudar a minimizar violência
contra mulher (Piloto efetivado na FESPSP).



Projeto para implantação de Incubadora não física para MEI / Micro e
pequenos empreendimentos na FESPSP.



Projeto de APP para apoio aos alunos sobre Carreira, financiamento,
SESU, ENEM etc.



Projeto de APP para conectar Empresas com profissionais portadores
de necessidades especiais



Projeto de Implantação de uma Academia de Ginástica exclusiva para
Terceira Idade.
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Nota: Os projetos dos itens “a”; “b” e “d” serão efetivamente implantados na
FESPSP pelos alunos em 2020.
Apresentação dos projetos em Sala
sobe avaliação de docentes e
convidados.
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g. Outras ações da FAD


Parceria com o CFA / Angrad / MEC para apoiar microempreendedores por
meio do Selo IAE – Instituição Amiga do Empreendedor



Parceria com o ICC – Instituto do Capitalismo Consciente para divulgação
e participação em eventos e palestras sobre Gestão



Estudo para reativação da Empresa Jr FESPSP para 2020.



Curso de Excel básico / gratuito de 36h para os/as estudantes da FAD, aberto
para os demais cursos.



Curso de Redação



Divulgação da FAD da FESPSP em evento na ETEC-Mauá com a
participação de uma estudante do curso de Administração.
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Considerações da CPA
Permanecem alguma das recomendações já indicadas por esta Comissão
e a observação de que algumas destas tratam simplesmente de manter a
preocupação com esta dimensão:
● Manter a divulgação das ações de responsabilidade social, apoiando sua
realização e disponibilizando espaços de destaque na infraestrutura que
favoreçam a divulgação e realização das mesmas;
● Manter as ações de estimulo à participação dos docentes e discentes na
realização das ações de responsabilidade social, bem como no seu
aprimoramento;
● Formular, explicitamente, uma política de responsabilidade social que
contemple a inserção de princípios, valores, procedimentos e aspectos de
gestão e metas de investimento social;
● Aprimorar a coleta e descarte seletivos, campanhas para uso consciente
de água e energia elétrica, entre outras;

Neste sentindo, registra-se que, a despeito das atividades descritas acima e
realizadas com sucesso, ainda se faz necessário avançar, efetivamente, em
relação às recomendações aqui registradas.
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3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas
3.3.1 Segunda Dimensão: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa.

O ensino constitui o centro da atuação da FESPSP que, por isso mesmo,
prioriza a integração dessa atividade às de pesquisa e de extensão. Os cursos
de graduação da FESPSP são orientados para a formação de profissionais
capacitados a assumir as rápidas transformações do mundo moderno, pela
incorporação de novos conceitos e técnicas, pelo domínio do idioma e pelo
conhecimento básico da linguagem científica. É de suma importância para a
instituição a formação de profissionais capazes de interferir positivamente nas
mudanças sociais, conscientes de seus deveres e direitos como cidadãos e
dotados das competências e habilidades demandadas pelo mercado de trabalho.
A ênfase das escolas reside na formação geral, humanista, além do atendimento
técnico das especificidades de cada curso.
Assim, o objetivo é que ao finalizar os estudos o egresso seja capaz de:

a) Buscar novas informações e saber trabalhar com elas;
b) Exprimir-se com clareza, organizando ideias de forma coerente e coesa;
c) Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções e pensar
estrategicamente;
d) Ser proativo, empreendedor e capaz de fazer escolhas com autonomia;
e,
e) Assumir lugares de liderança, interferindo significativa e positivamente
na sociedade.

Desta forma, a Instituição além de ofertar os cursos de graduação, pósgraduação e cursos de extensão, mantém inciativas que visam desenvolver a
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cultura acadêmica dos estudantes, e para tanto conta com diferentes programas,
alguns inclusive já mencionados e apresentados neste documento:
● Monitoria de curso;
● Monitoria de disciplina;
● Programa de tutoria voluntária;
● Grupos de estudo;
● Pesquisas coletivas;
● Aulas especiais;
● Debates sobre temas específicos;
● Incentivo a docentes e discentes a participarem de encontros
científicos;
● Seminários específicos dos seus cursos; e,
● Seminário de Iniciação Científica.

Para garantir o atendimento aos objetivos esperados e manter a excelência
do ensino a FESPSP tem a preocupação de, continuamente, avaliar a satisfação
dos seus estudantes e identificar novas expectativas, seja dos próprios
estudantes ou do mercado, e desta forma repensar seus cursos de graduação,
extensão, pós-graduação, bem como as linhas de pesquisa.

Avaliação de cursos e docentes aplicada aos estudantes da graduação

A avaliação dos cursos de graduação no primeiro semestre de 2019 teve
como respondentes um total de 113 estudantes entre 341 possíveis naquele
semestre. Isso significa que a amostra da pesquisa representou 33,14% do total.
Já no segundo semestre, participaram ao todo 105 estudantes, o que representa
36,08% de um total de 291. Conforme os anos anteriores, em 2019 as duas
pesquisas com os estudantes de graduação foram realizadas por meio de
consulta online. O corpo discente recebeu a bateria de questões através de um
link, enviado por uma empresa (responsável pela aplicação e tabulação dos
dados) aos respectivos endereços eletrônicos dos estudantes, além disso, foi
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feito um cronograma de reserva dos laboratórios de informática disponibilizandoos exclusivamente para a respostas do questionário da avaliação para os
estudantes

que

precisassem.

Como

observado

anteriormente,

foram

considerados os estudantes dos cursos de Sociologia e Política, de
Biblioteconomia e Ciências da Informação e do curso de Administração.
A pesquisa foi realizada por meio do autopreenchimento de questionário
padronizado com perguntas organizadas em 4 (quatro) blocos referentes às
seguintes áreas:
● Disciplinas cursadas no semestre;
● Professores das disciplinas do semestre;
● Participação do estudante; e,
● Infraestrutura, atendimento e serviços.

No geral, as respostas foram expressas através de atribuição de notas de
1 a 5, com base na seguinte escala de satisfação: Muito insatisfeito - Insatisfeito
- Indiferente - Satisfeito - Muito satisfeito. A única exceção ocorreu entre as
perguntas sobre a participação ou conhecimento do estudante sobre
determinado aspecto, em que foi solicitado responder Sim ou Não às questões
propostas. Nesta pesquisa, o estudante possui espaço para se manifestar em
relação à sua resposta objetiva.
Considerando as mudanças que envolvem os cursos, a sociedade, o perfil
dos estudantes e da FESPSP e, considerando que o questionário permanecia
sem ajustes há mais de 5 anos, a CPA, com concordância dos seus
representantes discentes, docentes, técnico-administrativos e da sociedade civil,
realizou revisão de todas as questões que formam aplicadas a partir do primeiro
semestre de 2019.
Os ajustes permitiram uma análise mais profunda em relação aos atores
envolvidos e uma maior clareza sobre os pontos fortes e fragilidades dos itens
avaliados, inclusive com a realização de comparativo entre a percepção do
docente e do discente em relação às práticas pedagógicas, cujos resultados são
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fornecidos para as coordenações e para os docentes, que dialogam na busca da
melhoria de suas práticas.
A seguir, os resultados são apresentados em tabelas que representam a
soma dos percentuais referentes às melhores avaliações na escala citada Top2Box, que corresponde ao somatório das avaliações consideradas como
“Satisfeito” e “Muito Satisfeito”.

As informações foram segmentadas nos dois

semestres letivos, haja vista que a FESPSP realiza a pesquisa com docentes e
discentes em ambos períodos e, com os funcionários técnico-administrativos,
anualmente, no segundo semestre do ano.
Além das colunas constando a questão e o percentual “Top2Box”, as
tabelas apresentam a diferença entre o percentual do segundo semestre em
relação ao primeiro, pois, quando o resultado é positivo, indica melhoria do
indicador.
Com o objetivo de dar foco nas principais fragilidades, as considerações
foram realizadas nos itens que apresentaram média inferior a 66,6% no ano, ou
seja, questões onde menos que 2/3 da população respondeu entre “muito
insatisfeito” e “nem satisfeito nem insatisfeito”.
A apresentação a seguir se dará por curso, conforme sequência abaixo:


Avaliação, por parte dos discentes, das práticas pedagógicas. Com o objetivo
de provocar uma reflexão na percepção do/a discente em comparação com
a do/a docente, ambos atores responderam questões similares;



Autoavaliação dos discentes em relação a sua participação nas aulas,
comparada com a percepção docente;



Percepção dos discentes em relação a infraestrutura (serviços do campus,
recursos disponíveis, salas de aula, biblioteca, laboratório de informática,
áreas administrativas).



Análise dos discentes em relação à coordenação do curso.
Os resultados referentes a percepção do docente em relação a Instituição

serão apresentados, na sequência, consolidada nos três cursos, todavia, os
microdados foram enviados para os coordenadores e direção geral. O mesmo
ocorrerá com as informações da avaliação dos funcionários técnicoadministrativos e dos resultados dos discentes e docentes da pós-graduação.
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Curso de Administração
Resultados da pesquisa envolvendo as práticas pedagógicas.
Tabela 1 – Práticas Pedagógicas – Curso de Administração
Avaliação Discente x Avaliação Docente (Práticas Pedagógicas)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões (1 a 21)
1S19
2S19
Média do ano
Discentes Docentes Dif. Discentes Docentes Dif. Discentes Docentes
Demonstra ter preparado a aula
93
100
7,00
89
100
11,00
91
100
Realiza as devolutivas das
atividades solicitadas apontando
90
100
10,00
72
100
28,00
81
100
os pontos fortes e aqueles a
melhorar
Expõe a matéria com clareza
92
100
8,00
79
100
21,00
85,5
100
Estabelece relação entre a teoria
92
100
8,00
83
100
17,00
87,5
100
e a prática.
Aborda temas que se relacionam
com as demais disciplinas do
91
80
11,00
75
100
25,00
83
90
semestre
Orienta com clareza os trabalhos
91
100
9,00
81
100
19,00
86
100
que solicita
Propõe a realização de
pesquisas, como atividades da
92
100
8,00
78
100
22,00
85
100
disciplina
Propõe atividades que
necessitem da utilização do
78
80
2,00
65
100
35,00
71,5
90
acervo da biblioteca.
Solicita consulta à textos/livros
90
80
10,00
79
100
21,00
84,5
90
indicados no plano de ensino
Utiliza diferentes estratégias
89
100
11,00
74
100
26,00
81,5
100
para ministrar suas aulas
Cumpre com pontualidade o
83
100
17,00
81
100
19,00
82
100
horário da aula.
Estimula a minha participação
em eventos
83
60
23,00
68
100
32,00
75,5
80
acadêmicos/científicos.
Divulga previamente como será
100
100
0,00
85
100
15,00
92,5
100
obtida a nota final da disciplina
Demonstra coerência entre o
conteúdo ministrado e o exigido
nas avaliações
Propõe avaliações que
estimulam a reflexão.
Utiliza diferentes formas de
avaliação.
Discute com a classe as
avaliações que vai realizar
É receptivo aos questionamentos
feitos pelos alunos
Mantém relacionamento
respeitoso com os alunos.
Desenvolve o conteúdo de
acordo com o plano de ensino
Articula com disciplinas de
outros semestres
% Médio ref. Práticas
Pedagógicas

Dif.
9,00
19,00
14,50
12,50
7,00
14,00
15,00

18,50
5,50
18,50
18,00
4,50
7,50

94

80

14,00

87

100

13,00

90,5

90

0,50

99

100

1,00

76

100

24,00

87,5

100

12,50

96

100

4,00

76

100

24,00

86

100

14,00

97

100

3,00

87

100

13,00

92

100

8,00

96

100

4,00

87

100

13,00

91,5

100

8,50

96

80

16,00

88

100

12,00

92

90

2,00

97

100

3,00

88

100

12,00

92,5

100

7,50

100

100

0,00

81

100

19,00

90,5

100

9,50

92,33

93,33

1,00

79,95

100,00

20,05

86,14

96,67

10,52
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Considerações
O curso de Administração foi retomado em 2019, com a formação de duas
turmas (uma matutina e outra noturna), portanto, esta é a primeira avaliação do
curso. Conforme demonstrado na tabela, todos os indicadores médios do ano se
apresentam acima de 66,6%, ou seja, mais de 2/3 de satisfação com as práticas
pedagógicas. Apesar disso, é perceptível uma disparidade entre a percepção
discente em relação à percepção docente. Isto posto, a coordenação foi
orientada a considerar esta reflexão nos diálogos com seus docentes. A CPA
destacou os itens referente ao uso da biblioteca por parte dos discentes e
assertividade na devolutiva das atividades e avaliações.


Autoavaliação discente:

A tabela 2 apresenta os resultados da autoavaliação discente, comparada com
a visão docente.
Tabela 2 – Autoavaliação discente – Curso de Administração

Questões (24 a 28)
Realizo trabalhos propostos
Possibilito abertura para o
diálogo nas atividades de
ensino
Mantenho relacionamento
respeitoso em sala de aula
Cumpro com pontualidade o
horário de aula
Permaneço em sala durante
todo o horário de aula
Realizo, com antecedência,
as leituras por mim
propostas
% Médio
Satisfação com o clima

Autoavaliação Discente x Percepção Docente
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19
2S19
Discentes Docentes Dif. Discentes Docentes Dif.
100
100
0,00
100
100
0,00

Média do Ano
Discentes Docentes
100
100

Dif
0,00

74

100

26,00

82

100

18,00

78

100

22,00

100

100

0,00

100

100

0,00

100

100

0,00

84

80

4,00

71

50

21,00

77,5

65

12,50

100

100

0,00

88

100

12,00

94

100

6,00

53

60

7,00

47

50

3,00

50

55

5,00

85,17
74

90,00

4,83

81,33
29

83,33

2,00
45,00

83,25
51,5

86,67

3,42

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019
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Considerações
A tabela demonstra com o discente se percebe em cada questão,
comparativamente como o discente percebe seus alunos. Percebemos que,
exceto o item referente a pontualidade, os demais são vistos com uma melhor
avaliação docente do que discente. O único item que ficou abaixo de 66,6% e
que teve concordância tanto docente quanto discente (diferença de apenas 5
pontos percentuais, refere-se as leituras propostas. A ação proposta foi a
utilização da metodologia ativida “sala de aula invertida”, a fim de motivar a
leitura.
Sobre a satisfação com o clima interno, houve grande redução de um semestre
para outro (45 pontos) devido a uma greve estudantil motivada por outro curso
da FESPSP, porém foi alinhado entre as direções e a coordenação.


Infraestrutura:

Neste item foram considerados os Serviços do Campus, Recursos Disponíveis,
Salas de Aula, Biblioteca, Laboratório de Informática e Atendimento das Áreas
Administrativas.


Serviços do Campus

Tabela 3 – Serviços do Campus – Curso de Administração

ITEM
Limpeza dos banheiro
Limpeza das instalações
Segurança no Campus
Qualidade da alimentação
Espaço de convivência
Manutenção do Campus
Média

Serviço do Campus
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano
100
100
0,00
100
100
100
0,00
100
84
88
4,00
86
21
24
3,00
22,5
68
29
39,00
48,5
89
100
11,00
94,5
77,00 73,50
3,50
75,25

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019
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Considerações
O campus da FESPSP e a quantidade de consumidores não comporta uma outra
lanchonete. Para melhoria deste indicador, foi proposta reunião com os
representantes de sala e da lanchonete para melhor entendimento da
reclamação, haja vista que não foi detalhado no campo “comentários” desta
pesquisa. Em relação ao espaço de convivência, a diretoria executiva está
avaliando plano de ação para melhoria do ambiente, ainda sem data definida,
haja vista que necessita de alteração de layout e previsão financeira.


Recursos Disponíveis

Tabela 4 – Recursos Disponíveis – Curso de Administração

ITEM

Recursos disponíveis (TI)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)

Acesso à Internet através do 100 100
Wi-Fi é satisfatória
O AVA - Moodle / Open
LMS é de fácil compreensão
21
41
e utilização
37
35
Acesso ao portal do aluno
68
53
Site da FESPSP
Média
56,5 57,25

0,00

100,00
31,00

20,00
2,00
15,00
0,75

36,00
60,50
56,88

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019

Considerações
Os indicadores envolvendo o uso do AVA e Portal do aluno foram os itens que
apresentaram os principais pontos de atenção e ajustes. As informações formam
encaminhadas para TI / NEAD e direção geral, que se prontificaram a procurar
alternativas para melhoria dos processos, de unificação das plataformas e de
treinamento para os usuários. Previsão para treinamentos e análise de proposta
de unificação das plataformas para o ano de 2020.
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Salas de Aula

Tabela 5 – Salas de Aula – Curso de Administração
ITEM

Salas de Aula
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)
88,00
100
76
24,00
94,50
95
94
1,00
100,00
100
100
0,00
100,00
100
100
0,00

Iluminação adequada
Ventilação adequada
Carteiras adequadas
Limpeza satisfatória
Tamanho adequado ao nº de
alunos
100
100
Infraestrutura adequada
100
100
Média
99,17 95,00

0,00
0,00
4,17

100,00
100,00
97,08

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019



Biblioteca

Tabela 6 – Biblioteca – Curso de Administração

ITEM
Horário de funcionamento
Atendimento na recepção
Infraestrutura p/ estudo
Disponibilidade de Obras
Disponibilidade bibliografia
básica
Disponibilidade bibliografia
complementar
Média

BIBLIOTECA
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano
100
83
17,00
91,50
100
100
0,00
100,00
100
100
0,00
100,00
100
100
0,00
100,00
100

100

0,00

100,00

100

100

0,00

100,00

2,83

98,58

100,00 97,17

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019



Laboratório de Informática

Tabela 7 – Laboratório de Informática – Curso de Administração
LAB. INFORMÁTICA
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano

ITEM
Horário de
funcionamento
Relação equipos / nº de
alunos
Atendimento
Média

100

93

91
86
91
86
94,00 88,33

7,00
5,00
5,00
5,67

96,50
88,50
88,50
91,17

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019
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Tabela 8 - Coordenação – Curso de Administração
Coordenação

89

TopOfBox (∑ % S e MS)
2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano
91,50
94
5,00

100

100

0,00

95

94

1,00

84

94

10,00

100

100

0,00

89

100

11,00

ITEM
1S19
Receptiva a solicitações
Auxilia na solução de
problemas
Favorece a realização de
eventos
É aberta às críticas dos
alunos
Trata os alunos com
cordialidade
Atendimento da
coordenação
Média

92,83 97,00

100,00
94,50
89,00
100,00
94,50
94,92

4,17

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019

Considerações
Conforme apresentado nas tabelas 5, 6, 7 e 8 os indicadores superam 90% de
satisfação. As informações foram reportadas para as áreas, tanto para fins de
reconhecimento, quanto para manutenção dos pontos fortes e continuidade das
melhorias.


Atendimento Áreas Administrativas – Curso de Administração

Tabela 8 - Áreas Administrativas de Informática – Curso de Administração
Áreas Administrativas
ITEM

TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19

Atendimento na Secretaria
Acadêmica

42

47

Atendimento do setor Financeiro

47

47

Atendimento dos agentes nas
portarias

89

82

Dif. (2S19-1S19)
5,00
0,00
7,00

Média do Ano
44,50
47,00
85,50

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019
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Considerações
O atendimento da secretaria e das questões financeiras são itens que merecem
atenção e acompanhamento. Em discussão com as áreas, o ponto de destaque
da insatisfação dos discentes foi devido a implantação do sistema acadêmico
Totvs, cujo processo de transição mereceu ajustes, conhecimento e capacitação
dos técnicos-administrativo. Espera-se que, com as ações de capacitação e
melhor conhecimento do sistema, na pesquisa 2020 este indicador deverá
apresentar melhoria.


Sobre a Pesquisa – Curso de Administração

Tabela 9 – Sobre a pesquisa – Curso de Administração

ITEM

Sobre a Pesquisa
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19
Média do Ano
Dif. (2S19-1S19)

O formato do questionário é
84
82
adequado
As questões estão formuladas
89
82
com clareza
Os resultados do questionário
63
71
são divulgados
68
65
Percebo que ações são realizadas
76,00 75,00
Média

2,00
7,00
8,00
3,00
1,00

83,00
85,50
67,00
66,50
75,50

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019

Considerações
Os baixos níveis dos indicadores referentes a percepção sobre a realização das
ações, tendo como base os resultados da pesquisa e sua divulgação, acarreta
uma importante reflexão por parte da CPA, coordenações de curso e diretoria
sobre a eficiência e eficácia das atuais ferramentas de divulgação, tanto das
ações quanto dos resultados. Propostas a serem implementadas em 2020:
banner no saguão de entrada do campus; reunião com os representantes de sala
para ajudarem na divulgação nas turmas; apoio de docentes para divulgação em
sala de aula; uso das mídias sociais internas com apoio da área de comunicação;
fórum com alunos para divulgação; “placas indicativas” sobre as ações da CPA.
Cabe ressaltar que este é o primeiro ano de avaliação do curso de Administração
e, portanto, ações que já ocorreram e que beneficiaram outros estudantes e que
já são usufruídos por todos, não é de conhecimento destes novos discentes, a
exemplo da melhoria do WiFi.
173
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
a. Práticas Pedagógicas.
Tabela 10 – Práticas Pedagógicas – Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação
Avaliação Discente x Avaliação Docente (Práticas Pedagógicas)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões (1 a 21)
1S19
2S19
Média do ano
Disc.
Docentes Dif. Disc. Docentes
Dif. Discentes Docentes Dif.
69
92
23,00
64
100
36,00
66,5
96
29,50
Demonstra ter preparado a aula
Realiza as devolutivas das atividades
solicitadas apontando os pontos fortes
65
100
35,00
55
100
45,00
60
100
40,00
e aqueles a melhorar
Expõe a matéria com clareza

64

100

36,00

62

100

38,00

63

100

37,00

Estabelece relação entre a teoria e a
prática.

66

100

34,00

56

100

44,00

61

100

39,00

Aborda temas que se relacionam com
as demais disciplinas do semestre

64

100

36,00

51

89

38,00

57,5

94,5

37,00

Orienta com clareza os trabalhos que
solicita

62

100

38,00

56

100

44,00

59

100

41,00

Propõe a realização de pesquisas,
como atividades da disciplina
Propõe atividades que necessitem da
utilização do acervo da biblioteca.
Solicita consulta à textos/livros
indicados no plano de ensino
Utiliza diferentes estratégias para
ministrar suas aulas

61

100

39,00

55

100

45,00

58

100

42,0

54

100

46,00

45

100

55,00

49,5

100

50,50

58

100

42,00

59

100

41,00

58,5

100

41,50

63

100

37,00

51

89

38,00

57

94,5

37,50

Cumpre com pontualidade o horário
da aula.

69

100

31,00

62

100

38,00

65,5

100

34,50

Estimula a minha participação em
eventos acadêmicos/científicos.

52

92

40,00

51

89

38,00

51,5

90,5

39,00

Divulga previamente como será obtida
a nota final da disciplina

71

100

29,00

60

100

40,00

65,5

100

34,50

70

100

30,00

60

100

40,00

65

100

35,00

66

100

34,00

57

100

43,00

61,5

100

38,50

Utiliza diferentes formas de avaliação.

60

100

40,00

50

89

39,00

55

94,5

39,50

Discute com a classe as avaliações que
vai realizar
É receptivo aos questionamentos
feitos pelos alunos
Mantém relacionamento respeitoso
com os alunos.

66

100

34,00

59

89

30,00

62,5

94,5

32,00

68

100

32,00

58

100

42,00

63

100

37,00

68

100

32,00

58

100

42,00

63

100

37,00

Desenvolve o conteúdo de acordo
com o plano de ensino

68

100

32,00

63

100

37,00

65,5

100

34,50

Articula com disciplinas de outros
semestres
% Médio ref. Práticas Pedagógicas

29

100

71,00

61

100

39,00

45

100

55,00

62,52

99,24

97,38

40,57

59,67

98,31

38,64

Demonstra coerência entre o
conteúdo ministrado e o exigido nas
avaliações
Propõe avaliações que estimulam a
reflexão.

36,71 56,81

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
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Considerações
Houve uma queda do indicador médio geral do primeiro semestre de 2019
(62,52%) em relação ao primeiro semestre de 2018 – Avaliação da Disciplina
(66%). O mesmo ocorreu do segundo semestre de 2019 (59,67%) em relação
ao segundo semestre de 2018 (62%). Estes indicadores, independentemente do
ano, ficam abaixo da média mínima aceita como razoável (66,6% ou 2/3 do
público respondente como satisfeito ou muito satisfeito). Uma explicação para a
queda deve-se pelo “aumento da régua” com a inserção de novas questões para
análise dos respondentes. Outro fator que explica os números deve-se a
problemas pontuais nas turmas, ajustados durante o ano, e que devem refletir
positivamente na próxima avaliação (2020).
Sobre as Práticas Pedagógicas e a Autoavaliação Discente, a partir da pesquisa
realizada em 2019, os docentes passaram a responder questões similares
àquelas realizadas pelos discentes. O objetivo desta mudança é para que os
docentes possam refletir com se percebem e como são percebidos por seus
estudantes (Práticas Pedagógicas), assim como avaliar como os estudantes se
percebem e como são percebidos pelos os docentes (Autoavaliação Discente).
Este número, sintetizado, demonstra uma grande diferença (38,64% na média
geral). Estes dados são importantes para a reflexão e diálogo entre a
coordenação e seus docentes.
b. Autoavaliação discente:

A tabela 11 apresenta os resultados da autoavaliação discente, comparada com
a visão docente.

175
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

Tabela 11 – Autoavaliação discente – curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação

Questões (24 a 28)
Realizo trabalhos propostos
Possibilito abertura para o diálogo
nas atividades de ensino

Autoavaliação Discente x Percepção Docente
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19
2S19
Média do Ano
Discentes Docentes Dif. Discentes Docentes Dif. Discentes Docentes Dif
100
7,00
100
18,00
12,50
93
82
87,5
100
83

100

17,00

88

100

12,00

85,5

100

14,50

Mantenho relacionamento
respeitoso em sala de aula

98

100

2,00

88

100

12,00

93

100

7,00

Cumpro com pontualidade o
horário de aula

57

100

43,00

53

100

47,00

55

100

45,00

Permaneço em sala durante todo
o horário de aula

88

100

12,00

88

100

12,00

88

100

12,00

Realizo, com antecedência, as
leituras por mim propostas
% Médio
Satisfação com o clima

38

92

54,00

35

100

65,00

36,5

96

59,50

76,17
71

98,67

22,50

72,33
59

100,00

27,67
12,00

74,25
65

99,33

25,08

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Em relação à média de 2018 (75%), o indicador de 2019 não sofreu grande
variação (75,25%). O destaque é para a percepção de participação que o
docente fez em relação aos seus estudantes, sendo superior em 25,08%.
Poderia se esperar que os docentes fossem mais criteriosos, todavia a pesquisa
demonstrou os estudantes bem críticos com sua participação geral nas
disciplinas. É indicador que, apesar de positivo em sua média final (74,25%),
percebemos dois pontos a serem trabalhados pela coordenação e seus docentes
e discentes: Atividades Propostas e Pontualidade do Discente.

c. Infraestrutura.

Neste item foram considerados os Serviços do Campus, Recursos Disponíveis,
Salas de Aula, Biblioteca, Laboratório de Informática.
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Serviços do Campus

Tabela 12 – Serviços do Campus – Curso de Biblioteconomia
ITEM
Limpeza dos banheiro
Limpeza das instalações
Segurança no Campus
Qualidade da
alimentação
Espaço de convivência
Manutenção do Campus
Média

Serviço do Campus
TopOfBox (∑ % S e MS)
Dif. (2S19Média do
1S19 2S19
1S19)
Ano
95
95
0,00
95
98
98
0,00
98
74
86
12,00
80
55
36
55
52
83
86
76,67 75,50

19,00
3,00
3,00
1,17

45,5
53,5
84,5
76,08

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
As considerações e análise para este item são semelhantes ao já reportado no
curso de Administração, ou seja, o campus da FESPSP e a quantidade de
consumidores não comporta outra lanchonete. Para melhoria deste indicador, foi
proposta reunião com os representantes de sala e da lanchonete para melhor
entendimento da reclamação, haja vista que não foi detalhado no campo
“comentários” desta pesquisa. Em relação ao espaço de convivência, a diretoria
executiva está avaliando plano de ação para melhoria do ambiente, ainda sem
data definida, haja vista que necessita de alteração de layout e previsão
financeira.


Recursos Disponíveis

Tabela 13 – Recursos Disponíveis – Curso de Biblioteconomia

ITEM

Recursos disponíveis (TI)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)

Acesso à Internet através do
Wi-Fi é satisfatória
O AVA - Moodle / Open
LMS é de fácil compreensão
e utilização
Acesso ao portal do aluno
Site da FESPSP
Média

79

88

9,00

83,50

81

76

5,00

78,50

12,00
5,00
2,75

23,00
66,50
62,88

17
29
69
64
61,5 64,25

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
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Considerações
A exemplo do curso de Administração, a pesquisa de Biblioteconomia e Ciência
da Informação apresentou índice abaixo de 66,6% nos indicadores “portal do
aluno” e “site da FESPSP”. A mudança do sistema acadêmico para o Totvs
modificou a forma de acesso para as informações acadêmicas por parte do
discente, o que exigiu aprendizado por parte de todos e alguns ajustes, o que
pode ter ocasionado a queda do indicador. Em relação ao site da FESPSP, a
Instituição promoveu em 2019 uma mudança, o que deverá refletir positivamente
na próxima pesquisa.


Salas de Aula

Tabela 14 – Salas de Aula – Curso de Biblioteconomia

ITEM

Salas de Aula
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)
90,00
90
90
0,00
62,00
67
57
10,00
42,50
45
40
5,00
99,00
100
98
2,00

Iluminação adequada
Ventilação adequada
Carteiras adequadas
Limpeza satisfatória
Tamanho adequado ao nº de
alunos
74
69
Infraestrutura adequada
76
71
Média
75,33 70,83

5,00
5,00
4,50

71,50
73,50
73,08

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019



Biblioteca

Tabela 15 – Biblioteca – Curso de Biblioteconomia

ITEM
Horário de funcionamento
Atendimento na recepção
Infraestrutura p/ estudo
Disponibilidade de Obras
Disponibilidade bibliografia
básica
Disponibilidade bibliografia
complementar
Média

BIBLIOTECA
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano
97
85
91,00
12,00
100
100
100,00
0,00
84
88
86,00
4,00
90
88
89,00
2,00
100

88

87

76

93,00 87,50

12,00
11,00
5,50

94,00
81,50
90,25

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
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Laboratório de Informática

Tabela 16 – Lab. de Informática – Curso de Biblioteconomia
LAB. INFORMÁTICA
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano

ITEM
Horário de
funcionamento
Relação equipos / nº de
alunos
Atendimento
Média

96

96

96,00

0,00

84
86
80
71
86,67 84,33

85,00

2,00
9,00
2,33

75,50
85,50

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Apesar de todos os indicadores acima estarem acima de 66,6%, cabe ressaltar
que o item referente a Salas de Aula (Carteiras Adequadas) foi analisado pela
direção e coordenação. Como ação, foram adquiridas novas carteiras,
adequadas para os trabalhos em grupo, mobilidades e uso de metodologia ativa.
Espera-se que a pesquisa, ano base 2020, reflita melhoria neste indicador.

d. Áreas Administrativas
Tabela 17 – Atendimentos Áreas Adm. – Curso Biblioteconomia

ITEM
Atendimento na Secretaria
Acadêmica
Atendimento do setor
Financeiro
Atendimento dos agentes nas
portarias
Média

Áreas Administrativas
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)
Média do Ano
60

67

57

60

79

81

65,33 69,33

7,00
3,00
2,00
4,00

63,50
58,50
80,00
67,33

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Assim como ocorreu com o curso de Administração, o atendimento da secretaria
e das questões financeiras são itens que merecem atenção e acompanhamento.
Em discussão com as áreas, o ponto de destaque da insatisfação dos discentes
foi devido a implantação do sistema acadêmico Totvs, cujo processo de transição
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mereceu ajustes, conhecimento e capacitação dos técnicos-administrativo.
Espera-se que, com as ações de capacitação e melhor conhecimento do
sistema, na pesquisa 2020 este indicador deverá apresentar melhoria.

e. Sobre a Coordenação

Tabela 18 – Sobre a coordenação – Curso de Biblioteconomia

ITEM
Receptiva a solicitações
Auxilia na solução de
problemas
Favorece a realização de
eventos
É aberta às críticas dos
alunos
Trata os alunos com
cordialidade
Atendimento da
coordenação
Média

Coordenação
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano
92,50
90
95
5,00
90

88

2,00

88

88

0,00

93

86

7,00

100

95

5,00

98
98
93,17 91,67

89,00
88,00
89,50
97,50
98,00

0,00
1,50

92,42

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
A avaliação da coordenação do curso manteve-se com indicador acima de 90%,
como vem ocorrendo nos últimos 4 anos.

f.

Sobre a Pesquisa

Tabela 19 – Sobre a coordenação – Curso de Biblioteconomia

ITEM
O formato do questionário é
adequado
As questões estão formuladas
com clareza

Sobre a Pesquisa
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19
Média do Ano
Dif. (2S19-1S19)
69

64

76

83

Os resultados do questionário são
57
55
divulgados
45
43
Percebo que ações são realizadas
61,75 61,25
Média

5,00
7,00
2,00
2,00
0,50

66,50
79,50
56,00
44,00
61,50

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
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Considerações
Assim como ocorreu nos resultados apurados no curso de Administração, os
baixos níveis dos indicadores referentes a percepção sobre a realização das
ações, tendo como base os resultados da pesquisa e sua divulgação, acarreta
uma importante reflexão por parte da CPA, coordenações de curso e diretoria
sobre a eficiência e
eficácia das atuais ferramentas de divulgação, tanto das ações quanto dos
resultados. Propostas a serem implementadas em 2020: banner no saguão de
entrada do campus; reunião com os representantes de sala para ajudarem na
divulgação nas turmas; apoio de docentes para divulgação em sala de aula; uso
das mídias sociais internas com apoio da área de comunicação; fórum com
alunos para divulgação; “placas indicativas” sobre as ações da CPA.

Curso de Sociologia e Politica

A seguir serão apresentados os resultados dos discentes referente ao curso
de graduação em Sociologia e Política, iniciando pela percepção dos
estudantes sobre as Práticas Pedagógicas, comparado com a visão que os
docentes possuem sobre si.
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a. Práticas Pedagógicas. Tabela 20 – Práticas Pedagógicas – Curso de
Sociologia e Política
Avaliação Discente x Avaliação Docente (Práticas Pedagógicas)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões (1 a 21)
Média do ano
1S19
2S19
Discentes
Docentes
Discentes Docentes Dif. Discentes Docentes Dif.
72,5
100
Demonstra ter preparado a aula
74
100
26,00
71
100
29,00
Realiza as devolutivas das
atividades solicitadas apontando
57,5
100
os pontos fortes e aqueles a
melhorar
59
100
41,00
56
100
44,00
66
100
Expõe a matéria com clareza
65
100
35,00
67
100
33,00
Estabelece relação entre a teoria
65,5
100
e a prática.
64
100
36,00
67
100
33,00
Aborda temas que se relacionam
com as demais disciplinas do
65
100
semestre
64
100
36,00
66
100
34,00
Orienta com clareza os trabalhos
69,5
100
que solicita
64
100
36,00
75
100
25,00
Propõe a realização de pesquisas,
como atividades da disciplina
Propõe atividades que
necessitem da utilização do
acervo da biblioteca.

65

100

35,00

63

100

37,00

71

89

18,00

63

100

37,00

Solicita consulta à textos/livros
indicados no plano de ensino

79

100

21,00

70

100

30,00

Utiliza diferentes estratégias para
ministrar suas aulas

56

89

33,00

52

100

48,00

Cumpre com pontualidade o
horário da aula.

73

100

27,00

69

100

31,00

47

100

53,00

54

100

46,00

73

100

27,00

72

100

28,00

Demonstra coerência entre o
conteúdo ministrado e o exigido
nas avaliações

71

100

29,00

74

100

26,00

Propõe avaliações que estimulam
a reflexão.

66

100

34,00

68

100

32,00

Utiliza diferentes formas de
avaliação.

65

100

35,00

66

100

34,00

70

100

30,00

64

100

36,00

66

100

34,00

63

100

37,00

70

100

30,00

66

100

34,00

77

100

23,00

73

100

27,00

38

100

62,00

68

100

32,00

65,57

98,95

33,38

66,05

100,00

33,95

Estimula a minha participação em
eventos acadêmicos/científicos.
Divulga previamente como será
obtida a nota final da disciplina

Discute com a classe as
avaliações que vai realizar
É receptivo aos questionamentos
feitos pelos alunos
Mantém relacionamento
respeitoso com os alunos.
Desenvolve o conteúdo de
acordo com o plano de ensino
Articula com disciplinas de
outros semestres
% Médio ref. Práticas
Pedagógicas

42,50
34,00
34,50
35,00
30,50

64

100

36,00

67

94,5

27,50

74,5

100

25,50

54

94,5

40,50

71

100

29,00

50,5

100

49,50

72,5

100

27,50

72,5

100

27,50

67

100

33,00

65,5

100

34,50

67

100

33,00

64,5

100

35,50

68

100

32,00

75

100

25,00

53

100

47,00

65,81

99,48

33,67

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
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Dif.
27,50

Considerações
Houve uma queda do indicador médio geral do primeiro semestre de 2019
(65,57%) em relação ao primeiro semestre de 2018 – Avaliação da Disciplina
(83%). O mesmo ocorreu do segundo semestre de 2019 (65,81%) em relação
ao segundo semestre de 2018 (66%). Estes indicadores, independentemente do
ano, ficam abaixo da média mínima aceita como razoável (66,6% ou 2/3 do
público respondente como satisfeito ou muito satisfeito). Assim como já
reportado na análise do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, a
explicação para a queda deve-se pelo “aumento da régua” com a inserção de
novas questões para análise dos respondentes. A queda, principalmente
ocorrida no primeiro semestre, segundo a coordenação, também ocorreu devido
ao movimento estudantil que ocorreu a partir do curso de Sociologia, além de
problemas pontuais nas turmas, que foram ajustados ao longo do ano de 2020
e que devem refletir positivamente na pesquisa do ano base 2020.
Assim

como relatado

na pesquisa dos cursos

de

Administração e

Biblioteconomia, a partir da pesquisa realizada no ano base 2019, os docentes
passaram a responder questões similares àquelas realizadas pelos discentes,
tanto para o bloco de questões que avaliam as Práticas Pedagógicas quanto a
Autoavaliação Discente. Esta mudança tem por objetivo proporcionar mais uma
ferramenta para que os docentes reflitam sobre as diferenças entre como são
percebidos por seus estudantes (Práticas Pedagógicas), assim como avaliar
como os estudantes se percebem e como são percebidos pelos os docentes
(Autoavaliação Discente). No caso das Práticas Pedagógicas, esta diferença,
sintetizada, demonstra uma grande diferença (33,67% na média geral). Estes
dados são importantes para a reflexão e diálogo entre a coordenação e seus
docentes.

b. Autoavaliação discente.

A tabela 21 apresenta os resultados da autoavaliação discente, comparada com
a visão docente.
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Tabela 21 – Autoavaliação discente – Curso de Sociologia e Política

Questões (24 a 28)

Autoavaliação Discente x Percepção Docente
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19
2S19
Docentes
Dif.
Discentes
Docentes
Dif.
Discentes

Realizo trabalhos
propostos
Possibilito abertura para o
diálogo nas atividades de
ensino

Média do Ano
Discentes Docentes

Dif

98

100

2,00

93

100

7,00

95,5

100

4,50

90

100

10,00

91

100

9,00

90,5

100

9,50

Mantenho relacionamento
respeitoso em sala de aula

96

100

4,00

100

100

0,00

98

100

2,00

Cumpro com pontualidade
o horário de aula
Permaneço em sala
durante todo o horário de
aula
Realizo, com
antecedência, as leituras
por mim propostas
% Médio
Satisfação com o clima

65

80

15,00

63

56

7,00

64

68

4,00

90

96

6,00

83

67

16,00

86,5

81,5

5,00

56

68

12,00

33

56

23,00

44,5

62

17,50

82,50
62

90,67

8,17

77,17
67

79,83

2,67

85,25

5,42

79,83
64,5

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
A autoavaliação discente em relação à percepção docente sobre os estudantes
demonstrou pouca diferença em comparação aos demais cursos. Isto pode demonstrar
um melhor conhecimento do docente em relação às atividades discentes, o que é salutar
para o desenvolvimento do ensino x aprendizagem. Por outro lado, assim como ocorreu
com Administração e Biblioteconomia, tanto discentes quanto docentes apontam o
cumprimento do horário das aulas e das leituras propostas, os pontos mais críticos a
serem ajustados. Tais informações estão de posse dos docentes e coordenações para
avaliarem ações pedagógicas que possam melhorar estes índices.

c. Infraestrutura.

Neste item foram considerados os Serviços do Campus, Recursos Disponíveis,
Salas de Aula, Biblioteca, Laboratório de Informática.

184
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800



Serviço do Campus

Tabela 22 – Serviço do Campus – Curso de Sociologia e Política
Serviço do Campus
TopOfBox (∑ % S e MS)
ITEM
Dif. (2S19Média do
1S19 2S19
1S19)
Ano
Limpeza dos banheiro
98
100
2,00
99
Limpeza das instalações
100
98
2,00
99
Segurança no Campus
92
87
5,00
89,5
Qualidade da alimentação 40
43
3,00
41,5
Espaço de convivência
71
50
21,00
60,5
Manutenção do Campus
88
80
8,00
84
Média
81,5 76,33
5,17
78,92

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Assim como ocorreu nos cursos de Administração e de Biblioteconomia e
Ciência da Informação, apesar da média final do indicador estar acima de 66,6%
(78,92%), dois pontos merecem atenção para ajustes por parte da IES: qualidade
da alimentação e espaço de convivência. Para melhoria deste indicador, foi
proposta reunião com os representantes de sala e da lanchonete para melhor
entendimento da reclamação, haja vista que não foi detalhado no campo
“comentários” desta pesquisa. Em relação ao espaço de convivência, a diretoria
executiva está avaliando plano de ação para melhoria do ambiente, ainda sem
data definida, haja vista que necessita de alteração de layout e previsão
financeira.


Recursos Disponíveis

Tabela 23 – Recursos Disponíveis – Curso de Sociologia e Política

ITEM

Recursos disponíveis (TI)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)

Acesso à Internet através
81
85
do Wi-Fi é satisfatória
O AVA - Moodle / Open
LMS é de fácil compreensão
23
22
e utilização
21
7
Acesso ao portal do aluno
48
39
Site da FESPSP
Média
43,25 38,25

4,00

83,00

1,00

22,50

14,00
9,00
5,00

14,00
43,50
40,75

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
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Considerações
A exemplo do curso de Administração e de Biblioteconomia e Ciência da
Informação, este indicador apresentou um dos menores índices da pesquisa
(média de 40,75%), com baixíssimo percentual de satisfação com o AVA, o
Portal do Aluno e Site da FESPSP. A explicação, segundo análise com as áreas
e comentários da pesquisa, está no fato da mudança do sistema acadêmico para
o Totvs, que influenciou no acesso ao Portal do Aluno, realizado por meio do
site. Este fato ocorreu devido a transição do sistema e ajustes necessários para
sua estabilização. Estas demandas exigiram, além da capacitação discente,
docente e dos técnicos-administrativo, aprendizado por parte de todos e alguns
ajustes. Em relação ao site da FESPSP, a Instituição promoveu em 2019 uma
mudança, o que deverá refletir positivamente na próxima pesquisa.


Salas de Aula

Tabela 24 – Salas de Aula – Curso de Sociologia e Política

ITEM
Iluminação adequada
Ventilação adequada
Carteiras adequadas
Limpeza satisfatória
Tamanho adequado ao nº de
alunos
Infraestrutura adequada
Média

Salas de Aula
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)
75,50
81
70
11,00
54,50
63
46
17,00
55,00
60
50
10,00
100,00
100 100
0,00
92
83
75
70
78,5 69,83

9,00
5,00
8,67

87,50
72,50
74,17

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019



Biblioteca

Tabela 25 – Biblioteca – Curso de Sociologia e Política

ITEM
Horário de funcionamento
Atendimento na recepção
Infraestrutura p/ estudo
Disponibilidade de Obras
Disponibilidade bibliografia
básica
Disponibilidade bibliografia
complementar
Média

BIBLIOTECA
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano
86
91
5,00
88,50
98
100
2,00
99,00
88
88
0,00
88,00
50
50
0,00
50,00
57

69

12,00

63,00

40

41

1,00

40,50

3,33

71,50

69,83 73,17

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
186
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800



Laboratório de Informática

Tabela 26 – Lab. de Informática – Curso de Sociologia e Política
LAB. INFORMÁTICA
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano

ITEM
Horário de
funcionamento
Relação equipos / nº de
alunos
Atendimento
Média

67

100

67
75
73
81
69,00 85,33

83,50

33,00

71,00

8,00
8,00
16,33

77,00
77,17

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Apesar de todos os indicadores acima estarem acima de 66,6%, cabe ressaltar
que o item referente a Salas de Aula (Carteiras Adequadas) foi analisado pela
direção e coordenação. Como ação, foram adquiridas novas carteiras,
adequadas para os trabalhos em grupo, mobilidades e uso de metodologia ativa.
Espera-se que a pesquisa, ano base 2020, reflita melhoria neste indicador. Sobre
a ventilação da sala, a reclamação decorre da falta de ar-condicionado.
Infelizmente, por motivo técnico, não é possível a instalação. As salas possuem
ventiladores e janelas. A informação será repassada para os discentes.
Sobre a disponibilidade das obras na biblioteca, segundo a bibliotecária, alguns
docentes solicitam livros já esgotados, o que impossibilita a compra. Outro ponto
de alerta são obras solicitadas no plano de ensino como sugeridas, mas
efetivamente utilizadas, o que faz com que os discentes procurem. Os ajustes
nestes indicadores estão sendo realizados entre a coordenação, bibliotecária e
docentes.
d. Áreas Administrativas
Tabela 27 – Atendimentos Áreas Adm. – Curso Sociologia e Política

ITEM

Áreas Administrativas
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)
Média do Ano

Atendimento na Secretaria
75
61
Acadêmica
Atendimento do setor Financeiro 69
70
Atendimento dos agentes nas
90
93
portarias
78,00 74,67
Média

14,00
1,00
3,00
3,33

68,00
69,50
91,50
76,33

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
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Considerações
O resultado do curso de Sociologia e Política deste indicado foi positivo, ou seja,
acima de 66,6% em todas as questões, diferentemente do que ocorreu nos
outros dois cursos. Mesmo assim, nota-se uma queda de 14 pontos percentuais
do primeiro para o segundo semestre, decorrente da implantação do novo
sistema acadêmico, o que ocasionou novas capacitações e processos por parte
da secretaria acadêmica.

e. Coordenação
Tabela 28 – Coordenação – Curso Sociologia e Política

ITEM
Receptiva a solicitações
Auxilia na solução de
problemas
Favorece a realização de
eventos
É aberta às críticas dos
alunos
Trata os alunos com
cordialidade
Atendimento da
coordenação
Média

Coordenação
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano
66,00
65
67
2,00
65

65

0,00

38

61

23,00

60

59

1,00

77

80

3,00

69
70
62,33 67,00

1,00
4,67

65,00
49,50
59,50
78,50
69,50
64,67

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
O resultado médio apresentou-se abaixo da meta de 66,6% (64,67%), todavia,
houve uma ligeira melhora em relação ao ano de 2018 (63%). O indicador foi
influenciado, conforme demonstra a tabela, principalmente nos quesitos voltados
a críticas e eventos. No caso da questão que envolve abertura às críticas, a
redução se deu devido as negociações decorrentes do movimento estudantil,
todavia, os resultados foram muito assertivos para os estudantes e para a
Instituição. Sobre os eventos, a coordenação estará avaliando junto aos
representantes quais são os questionamentos, haja vista que, conforme exposto
neste relatório, o curso promoveu diversos eventos ao longo do ano.
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f. Sobre a Pesquisa
Tabela 29 – Sobre a Pesquisa – Curso Sociologia e Política

ITEM

Sobre a Pesquisa
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19
Média do Ano
Dif. (2S19-1S19)

O formato do questionário é
67
74
adequado
As questões estão formuladas
83
89
com clareza
Os resultados do questionário são
67
54
divulgados
48
37
Percebo que ações são realizadas
66,25
63,50
Média

7,00
6,00
13,00
11,00
2,75

70,50
86,00
60,50
42,50
64,88

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Assim como ocorreu nos resultados apurados no curso de Administração e de
Biblioteconomia e Ciência da Informação, os baixos níveis dos indicadores
referentes a percepção sobre a realização das ações, tendo como base os
resultados da pesquisa e sua divulgação, acarreta uma importante reflexão por
parte da CPA, coordenações de curso e diretoria sobre a eficiência e eficácia
das atuais ferramentas de divulgação, tanto das ações quanto dos resultados.
Propostas a serem implementadas em 2020: banner no saguão de entrada do
campus; reunião com os representantes de sala para ajudarem na divulgação
nas turmas; apoio de docentes para divulgação em sala de aula; uso das mídias
sociais internas com apoio da área de comunicação; fórum com alunos para
divulgação; “placas indicativas” sobre as ações da CPA.

Avaliação de cursos e docentes aplicada aos estudantes da Pós-graduação

Os cursos de pós-graduação lato-sensu se constituem a partir de temas
presentes no currículo das três graduações. Todos os cursos possuem um
coordenador específico e preveem a elaboração de um trabalho de conclusão
ao final do curso, orientado por um docente e regido por um conjunto de regras
específicas.
Estes cursos são pensados a partir de linhas de pesquisa desenvolvidas
na FESPSP, de forma a oferecerem uma formação complementar ao ensino de
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graduação. São os seguintes os cursos de pós-graduação ofertados pela
Instituição:
● Ciência Política;
● Estudos Brasileiros: sociedade, educação e cultura;
● Gestão Arquivística;
● Gestão da Informação Digital;
● Gestão de Serviços de Informação;
● Gestão Pública;
● Globalização e Cultura;
● Meio Ambiente e Sociedade;
● Mídia, Política e Sociedade;
● Opinião Pública e Inteligência de Mercado (OPIM);
● Política e Relações Internacionais;
● Psicosociologia da Juventude e Políticas Públicas; e,
● Sociopsicologia.
A avaliação dos cursos de Pós-graduação no 1º semestre de 2019 teve como
respondentes um total de 128 estudantes entre 366 possíveis naquele semestre.
Isso significa que a amostra da pesquisa representou 34,97% do total. Já no 2º
semestre, o número de respondentes foi 124 de um total de 275 possíveis,
representando, portanto, 45,09%.
Nos dois semestres a pesquisa foi realizada por meio do autopreenchimento
de questionário padronizado disponibilizado online, enviado ao endereço eletrônico
de todos os estudantes da pós-graduação por pesquisador de empresa
terceirizada. No geral, as respostas foram expressas através de atribuição de notas
de 1 a 5, com base na seguinte escala de satisfação: Concordo totalmente –
Concordo - Nem concordo nem discordo – Discordo – Discordo Totalmente – Não
se aplica. A única exceção ocorreu quando da eventual necessidade de se atribui
nota, quando foi solicitado responder classificando em uma escala de 0 à 10.
A seguir, os dados estão apresentados em gráficos que representam a soma
dos percentuais referentes às melhores avaliações na escala citada (Top2 Box):
Práticas Pedagógicas
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Tabela 30 – Sobre as Práticas Pedagógicas – Pós-graduação
Avaliação Discente x Avaliação Docente (Práticas Pedagógicas)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões
1S19
2S19
Média do Ano
Discentes Docentes Dif. Discentes Docentes Dif. Discentes Docentes
Demonstra ter preparado a aula
74
100
26,00
63
100
37,00
68,5
100
Realiza as devolutivas das atividades
solicitadas apontando os pontos
56
97
41,00
45
90
45,00
50,5
93,5
fortes e aqueles a melhorar
71
100
29,00
59
100
41,00
65
100
Expõe a matéria com clareza
Estabelece relação entre a teoria e a
70
100
30,00
63
100
37,00
66,5
100
prática.
Orienta com clareza os trabalhos
65
100
35,00
60
100
40,00
62,5
100
que solicita
Utiliza diferentes estratégias para
ministrar suas aulas
Cumpre com pontualidade o horário
da aula.
Estimula a minha participação em
eventos acadêmicos/científicos.

56

93

37,00

46

100

54,00

51

96,5

77

100

23,00

66

100

34,00

71,5

100

67

100

33,00

60

100

40,00

63,5

100

Divulga previamente como será
obtida a nota final da disciplina
Demonstra coerência entre o
conteúdo ministrado e o exigido nas
avaliações
Propõe avaliações que estimulam a
reflexão.
Utiliza diferentes formas de
avaliação.
Discute com a classe as avaliações
que vai realizar
É receptivo aos questionamentos
feitos pelos alunos

74

100

26,00

67

100

33,00

70,5

100

72

100

28,00

62

100

38,00

67

100

Mantém relacionamento respeitoso
com os alunos.
Apresenta as avaliações corrigidas
num prazo adequado
% Médio ref. Práticas Pedagógicas

Dif.
31,50

43,00
35,00
33,50
37,50
45,50
28,50
36,50
29,50

33,00
71

97

26,00

62

90

28,00

66,5

93,5

52

97

45,00

45

90

45,00

48,5

93,5

66

97

31,00

61

90

29,00

63,5

93,5

75

100

25,00

70

100

30,00

72,5

100

80

100

20,00

72

100

28,00

76

100

62
68,00

100
98,81

38,00
30,81

51
59,50

90
96,88

39,00
37,38

56,5
63,75

95,00
97,84

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Na comparação com o ano de 2018, observa-se que houve uma constância no
resultado, ou seja, 63% na satisfação geral, porém abaixo de 66,6%. Os pontos
de maior relevância encontram-se no prazo de devolutiva, diferentes formas de
avaliação e diferentes estratégias de aula e de avaliação. Os microdados foram
enviados para os coordenadores de cada curso para discutirem e alinharem
ações de ajustes com os docentes. O curso de Opinião Pública (OPIN), apontado
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27,00
45,00
30,00
27,50
24,00
38,50
34,09

em 2018 como sendo um dos pontos críticos, continua em processo de ajuste
com uma nova coordenação.
A partir da pesquisa de 2019, o docente passou a responder questões similares
aos dos discentes. Esta mudança teve por objetivo identificar pontos de
concordância e de reflexões sobre as divergências. Neste contexto, a diferença
se apresenta em 34,09%.

b. Autoavaliação discente
Tabela 31 – Autoavaliação Discente – Pós-graduação
Autoavaliação Discente
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões

1S19
Discentes

2S19
Discentes

Dif.

Média do Ano

Realizo trabalhos propostos

98

98

0,00

98

Possibilito abertura para o diálogo nas atividades de ensino

88

94

6,00

91

Mantenho relacionamento respeitoso em sala de aula

100

100

0,00

100

Cumpro com pontualidade o horário de aula

80

71

9,00

75,5

Permaneço em sala durante todo o horário de aula

95

90

5,00

92,5

Realizo, com antecedência, as leituras por mim propostas

68

63

5,00

65,5

% Médio

88,17

2,17

87,08

Satisfação com o clima

88

86,00
87

1,00

87,5

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
A exemplo da autoavaliação dos discentes de graduação, o ponto de atenção
ocorre nas leituras solicitadas pelo docente. No cômputo geral, os estudantes se
autoavaliam positivamente em relação à sua participação no curso.

c. Infraestrutura.

Neste item foram considerados os Serviços do Campus, Recursos Disponíveis,
Salas de Aula, Biblioteca, Laboratório de Informática.
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Serviços do Campus

Tabela 32 – Serviços do Campus – Pós-graduação

ITEM
Limpeza dos banheiro
Limpeza das instalações
Segurança no Campus
Qualidade da alimentação
Espaço de convivência
Manutenção do Campus
Média

Serviço do Campus
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano
97
98
1,00
97,5
95
94
1,00
94,5
91
93
2,00
92
55
54
1,00
54,5
70
72
2,00
71
91
90
1,00
90,5
83,17 83,50
0,33
83,33

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Os discentes dos cursos de pós-graduação avaliaram negativamente somente a
qualidade da alimentação. Este fato decorre do campus possuir somente uma
lanchonete de pequeno porte. Não abre nos finais de semana, onde alguns
cursos de Pós são oferecidos e, à noite, encerra suas atividades às 21:30. O
questionamento, que está em conformidade com os cursos de graduação, foram
encaminhados para as direções e coordenações da Instituição, com a proposta
de discussão com o responsável pela lanchonete (terceirizada) para melhoria
dos serviços e produtos.


Recursos Disponíveis

Tabela 33 – Recursos Disponíveis – Pós-graduação

ITEM

Recursos disponíveis (TI)
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano

Acesso à Internet
através do Wi-Fi é
80
76
satisfatória
O AVA - Moodle / Open
LMS é de fácil
22
29
compreensão e
utilização
Acesso ao portal do
33
37
aluno
63
67
Site da FESPSP
Média
49,5 52,25
Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

4,00

78

7,00

25,5

4,00

35

4,00
2,75

65
50,875
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Considerações
Um dos menores índices da pesquisa, assim como ocorreu com os resultados
dos cursos de graduação, a análise indica, como principal motivo, as mudanças
no sistema acadêmico e os ajustes decorrentes desta transição. Sobre o AVA, a
FESPSP está avaliando novas ferramentas no mercado, com foco na
atualização tecnológica. Esta mudança depende de orçamento e análise das
propostas, que deverá ocorrer ao longo de 2020.


Salas de Aula

Tabela 34 – Salas de Aula – Pós-graduação

ITEM

Salas de Aula
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)
Média do Ano
95
94
1,00
94,5
67
60
7,00
63,5
74
73
1,00
73,5
98
97
1,00
97,5

Iluminação adequada
Ventilação adequada
Carteiras adequadas
Limpeza satisfatória
Tamanho adequado ao nº de
alunos
88
88
Infraestrutura adequada
83
85
Média
84,17 82,83
Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019



0,00
2,00
1,33

88
84
83,50

Biblioteca

Tabela 35 – Biblioteca – Pós-graduação

ITEM

BIBLIOTECA
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)
Média do Ano
90
87
88,5
3,00
97
96
96,5
1,00
88
80
84
8,00
76
76
76
0,00

Horário de funcionamento
Atendimento na recepção
Infraestrutura p/ estudo
Disponibilidade de Obras
Disponibilidade bibliografia
69
76
básica
Disponibilidade bibliografia
61
61
complementar
80,17 79,33
Média
Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

7,00

72,5

0,00

61

0,83

79,75
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Laboratório de Informática

Tabela 36 – Lab. de informática – Pós-graduação

ITEM

LAB. INFORMÁTICA
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19) Média do Ano

Horário de
50
89
funcionamento
Relação equipos / nº de
63
89
alunos
75
89
Atendimento
Média
62,67 89,00
Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

39,00

69,5

26,00

76

14,00
26,33

82
75,83

Considerações
Os indicadores referentes a Salas de Aula, Biblioteca e Laboratório de
Informática apresentaram, na média, resultados acima de 66,6%. Apesar do
questionamento sobre a ventilação da sala (63,5%), os estudantes da pósgraduação, geralmente, são alocados em uma sala que possui ar-condicionado,
todavia, nem todas as turmas possuem este benefício, haja vista que o prédio,
por questões técnicas, não comporta a instalação deste equipamento. Todas as
salas dispõe de janelas e ventiladores, que ameniza a situação. Sobre a
disponibilidade da bibliografia complementar, o questionamento está sendo
analisado pelas coordenações dos cursos e os docentes em que a insatisfação
ocorreu.
d. Atendimento – Áreas Administrativas
Tabela 37 – Atendimento das Áreas Administrativas – Pós-graduação

ITEM
Atendimento na Secretaria
Acadêmica
Atendimento do setor
Financeiro
Atendimento dos agentes nas
portarias
Média

1S19

Áreas Administrativas
TopOfBox (∑ % S e MS)
2S19 Dif. (2S19-1S19)
Dif. (2S19-1S19)

73

77

68

77

97

97

79,33 83,67

4,00

4,00

9,00

9,00

0,00
4,33

0,00
4,33

Média do Ano
75
72,5
97
81,5

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019
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Considerações
Os indicadores indicam uma melhoria do segundo semestre em relação ao
primeiro e uma média superior a 66,6% de satisfação com o atendimento das
áreas da FESPSP.

e. Sobre a Coordenação
Tabela 38 – Sobre a Coordenação – Pós-graduação

ITEM

Coordenação
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19 Dif. (2S19-1S19)
Média do Ano
63
50
13,00
56,5

Receptiva a solicitações
Auxilia na solução de
problemas
58
48
Favorece a realização de
eventos
50
56
É aberta às críticas dos alunos
62
49
Trata os alunos com
cordialidade
84
77
Atendimento da coordenação
68
60
Média
64,17 56,67
Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

10,00

53

6,00
13,00

53
55,5

7,00
8,00
7,50

80,5
64
60,42

Considerações
Em relação aos cursos de graduação, as coordenações dos cursos de pósgraduação possuem, exceto sobre o tratamento cordial, todos os índices abaixo
de 66,6%, ou seja, mais de 2/3 responderam estar, de certa forma, insatisfeitos.
Como ação, os resultados foram apresentados para a direção dos cursos,
atualmente representados pelos coordenadores dos cursos de graduação, a fim
de discutirem propostas para melhoria dos índices e do indicador geral com os
coordenadores dos cursos. Propostas sobre a pós-graduação também estão em
pauta na agenda da direção executiva para o ano de 2020.

196
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

f. Sobre a Pesquisa
Tabela 39 – Sobre a Pesquisa – Pós-graduação

ITEM
O formato do questionário é
adequado
As questões estão formuladas com
clareza
Os resultados do questionário são
divulgados
Percebo que ações são realizadas
Média

Sobre a Pesquisa
TopOfBox (∑ % S e MS)
1S19 2S19
Dif. (2S19-1S19)
Média do Ano
77

79

2,00

78

84

88

4,00

86

29

30

1,00

29,5

4,00
2,75

33
56,63

31
35
55,25 58,00

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Assim como ocorreu nos resultados apurados nos cursos de graduação, os
baixos níveis dos indicadores referentes a percepção sobre a realização das
ações, tendo como base os resultados da pesquisa e sua divulgação, acarreta
uma importante reflexão por parte da CPA, coordenações de curso e diretoria
sobre a eficiência e eficácia das atuais ferramentas de divulgação, tanto das
ações quanto dos resultados. Propostas a serem implementadas em 2020:
banner no saguão de entrada do campus; reunião com os representantes de sala
para ajudarem na divulgação nas turmas; apoio de docentes para divulgação em
sala de aula; uso das mídias sociais internas com apoio da área de comunicação;
fórum com alunos para divulgação; “placas indicativas” sobre as ações da CPA

Atividades de Extensão, Complementares e de Pesquisa

Além dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu, são
oferecidas também atividades de extensão e atividades complementares com a
finalidade de proporcionar uma melhor formação aos estudantes e proporcionar
também conhecimento e cultura à comunidade através de atividades como as
oficinas. Todas as atividades são pensadas a partir de linhas de pesquisa
desenvolvidas na FESPSP com o objetivo de integrar a Instituição com a
comunidade bem como, internamente, as diferentes áreas de atuação como
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pesquisa, ensino e projetos - no âmbito da graduação, pós-graduação e outros
níveis de formação, aprimoramento e divulgação científica e acadêmica.

Núcleo de Pesquisa
1. Estrutura

O Núcleo de Pesquisas é responsável por gerir os programas de
incentivo a pesquisa discente e docente, organizar seminários de pesquisa,
desenvolver pesquisas científicas e divulgar oportunidades de bolsa, chamadas
para eventos e chamadas de artigos. Agregam-se também as atividades do
Núcleo a realização de pesquisas institucionais (perfil de alunos, situação de
estágio, avaliação de serviços acadêmicos) e pesquisas temáticas financiadas
pela FESPSP.
Em 2019, integraram a equipe o Prof. Dr. Paulo Silvino Ribeiro,
Coordenador de do Núcleo de Pesquisa e os estagiários: Giovanna Maielo (até
julho/2019), Carolina Silva Nascimento (a partir de agosto/2019) aluna de
Sociologia, Nívia Silva Mansini (a partir de outubro/2019) aluna de Sociologia e
Gustavo Lima dos Santos (a partir de outubro/2019) aluno de Biblioteconomia.

2. Programa institucional de bolsas de iniciação científica (PIBIC)

O PIBIC foi criado em 2008 com o objetivo de estimular o desenvolvimento
do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação.
Anualmente, são disponibilizadas 10 bolsas de iniciação científica com duração
de 12 meses, sendo 06 (seis) mantidas pela FESPSP e 04 (quatro) pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Embora o
número de bolsas oferecidas pelo CNPq tenha sido reduzido durante certo
período, caindo de 04 (quatro) para 03 (três), tanto em 2018 como em 2019 foi
possível retomar o número de 04 (quatro) bolsas.
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Também foi instituída uma modalidade especial do PIBIC para projetos
desenvolvidos junto à Cátedra Celso Furtado, vinculada à FESPSP, modalidade
esta para qual se prevê 2 (duas) bolsas de iniciação científica com duração de
12 meses, sendo todas as bolsas mantidas pela FESPSP.
A seleção dos candidatos (para todas as modalidades do PIBIC) é feita
anualmente com os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação
de Administração, Biblioteconomia e Ciências Sociais. A seleção é feita em
conformidade com os critérios estabelecidos em edital devidamente publicado no
site e nos murais da faculdade. Vale destacar que estas últimas versões dos
editais foram submetidas a uma revisão para aprimoramento do processo
seletivo.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica tem por objetivos:
Gerais


Promover a pesquisa na FESPSP mediante o encaminhamento e orientação de
alunos de graduação para a descoberta e a pesquisa científica a partir da
utilização de procedimentos metodológicos adotados na ciência e na tecnologia;



Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e para a
atividade profissional;



Qualificar alunos para o ingresso em programas de pós-graduação.

Específicos
Em relação aos orientadores:
a) Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação nas
atividades científica, tecnológica, profissional e artístico-cultural.

Em relação aos bolsistas:
a) Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem
de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do
pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo
confronto direto com os problemas de pesquisa.
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Entre os principais resultados do PIBIC destacam-se a publicação de artigos
científicos em periódicos reconhecidos resultantes de pesquisas realizadas no
âmbito do PIBIC e a aprovação de alunos que fizeram iniciação científica nos
principais programas de pós-graduação em universidades públicas.

PIBIC – Bolsas Concedidas, trabalhos concluídos e em andamento.

Entre o ano de sua criação e esta mais recente edição, o PIBIC já concedeu, em
todas suas modalidades, 101 (cento e uma) bolsas. A seguir estão listados os
contemplados pelo PIBIC em 2018 e concluídos em 2019, contendo o nome do
autor, título do trabalho e o tipo de bolsa recebida.



Victória Furbringer Bayma - As Trajetórias dos motoristas
“uberizados” na cidade de São Paulo - (Bolsa - CNPQ);



Matheus Farah Tijiwa Birk - Marcha da Maconha em São Paulo:
Manifestações pública em defesa da descriminalização do uso de
drogas no espaço público - (Bolsa CNPq);



Nicole Raissa Costa Oliveira - Leitura Liberta: análise exploratória
de um projeto de promoção à leitura na Penitenciária Feminina do
Butantã - (Bolsa FESPSP);



Daniele Carli Licciardi Moreira - A biblioteca nos mosteiros
beneditinos femininos: o acervo da Abadia de Santa Maria - (Bolsa
FESPSP);



Débora Vieira Rodrigues - O papel da biblioteca no
desenvolvimento local: uma perspectiva envolvendo a região do
Distrito Jardim Helena em São Paulo - (Bolsa FESPSP);



Eduarda de Luna Freire Carvalho - O Pcc e o Sistema Prisional: A
Norma e o Poder Disciplinar - (Bolsa FESPSP);
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Fábio Aparecido de Jesus - Startup: surgimento, desenvolvimento
e perfil dos empreendedores brasileiros - (Bolsa FESPSP);



Gabriela Amaral P. Melo - MÃES PELO ESCOLA SEM PARTIDO:
Disputas sobre educação na cidade de São Paulo - (Bolsa CNPQ);



Leonardo Gomes Ribeiro - Embraer - Trajetória e estratégia: o
papel do Estado em uma empresa, no projeto de desenvolvimento
do país - (Bolsa FESPSP).

A seguir estão listados os contemplados pelo PIBIC em 2019, contendo o nome
do autor, título do trabalho e o tipo de bolsa recebida.



Rodrigo Virgílio de Angelis – Que caminho é esse? Perspectivas
sobre um horizonte alternativo - (Bolsa CNPq);



Maria Eduarda Raia de Melo – Sobre véu e resistência: Percepções
de refugiadas muçulmanas sobre o uso do véu islâmico na cidade
de São Paulo - (Bolsa CNPq);



Sofia Biella Caetano – Bibliotecas prisionais em presídios femininos
em São Paulo: Relação de um espaço disseminador de informação
com o ambiente prisional - (Bolsa CNPq);



Thais dos Santos Queiroz – Os bibliotecários e o mercado de
trabalho dos chatbots - (BolsaFESPSP);



Carlos Eduardo Klingelfus Grasso – A natureza da distinção social
em São Paulo - (Bolsa FESPSP);



Guilherme Barros Nascimento – Esportes Eletrônicos e Geração
de Valor em São Paulo - (Bolsa CNPq);



Carolina Silva do Nascimento – Especulação Imobiliária e os
incêndios nas favelas de São Paulo: Casos na região central entre
2008 e 2018 - (Bolsa FESPSP);



Marcela Ignácio da Silva - O programa Jovem Monitor Cultural
como ferramenta de desenvolvimento e inclusão: A importância do
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fomento a projetos de formação cultural nas políticas públicas de
inclusão e desenvolvimento social e econômico - (Bolsa
FESPSP/CÁTEDRA).

3. Programa de incentivo a pesquisa docente (PIPED)

O PIPED foi criado em 2013 com o objetivo de promover pesquisas em nível
docente e aumentar a produção científica relacionada à FESPSP. Anualmente,
são disponibilizadas 03 bolsas de fomento à pesquisa com duração de 12 meses,
sendo todas mantidas pela FESPSP e nas seguintes modalidades:


2 (duas) bolsas de pesquisa: com valor concessão de um valor mensal,
atualmente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e;



1 (um) auxílio à pesquisa: incentivo no valor único de R$ 10.000,00 para
ser utilizado no desenvolvimento das atividades de pesquisa – compra de
material bibliográfico, cópias, compra de material como gravadores,
diárias de campo, transcrições, entre outros.

O produto obtido do PIPED é artigo científico que deve ser apresentado em
evento científico ou publicado em periódicos científicos com padrão Qualis nas
áreas de atuação da FESPSP.
A seleção dos candidatos é feita anualmente com os professores de
graduação dos cursos de Administração, Biblioteconomia e Ciências Sociais. A
seleção é feita em conformidade com os critérios estabelecidos em edital. Vale
destacar que esta última versão do edital foi submetida à uma revisão para
aprimoramento do processo seletivo.
Essa diretriz assume como premissa que o desenvolvimento de um
programa como o PIPED promove e qualifica a produção científica docente,
inserindo a instituição mais fortemente no campo científico, abrindo portas para
a obtenção de outros financiamentos de pesquisa, em especial aqueles oriundos
da esfera governamental ou de instituições internacionais.
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PIPED – Trabalhos concluídos e em andamento.
De 2013 até a presente edição, o PIPED já concedeu 18 (dezoito bolsas).
A seguir estão listados os contemplados pelo PIPED em 2018 e concluídos em
2019, contendo o nome do autor, título do trabalho e a modalidade de bolsa:
• Rodrigo Estramanho de Almeida - O suicídio entre os jovens na cidade de
São Paulo – Bolsa de Pesquisa;
• Maria Rosa Crespo - Perspectivas de atendimento a refugiados e migrantes
econômicos nas bibliotecas comunitárias da cidade de São Paulo - Bolsa de
Pesquisa;
• Wanderson Scapechi - Os saberes informacionais e as bibliotecas públicas
da cidade de São Paulo: um estudo exploratório - Auxílio à pesquisa.
Edital PIPED Ciclo 2019
Após um período de suspensão para adequações no Edital, haja vista as
mudanças no Projeto Acadêmico das escolas, o Edital PIPED – 2019 foi aberto
em meados de abril (vide Anexo III).
O edital do ciclo PIPED 2019 foi divulgado em e recebeu a inscrição de
03 (três) projetos, sendo os aprovados apontados no quadro abaixo.
Quadro 1 – Aprovados no PIPED
Bolsa

Projeto

Professor(a)

Políticas Públicas de Informação: um olhar
Bolsa de pesquisa

para o acesso à internet e para a inclusão

Angela Halen Claro

Curso
FABCI

digital no cenário brasileiro.
Procurando liberar-se das armadilhas da
colonialidade:
Bolsa de pesquisa

elaborações

de

autoras

americanas brasileiras, ameríndias bolivianas
e currículo universitário.

Caroline Cota de Mello

ESP

Freitas

Percurso de Trabalho na Periferia da Cidade
Bolsa de pesquisa

de São Paulo: trabalhos e trabalhos paralelos
na produção da vida, a produção do comum.

Marta Bergamin

ESP

Fonte: Núcleo de Pesquisa 2019
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4. Seminário de pesquisa da FESPSP

O Seminário de Pesquisa da FESPSP teve sua primeira edição em 2009,
com o objetivo de apresentar os trabalhos resultantes das bolsas de iniciação
científica. Também se objetivava a divulgação de trabalhos de pesquisa dos
alunos de graduação da FESPSP. Com o nome Seminário de Iniciação
Científica, esse formato durou até 2012, quando foi substituído pelo Seminário
de Pesquisa, agregando os alunos dos cursos de pós-graduação da FESPSP e
ampliando a participação, com alunos de outras instituições de ensino superior.
Em 2015, o Seminário de Pesquisa da FESPSP também abriu chamada de
trabalhos para mestres, doutores e pesquisadores em geral. Os alunos bolsistas
de iniciação científica sempre apresentam os resultados de suas pesquisas
durante o Seminário de Pesquisa da FESPSP.
Em 2019, o Seminário FESPSP foi realizado entre os dias 28 e 31 de
outubro com o tema “Juventude, Trabalho e Profissão”. Entre os dias 28 e 31
ocorreram 13 Grupos de Trabalho, os quais totalizaram 19 (dezenove) sessões
de apresentações de resumos (uma vez que alguns GT tiveram mais de um
encontro); 4 (quatro) oficinas da Cicla das Cinco; 6 (seis) minicursos, com
temáticas pertinentes aos cursos da FESPSP; apresentação do Filme
documentário O Censo, produzido por Bruno Martins, ex-aluno da FESPSP
sobre a pesquisa com pessoas em situação de rua realizada pela FESPSP em
2011; e, a sanduichada (evento promovido pela FAD). Além disso, na abertura
do evento houve a apresentação dos dados da pesquisa Juventude e Mercado
de Trabalho, com a participação na mesa de representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e da Coordenadoria de
Políticas para a Juventude da Prefeitura Municipal de São Paulo. No
encerramento do seminário houve uma mesa especial com o Profº Angelo Del
Vecchio, que falou acerca do Projeto da Escola e a questão da Ciência Social
Aplicada.
Com relação aos números do evento, inscreveram-se 336 (trezentas e
trinta e seis) pessoas nos mais diferentes eventos. Para além de alunos da
FESPSP, tem-se uma considerável participação de pessoas externas (entre 50%
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e 55% do total) vinculadas a outras faculdades, universidades, centro de
educação, governos, coletivos, entre outros. Nos Grupos de Trabalho foram
apresentados 85 (oitenta e cinco) trabalhos, embora tenha havido 99 (noventa e
nove) resumos expandidos inscritos. Destes, 75% eram alunos e alunas
vinculados a programas de pós-graduação. Os proponentes de trabalhos eram
de instituições privadas e públicas (em sua maioria), como UNICAMP, USP,
UNESP, Unifesp, UFABC, UFscar, UFRJ, UFF, UFPR, IFC, UFMT, UFPI,
UFRGS, IFPB, UNILA, FGV, PUC, ETEC Parque da Juventude, Arquivo
Nacional, BIREME, Centro de Memória do Instituto Butantan, Museu da Pessoa,
Museu da Saúde Pública Emília Ribas, Universidade Anhembi-Morumbi.
Nas semanas posteriores ao evento o Núcleo de Pesquisas deu início a
organização das listas de presença de presença assinadas para posterior envio
dos certificados para todos participantes. O Núcleo de Pesquisas também
encaminhou ao departamento financeiro os pedidos de pagamentos para os
professores que ofereceram os minicursos, bem como prestou contas de todos
os gastos. Vale destacar que:
a) Para a realização do evento foram investidos R$ 11.040,00 (onze mil e
quarenta reais). Em comparação ano anterior houve uma economia de 38,7%,
uma vez que em 2018 foram gastos R$ 18.005,00 (dezoito mil e cinco reais);
b) Considerando-se que os minicursos ofertados no evento são pagos,
arrecadou-se um total de R$ 863,51 (oitocentos e sessenta e três reais e
cinquenta e um centavos). Logo, isso reduz o valor investido para R$ 10.176,49
(dez mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos);
c) A Profa. Caroline Freitas, responsável pelo Cicla das Cinco, solicitou o
reembolso de R$ 500,00 (quinhentos reais) com custos de transporte para
alguns palestrantes. O valor consta na planilha;
d) Embora 5 professores tenham ofertado minicurso, apenas 4 receberam
honorários (R$ 200 cada), pois um deles não tinha como emitir nota fiscal e não
pertence ao quadro de professores. Ele informou que não há problemas, pois
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em seu caso mais importante seria participar do evento da FESPSP. Dentre os
professores que receberam, 3 são externos e 1 é docente da casa;
e) Do valor investido para camisetas, parte foi especificamente com camisetas
com arte para o seminário, e parte para camisetas com arte para a Pesquisa
sobre Juventude e Mercado de trabalho. O valor apresentado, portanto, é o valor
total.
Tabela 40 – Custos VIII Seminário FESPSP 2019
PLANILHA DE CUSTOS - VIII SEMINÁRIO FESPSP 2019

ITEM

QUANTIDADE

Material de uso (blocos, lápis e crachás)

UNIDADE DE MEDIDA

TOTAL

600

(jogos) verba

R$ 7.012,00

50

unidade

R$ 0,00

Banners

3

unidade

R$ 410,00

Impulsionamento Redes Sociais

-

-

R$ 500,00

Transporte convidados

1

verba

R$ 500,00

Camisetas do evento

40

unidade

R$ 1.668,00

Coffee break (GTs e Mini-cursos)

12

verba

R$ 50,00

Pro labore minicursos

-

verba

R$ 800,00

Outras despesas (loja virtual, cópias)

1

verba

R$ 100,00

Cartazes*

TOTAL

R$ 11.040,00

Fonte: Núcleo de Pesquisa 2019

A seguir, apresenta-se a programação geral do seminário realizado:
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Programação VIII Seminário Fespsp
28/10 - Segunda-feira
Manhã (8h)
Abertura - Apresentação dos resultados da Pesquisa Juventude e Mercado de
Trabalho (Auditório)
Tarde (17h)
Cicla das 5 - Educação de pária, trabalho precário (Sala Florestan Fernandes)
Noite (19h)
GT 07 – Mídia, Política e Sociedade.
GT 08 – Trabalho e Emprego na Viração do Capitalismo.
GT 09 – Pensamento Social Brasileiro.
Minicurso - RDA - Recursos: descrição e acesso; introdução geral à
representação descritiva.
Minicurso - Plano de Negócios e sua importância para o desenvolvimento de um
empreendimento.
SANDUICHADA - Fui chamada para entrevista! E agora?

29/10 - Terça-feira
Manhã (8h)
GT 05 – Inovação e Mercado de Trabalho em Gestão da Informação.
GT 06 – Mídias Digitais, Mobilizações Sociais e Cultura.
GT 10 – Marcadores Sociais da Diferença em Articulação.
GT 12 – Relações Raciais e Étnicas na América Latina.
Minicurso - Arqueologia das mídias: tratamento, conservação e pesquisa em
acervos audiovisuais.
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Tarde (17h)
Cicla das 5 - Segura aí que eu vou pedir um emprego no Rappi. Não, pera. (Sala
Florestan Fernandes)
Noite (19h)
GT 03 – Paradigmas da Ciências da Informação e da Biblioteconomia na era
Digital.
GT 05 – Inovação e Mercado de Trabalho em Gestão da Informação.
GT 06 - Mídias Digitais, Mobilizações Sociais e Cultura.
Minicurso - A precaridade do trabalho artístico.
SANDUICHADA - Dicas para estudar no exterior: internacionalização
Apresentação especial - Filme documentário: O Censo (Auditório)

30/10 - Quarta-feira
Manhã (8h)
GT 08 – Trabalho e Emprego na Viração do Capitalismo.
GT 12 – Relações Raciais e Étnicas na América Latina.
GT 13 – Instituições e Democracia na América Latina.
Minicurso - O Laboratório de Mudança e as possíveis transformações das
atividades de trabalho: uma aproximação com a teoria e o método.
Tarde (17h)
Cicla das 5 - Manda jobs: Reforma Trabalhista e a revolução pejotinha (Sala
Florestan Fernandes)
Noite (19h)
GT 02 – Informação e Ambientes Digitais.
GT 07 – Mídia, Política e Sociedade.
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GT 10 – Marcadores Sociais da Diferença em Articulações.
Minicurso - Introdução à antropologia das relações raciais.

31/10 - Quinta-feira
Manhã (8h)
GT 04 – Arquivos e Coleções: Tratamento da Informação e Preservação.
GT 11 – Experimentos de Produção Cultural, Arte e Trabalho nas Cidades e suas
Periferias.
GT 13 – Instituições e Democracia na América Latina.
Minicurso - O Laboratório de Mudança e as possíveis transformações das
atividades de trabalho: uma aproximação com a teoria e o método
Tarde (17h)
Cicla das 5 - Diversidade Corporativa: onde estamos? Para onde vamos? (Sala
Florestan Fernandes)
SANDUICHADA - Profissões: novos espaços, novas possibilidades no mercado
de trabalho
Noite (19h)
Encerramento - A Ciência Social Aplicada: teoria, prática e projeto acadêmico
(Auditório).
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5. Financiamentos para eventos científicos
Em 2019, o valor total investido em participações em eventos científicos para
o corpo docente total foi de R$ 6.908,23 (seis mil, novecentos e oito reais e
vinte e três centavos). A distribuição do valor pode ser conferida na planilha a
seguir.
Tabela 41 – Controle de Financiamento de eventos – corpo docente
Núcleo de Pesquisa
Controle de Financiamento de Eventos
Participante
Caroline Cotta de Mello Freitas
Caroline Cotta de Mello Freitas
Carla Regina Mota Alonso Diéguez
Rodrigo Estramanho de Almeida
José Mário de Oliveira Mendes
Valéria Martin Valls
Isabel Cristina Ayres da Silva
Maringelli
Maria
Rosa Crespo

Curso
ESP
ESP
ESP
ESP
FaBIC
FaBIC
FaBIC
FaBIC

Data
20/03/2019
10/05/2019
12/08/2019
12/08/2019
22/11/2019
22/11/2019
04/10/2019
22/11/2019

Valor Solicitado
R$
845,00
R$
120,00
R$
943,23
R$
1.000,00
R$
1.000,00
R$
1.000,00
R$
1.000,00
R$
1.000,00

Valor aprovado
R$
845,00
R$
120,00
R$
943,23
R$
1.000,00
R$
1.000,00
R$
1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

Motivo
Participação em Seminário
Participação em Seminário
Participação em Seminário
Participação em Seminário
Participação em Seminário
Participação em Seminário
Participação em Seminário
Participação em Seminário

Fonte: Núcleo de Pesquisa 2019

Quanto ao valor investido para a participação do corpo discente da
FESPSP, até o momento foi de R$ 800,00, conforme pode ser conferido a
seguir.
Tabela 42 – Controle de Financiamento de eventos – corpo discente
Núcleo de Pesquisa
Controle de Financiamento de Eventos
Participante

Michele Silva Joaquim

Curso

Data

Valor
Solicitado

Valor
aprovado

Motivo

FaBIC

25/11/2019

R$ 800,00

R$ 800,00

Participação em Seminário

Fonte: Núcleo de Pesquisa 2019

6. Resultados parciais da pesquisa juventude e mercado de trabalho em São
Paulo – outubro de 2019

A seguir, apresentam-se os resultados parciais da pesquisa intitulada
Juventude e Mercado de Trabalho. Esta pesquisa foi realizada com a
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participação de professores e alunos dos três cursos de graduação, sendo
coordenada pelo Núcleo de Pesquisas. Ao todo, foram 3 professoras (uma de
cada curso) e 11 alunas e alunos. Tratou-se de uma importante atividade
acadêmica coadunada ao novo Projeto Pedagógico (em discussão à época) que
visa promover a dimensão aplicada das Ciências Sociais. A pesquisa foi
realizada entre 10 e 23 de setembro de 2019, na cidade de São Paulo, conforme
previsto em cronograma. Ao todo, foram 13 (treze) dias de trabalho ao longo das
5 (cinco) regiões da cidade, totalizando 437 (quatrocentos e trinta e sete)
questionários aplicados, com 389 (trezentos e oitenta e nove) válidos para
composição da amostra e tabulação dos dados. O número alcançado atendeu
ao cálculo inicial de 385 (trezentos e oitenta e cinco) como mínimo necessário
para se assegurar 95% de nível de confiança e 5% de margem de erro da
pesquisa.
A seguir, apresentam-se os resultados gerais das respostas dos
participantes, os quais foram entrevistados com uma bateria de 46 (quarenta e
seis) questões divididas em 5 (cinco) blocos: perguntas filtro, perfil
socioeconômico, questões sobre a vida escolar, questões sobre o trabalho/vida
profissional, questões sobre o mercado de trabalho.
O perfil de quem participou da entrevista
O respondente da pesquisa é jovem e em sua maioria com idade entre 15
(quinze) e 18 (dezoito) anos. Predominaram mulheres. Em relação à cor, 51%
são brancos e 43% negros (pretos e pardos), vivem com os pais e 39% não
possuem renda. Entre os que possuem, 24% ganham entre 1 e 2 salários
mínimos. Ao todo, 67% estudam, sendo que 30% possui Ensino Médio completo,
25% Ensino Médio incompleto, 6% Superior Completo e 28% Superior
incompleto. Na comparação da formação escolar dos indivíduos considerando a
cor, os brancos tem maior escolaridade, principalmente em termos de Ensino
Superior e Ensino Técnico Profissionalizante, o que significa vantagem em
termos de competição por vagas no mercado. Quanto ao trabalho, 55%
trabalham e 46% não trabalham ou nunca trabalharam. Indivíduos brancos
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ocupam mais postos de trabalho que negros, 53% contra 42%, respectivamente.
Dentre todos os respondentes, 35% procuram emprego.
Formação Escolar e Trabalho
A pesquisa concluiu que 8% dos jovens não trabalha e não estuda, ou
seja, podem ser classificados como “nem-nem”. Ao todo, 25% trabalham, mas
não estudam. Na comparação por faixa etária, os mais velhos trabalham mais e
estudam menos. Ainda sobre os “nem-nem”, chama a atenção o fato de que 9%
entre os jovens de 22 a 25 sejam desse grupo. Entre os jovens que não
trabalham, 24% não estudam e entre os que trabalham 45% não estudam.
A maioria dos jovens que procuram emprego estuda (64%). Dentre os
respondentes, a maioria concorda totalmente ou em parte com a afirmação
“estudar tem uma relação direta com o trabalho”. Boa parte dos jovens que
trabalha já está, pelo menos, no segundo emprego, pois 83% afirmam ter
trabalhado anteriormente a pesquisa. Entre os que trabalham predominam
aqueles que têm como atividade serem assalariados registrados. A maioria
aponta que a atividade que exerce (ou exerceu) tem compatibilidade com a
escolaridade que possui, mas para 29% ela é inferior.
Ao todo, 30% dos jovens já sofreram (ou sofrem) algum constrangimento
no trabalho. Dentre estes, 59% são mulheres e 39% tem entre 19 e 21 anos.
Formação Escolar e Mercado
Dentre os jovens que procuram emprego, 46% têm entre Ensino Médio
completo e incompleto, e 35% superior incompleto. Apenas uma ínfima parte tem
Superior completo, 6%. Ainda entre os que procuram emprego, predominam
indivíduos negros (pretos e pardos) com 49%. A imensa maioria dos que
procuram emprego aponta que a maior dificuldade para encontrar uma vaga é a
“falta de experiência profissional” (44%), seguida de “não ter formação” (29%) e
“morar longe da vaga ofertada” (6%).
Avaliando a opinião de todos os respondentes sobre se aceitariam ou não
uma atividade inferior à formação, 57% apontou que sim. Entre os que procuram
emprego esse valor sobe para 64%. Quanto ao preparo para o mercado de
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trabalho, 40% dos entrevistados se sentem preparados para buscar uma vaga,
contra 31% que se diz nem preparado, nem despreparado, e 18% que afirma
estar despreparado. Entre os jovens que procuram emprego, 43% se sentem
preparados. Ainda em relação ao preparo para uma vaga, entre os que se
sentem muito despreparados predominam indivíduos negros (53%) em
detrimento aos brancos (40%).
Também foi perguntada a opinião dos jovens sobre a seguinte afirmação:
“os processos seletivos das empresas são justos e imparciais”. Entre os jovens
que procuram emprego, metade discorda totalmente (16%) ou em parte (34%).
Entre os jovens que procuram emprego predomina o desconhecimento sobre
ações do governo para inserção de jovens no mercado de trabalho, número que
chega a 67%.
Expectativas sobre o futuro
A maioria dos respondentes é otimista com relação à chance de estarem
empregados com carteira assinada daqui 5 (cinco) anos. Para 57% essa chance
é alta ou muito alta. Já entre os que trabalha atualmente, o otimismo é reduzido,
alcançando 54%. Quanto maior a escolaridade, maior a expectativa em ser
assalariado daqui 5 (cinco) anos. Também foi perguntado ao jovem em qual
categoria, daqui 5 (anos), ele espera estar enquadrado. Na comparação entre
os grupos de jovens que hoje estudam com aqueles que não estudam, percebese que entre os primeiros há predominância do interesse por atividades de maior
estabilidade como assalariado registrado, funcionário público e profissional
liberal. Já entre os que não estudam, embora também tenham interesse em
serem assalariados registrados, percebe-se maior interesse por atividades como
autônomo sem registro, empresário com MEI, empresário com uma pequena ou
grande empresa. Com relação à expectativa no mercado, de modo geral, a
maioria é pessimista com relação ao futuro. Quanto maior a escolaridade, maior
o pessimismo quanto à piora dos níveis de competitividade e de ganho salarial.
A seguir, apresentam-se os gráficos que ilustram essa análise mais geral
e inicial:
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Gráfico 1 – Recorte por Idade – Pesquisa Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa
Gráfico 2 – Recorte por Gênero – Pesquisa Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 3 – Recorte por Raça – Pesquisa Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 4 – Moradia – Pesquisa Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 5 – Recorte por Renda – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 6 – Recorte por Situação Acadêmica – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho
em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 7 – Recorte por Escolaridade – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 8 – Distribuição Escolaridade – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 9 – Sobre o Trabalho – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 10 – Trabalho x Raça – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

218
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

Gráfico 11 – A procura de emprego – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 12 – Estudo x emprego – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 13 – Jovens e o mercado – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 14 – Não trabalham e Estudam – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 15 – Trabalham e Estudam – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 16 – Procuram empreso e estudam – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho
em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 17 – Relação estudo x trabalho – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 18 – Trabalham e já Trabalharam – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 19 – Jovens que não trabalham – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 20 – Atividades profissionais – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 21 – Atividades profissionais e grau de formação – Pesq. Juventude e Mercado
de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 22 – Constrangimento – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 23 – Constrangimento x gênero – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 24 – Constrangimento x idade – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 25 – Procura por emprego x escolaridade – Pesq. Juventude e Mercado de
Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 26 – Procura de emprego x raça – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 27 – Dificuldade no processo seletivo – Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho
em SP

Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 28 – Já aceitou função inferior à sua formação? – Pesq. Juventude e Mercado
de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 29 – Aceitaria função inferior à sua formação? – Pesq. Juventude e Mercado de
Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
Gráfico 30 – Como se sente ao procurar emprego? Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquis
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Gráfico 31 – Percepção sobre a justiça nos processos seletivos - Pesq. Juventude e Mercado
de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
Gráfico 32 – Preparado para a vaga? - Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 33 – Preparado para a vaga? Por raça- Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 34 – Sentimento, por escolaridade, sobre a busca de vaga - Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 35 – Conhecimento das políticas públicas - Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em
SP

Fonte: dados da pesquisa.
Gráfico 36 – Opinião sobre estar empregado em 5 anos - Pesq. Juventude e Mercado de
Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 37 – Para quem já trabalha - Opinião sobre estar empregado em 5 anos - Pesq.
Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
Gráfico 38 – Opinião sobre estar empregado em 5 anos por escolaridade - Pesq. Juventude e
Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 39 – Daqui 5 anos, qual categoria quer estar empregado? - Pesq. Juventude e
Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 40 – Expectativa sobre o mercado de trabalho - Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho em SP

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 41 – Competitividcade x nível salarial - Pesq. Juventude e Mercado de Trabalho e
em SP

Fonte: dados da pesquisa
7. Pesquisa com ingressantes

Assim como nos demais anos letivos, em 2019 foi realizada uma pesquisa para
se conhecer o perfil dos estudantes ingressantes. O conteúdo da pesquisa segue
em anexo a este relatório (vide anexo I ).
8. Pesquisas com egressos 2018
Em meados de junho de 2019 foi iniciada mais uma pesquisa com os
egressos dos cursos de graduação da FESPSP, mais especificamente com
aqueles que concluíram seus estudos em 2018. A pesquisa é feita por meio de
software por assinatura e online, e até o momento do fechamento deste relatório
ainda estava em andamento, com previsão de conclusão até o final do mês de
fevereiro de 2020.
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9. Grupos de estudo e pesquisa da FESPSP

A FESPSP incentiva a formação de grupos de pesquisa, como espaços de
produção e troca de conhecimento, que contribuem para a constituição do
espírito de cooperação. A seguir, temos a informação da atual existência dos
grupos de pesquisa. Estão listados os grupos de pesquisa com seu respectivo
nome e responsável.
Nome do grupo: Cátedra Celso Furtado
Responsável: William Vella Nozaki

Nome do grupo: GEDES - Grupo de Estudos - Direito, Estado e Sociedade.
Responsável: Maria Cristina Barboza

Nome do grupo: GEEO (EH) - Estratégias competitivas das empresas
humanizadas: Sistema B e Capitalismo Consciente.
Responsável: Douglas Murilo Siqueira

Nome do grupo: NEU (Núcleo de Etnografia Urbana e Audiovisual)
Responsável: Isabela Oliveira Pereira da Silva

Nome do grupo: Núcleo de Direitos Humanos da FESPSP
Responsável: Roseli Aparecida Martins Coelho

10. Outras atividades realizadas.

Para além das atividades apontadas anteriormente, o Núcleo de Pesquisas
também realizou ao longo de 2019.
237
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800



Apoio na elaboração de proposta para concorrer ao Edital do PNUD
BRA/16/020, referente à Convocação 02/2018 - Projeto "Mapeamento das
sentenças penais e civis relativas ao trabalho análogo à escravidão na
Justiça Federal e na Justiça do Trabalho";



Elaboração de proposta para realização de pesquisa histórica e análise
econômica e social contratadas pela Prefeitura Municipal de Franco da
Rocha.



Elaboração e acompanhamento da proposta enviada ao Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, referente à emenda
parlamentar do Dep. Paulo Teixeira, do PT-SP. O projeto tem como
objetivo promover formação em Direitos Humanos para jovens de 15 a 29
anos na cidade de São Paulo.



Participação da FESPSP no 7º Festival de Direitos Humanos tem como
tema “Direito à democracia, direitos para todos”, apresentando os
resultados da pesquisa “Juventude e Mercado de Trabalho em São
Paulo”.

Atividades de Extensão Acadêmica

A definição de extensão universitária adotada pela FESPSP é aquela
conceituada no Plano Nacional de Extensão Universitária concebida no I
Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão: "A Extensão Universitária é o
processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e
sociedade" (FORPROEX, 1987).
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Pode-se dizer que a orientação geral para a concepção e a realização
dessas atividades de extensão advém da própria origem da FESPSP, expressa
em sua missão institucional, ao afirmar que a formação deve contribuir para o
desenvolvimento do País. Tal espírito foi bem traduzido pela professora Laura
Tavares Soares, pró-reitora de Extensão da UFRJ:
A conceituação assumida pelos Pró-Reitores
expressa uma postura da universidade diante da
sociedade em que se insere. Sua função básica de
produtora e de socializadora do conhecimento,
visando à intervenção na realidade, possibilita
acordos e ação coletiva entre universidade e
população. Por outro lado, retira da extensão o
caráter de ‘terceira função’ para dimensioná-la como
filosofia, ação vinculada, política, estratégia
democratizante, metodologia, sinalizando para uma
universidade voltada para os problemas sociais com
o objetivo de encontrar soluções através das
pesquisas básica e aplicada, visando realimentar o
processo ensino aprendizagem como um todo e
intervindo na realidade concreta (TAVARES, 2009).

Durante o ano de 2019, foram realizadas inúmeras atividades
classificadas como de extensão, enriquecendo o ambiente de aprendizado dos
alunos,

beneficiando

as

populações

do

entorno

e

conduzindo

ao

estabelecimento de fortes vínculos sociais. Entre essas muitas atividades podem
ser mencionadas: participação em projetos do setor público ou privado,
contribuindo com políticas públicas em geral; realização do projeto Literatura
Espalhada, que distribui livros em praças e ruas das proximidades, incentivando
a leitura; realização de palestras, aulas abertas

e mesas redondas sobre

diversos temas, abertas ao público em geral; organização de exposições
temáticas no saguão do Casarão tombado pelo Patrimônio Público, abertas ao
público em geral.
Abaixo as grandes categorias de atividades e programas desenvolvidos durante
o último ano:
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CULTURA
Em cultura, a FESPSP tem considerado as atividades que propõe um

dialogo com o seu entorno e com as manifestações culturais e artísticas da
cidade. Por se tratar de uma instituição voltada a humanidades, localizada na
região central de São Paulo, a FESPSP se beneficia da aura cultural da cidade.


TRANSFORMANDO
A segunda grande área é a Transformando, as atividades que se

encaixam nessa categoria são: aulas abertas, palestras, seminários, debates,
Programa de Enriquecimento Curricular, cursos preparatórios, para os alunos,
ex-alunos e comunidade, proporcionando a troca de conhecimento entre a
sociedade civil e os docentes, discentes e pesquisadores. Muitas dessas
atividades são transmitidas ao vivo e ficam disponibilizadas no canal da FESPSP
no Youtube.


CONTRIBUINDO
A FESPSP realiza diversas campanhas junto à comunidade durante o

ano. Trata-se de arrecadação e doação de agasalhos, livros, brinquedos e
materiais

escolares,

além

de

campanhas educativas

sobre

questões

contemporâneas. Compromisso presente nos princípios da Fundação, a
instituição cumpre sua missão de contribuir para a consciência e o exercício de
uma cidadania responsável, participativa e solidária.



EVENTOS
O calendário acadêmico engloba eventos abertos e gratuitos dos seus

cursos de graduação em Sociologia e Política, Biblioteconomia e Ciência da
Informação e Administração, dos cursos de pós-graduação, de extensão e das
atividades de seus núcleos de estudo e pesquisa. Além dos eventos
desenvolvidos pela área de Projetos. A Fundação também disponibiliza seus
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espaços para eventos de parceiros e entidades do entorno, estreitando seu
relacionamento com a comunidade.
Cursos de extensão
No ano de 2019 foram oferecidos 69 cursos de extensão de curta duração.
A FESPSP manteve o calendário bimestral de cursos, oferecendo em média 12
por bimestre, com temas relacionados a três grandes áreas do conhecimento:
Ciências Sociais, Biblioteconomia e Arte, Ciência e Comportamento. Além, dos
cursos de férias que acontecem em janeiro e julho.
Os cursos de extensão, assim como as outras atividades da área têm como
objetivo central a integração da Instituição tanto com a comunidade quanto com
áreas internas, como pesquisa acadêmica e aplicada no âmbito da graduação,
pós-graduação e outros níveis de formação.

Entre os principais resultados

obtidos estão:


Parcerias com Instituições para capacitação de seus colaboradores;



O oferecimento de cursos com conteúdo complementares as
disciplinas oferecidas na graduação e pós-graduação, com valores
diferenciados para alunos, ex-alunos e Instituições conveniadas;



Divulgação da FESPSP por diferentes canais de comunicação;



O intercâmbio entre alunos e professores da FESPSP e outras
Instituições de ensino;



Oferecimento de cursos obrigatórios para a graduação, como o curso
de Língua Brasileira de Sinais (Libras), obrigatório pelas exigências do
MEC.
Quadro 2 – Quantidade de cursos de extensão

Números dos Cursos de Extensão 2019
Número de cursos oferecidos

69

Número de alunos inscritos

876

Número de alunos matriculados

567

Fonte: área de extensão da FESPSP 2019
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Atividades da Editora Sociologia e Política

A Editora Sociologia e Política da Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo mantém e distribuí atualmente um catálogo ativo de 12
(doze) títulos originais. 7 (sete) produzidos com tiragem de 1000 (mil)
exemplares e 2 (dois) produzidos com tiragem de 500 (quinhetos exemplares),
1 (um) produzido com tiragem de 300 (trezentos) exemplares e 2
disponibilizados no formato e-book.
Os livros impressos são distribuídos nacionalmente pela editora e
livraria WMF Martins Fontes, empresa com a qual a Editora Sociologia e
Política mantem relações comerciais desde a retomada de suas atividades em
2008; já os livros em formato e-book são disponibilizados ao público em livre
acesso por meio do sítio eletrônico da editora no portal da FESPSP, no
endereço
<<fespsp.org.br/publicações/editora/>>
A renda adquirida com a comercialização dos exemplares é recolhida
sob a denominação ‘fundo editorial’ e é revertida na concepção,
desenvolvimento e producação de novos projetos de edição de originais
brasileiros da área de ciências sociais, humanidades e ciências sociais
aplicadas.
O catálogo atual da Editora Sociologia e Política, bem como
informações de seu funcionamento e constituição podem ser acessados no
sítio
<<fespsp.org.br/publicações/editora/>>
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Política de distribuição e produção

Os preços de capa são definidos à guisa de cobrir os custos de
divulgação e distribuição e os resultados obtidos são retornados ao fundo
editorial para custear novas edições.
A comunidade acadêmica da FESPSP e de outras instituições de
ensino de todos os níveis podem adquirir os livros diretamente na FESPSP
com 40% de desconto sobre o preço de capa cobrindo, pois, apenas o custo
da produção. Bibliotecas e arquivos de instituições públicas podem endereçar
pedidos à editora para receberem exemplares gratuitos desde que se
comprometam a disponiblizá-los em seus acervos para consulta pública.

Registro e depósito legal

Todas as publicações da Editora Sociologia e Política são registradas
sobre o prefixo editoral da instituição na Fundação Biblioteca Nacional e na
Agência Nacional do ISBN, atividade essa que passou, em 2020, a ser mantida
e organizada pela Câmara Brasileira do Livro
– CBL; entidade com a qual a Editora Sociologia e Política já realizou
cadastro para emissão de novos ISBNs. A Editora Sociologia e Política faz o
depósito legal, isto é, cede ao menos um exemplar de cada uma de suas
publicações à Fundação Biblioteca Nacional.

Produção em 2019

(1) Foi publicado o original, As metamorfoses do trabalho portuário:
mudanças em contextos de modernização, organizado por Carla
Diégues e Maria de Fátima Queiróz. O livro lançado em maio de
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2019 foi produzido em tiragem no formato e- book e está disponível
para download em livre acesso no sítio eletrônico da editora.
(2) A Editora Sociologia e Política concluiu as etapas de pré-produção
de dois títulos a serem lançados no I semestre de 2020; trata-se do
Biblioteconomia: passado e futuro de uma profissão, organizado e
redigido por uma equipe multidisciplinar com as/ os docentes
Adriano Souza, Maria Mercês, Rodrigo Estramanho de Almeida,
bem como a diretora geral, Lais Costa Manso e redatores externos
contratados para essa finalidade. A produção editorial e a finalização
gráfica está a cargo da Cartola Agência de Conteúdos e a publicação
deverá ser concluída em meados de março de 2020.
(3) Foi concluída a etapa de tradução e revisão dos testos que
comporão a publicação do livro Sociologia Aplicada: estudos sobre
cidade, desigualdade e pobreza, organizado pelos professores
Angelo Del Vecchio e Isabela Oliveira. Entre janeiro e fevereiro de
2020 a publicação entrará em etapa de diagramação, revisão final e
produção. O livro tem previsão de impressão e disponibilização
digital entre meados de fevereiro e início de março de 2020.

3.3.2 Quarta dimensão: Comunicação com a Sociedade
Esta dimensão é atendida por meio das ações de assessoria de imprensa,
marketing e atendimento da ouvidoria.

Assessoria de Imprensa

A Assessoria de Imprensa da FESPSP neste ano continuou com a
colaboração da assessoria externa Agência Fato Relevante. A Comunicação
Interna continua a cargo da assistência de comunicação.
É importante destacar também que as citações na imprensa são
referentes a dois diferentes aspectos: o resultado de atendimentos diretos (por
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telefone, e-mail ou redes sociais) e as citações espontâneas da mídia ou procura
direta ao docente (sem passar pela assessoria).
Sendo assim, em 2019, a Agência FESPSP atendeu 203 solicitações da
imprensa e obteve sucesso em 121 delas, 82 solicitações não foram atendidas
por diversos motivos, desde o prazo para localização da fonte (docente) até a
indisponibilidade para o especialista atender a demanda ou inadequação da
pauta. Além destes atendimentos, a FESPSP foi citada pela imprensa
espontânea.
É importante destacar que as citações espontâneas são reflexo do
trabalho da assessoria de imprensa nos últimos anos, que indica especialistas
para os jornalistas. O resultado desta interação é a confiança da imprensa nas
nossas indicações e o estabelecimento de vínculo entre o jornalista e sua fonte
(nosso docente).
A relevância da instituição junto aos veículos de comunicação está
consolidada dentro das redações e os docentes da FESPSP são chamados a
analisar e opinar sobre fenômenos políticos, econômicos, sociais, presentes na
conjuntura nacional e internacional. Relevância que pode ser constatada a partir
da exposição em veículos como, “TV Globo (Jornal Nacional)”, “Globo News
(Telejornal e Entre Aspas)”, “Tv Record (Domingo Espetacular e Jornal da
Record)”, “TV Cultura (Jornal da Cultura e Panorama)”, “TV Record News”,
“TVT”, “TV Câmara”, “TV Brasil”, “TV Novo Tempo”, “RitTV”, “Rede TV”, “TV
Gazeta”, “Canal Rural”, “TV Estadão”, “Rede Brasil Atual”, “Jovem Pan”, “CBN”,
“Band News”, “Rádio Eldorado”, “Rádio Trianon”, “Folha de S.Paulo”, “Agora”,
“Estado de S.Paulo”, “Portal da Band”, “Uol”, “Estado.com”, “Observatório do 3
setor”, “Revista Imprensa”, “Revista Época”, “Exame”, “Diário S.Paulo”, “GGN”,
“Diário do Centro do Mundo”, “Revista Rolling Stone”, “Caros Amigos”, “Estado
de Minas”, “Portal Terra”, “Jornal do Brasil (online)”, “Agência O Globo”, “Portal
Vice”, “Huffpost Brasil”, “Nexo Jornal” entre outros.
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Atendimento à Imprensa:

Quadro 3 – Quantidade de atendimento à imprensa
Solicitações de
Imprensa

Atendidas com êxito

Atendidas sem êxito

Total de
atendimentos

Janeiro

12

6

18

Fevereiro

6

10

16

Março

11

7

18

Abril

10

5

15

Maio

8

3

11

Junho

10

6

16

Julho

17

15

32

Agosto

13

7

20

Setembro

15

6

21

Outubro

5

5

10

Novembro

4

8

12

Dezembro

10

4

14

Fonte: Assessoria de Imprensa FESPSP 2019

No ano de 2019, houve uma maior procura pelos docentes da FESPSP no mês
de Julho, com reflexo nos dois meses subsequentes. Houve mais recusa de
pauta do que atendimentos nos meses de Fevereiro, época de retorno das aulas,
e Novembro época de fechamento das notas e preparações para os Trabalhos
de Conclusão de Curso dos alunos da graduação.
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Quadro 4 - Citações espontâneas (por trimestre)
Período

Total de citações

Janeiro a Março

125

Abril a Junho

218

Julho a Setembro

240

Outubro a Dezembro

212

Fonte: Assessoria de Imprensa FESPSP 2019.

Publicações no site: 214
Para a área de notícias, a FESPSP produziu 214 textos entre notícias, eventos,
publicações, entrevistas e artigos, resultado da cobertura realizada ao longo do
ano.
Gráfico 42 – Publicações no Site da FESPSP
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Fonte: Assessoria de Imprensa FESPSP 2019.
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Publicações no intranet: 78
No intranet, de uso exclusivo dos colaboradores da FESPSP, foram publicados
78 textos como: informativos, comunicados, fotos de eventos, entre outros.
Gráfico 43 – Publicações na Intranet
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Fonte: Assessoria de Imprensa FESPSP 2019.

Cobertura de Eventos: 89
Gráfico 44 – Coberturas de Eventos
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Fonte: Assessoria de Imprensa FESPSP 2019.
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A comunicação com a sociedade.

No portal da FESPSP, com as ferramentas mais precisas para aferição dos
números, atingimos 1.692.194 visualizações do portal, com 415.680 visitantes,
sendo que 246.939 foram visitantes únicos. O tempo de permanência caiu de
2min07s para 1min57s, o internauta que visita o portal fica 10s a menos que em
2018. É relevante citar que 81,8% das visitas recebidas no site foram de novos
visitantes.
Abaixo, segue um resumo dos índices relacionados às principais ações
desenvolvidas pelo setor de Comunicação da FESPSP no período de janeiro a
dezembro de 2019:
PORTAL DA FESPSP
Visualizações de Páginas:

1.692.194

Visitas:

415.680

Visitantes Únicos:

246.939

Tempo de permanência no portal:
Novas visitas:

1min57s
81,8%

REDES SOCIAIS
Facebook FESPSP (@fespspoficial)
2019
Seguidores

50.140

Postagens

327

Comentários
Curtidas

*
50.164

Compartilhamentos

*

* Não foram contabilizados
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Instagram @fespspoficial
Perfil no período de 2019
2019
Seguidores

9.750

Postagens

163

Comentários

468

Curtidas

26.704

Engajamento por Post

196,30

MARKETING INSTITUCIONAL
No que diz respeito à atuação do marketing institucional foram realizadas
campanhas, inserções publicitárias e materiais de divulgação.
Segue a seguir os dados destas ações referentes ao ano de 2019.
I.

Campanhas:
● Pós-Graduação 1º semestre de 2019 (teve seu início em
outubro/2018, sendo finalizada em março/2019);
● Pós-Graduação 2º semestre de 2019 (teve seu início em
maio/2019 sendo finalizada em agosto/2019);
● Processo Seletivo 2019 - 1º semestre (teve seu início em
outubro/2018, sendo finalizada em fevereiro/2019);
● Processo Seletivo 2019 - 2º semestre (teve seu início em
maio/2019, sendo finalizada em outubro/2019);
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II.

Inserções Publicitárias:
● Cerca de 100 artes produzidas para veiculação de anúncios:
● 365 dias de veiculação com links patrocinados, campanhas
display, remarketing no Google, Perfil no Facebook e anúncios no
Instagram.

III.

Material de Divulgação: Além dos anúncios publicitários, o setor
produziu materiais para compor as campanhas de divulgação e ações
em geral, realizadas durante o ano. Foram:
● 40 peças e-mails marketing específicas;
● 30 modelos folders/filipetas;
● 30 modelos cartazes;
● 60 convites eletrônicos para eventos acadêmicos;
● 30 banners;
● 02 hot-sites.
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Análise da atuação da ouvidoria
O

A Ouvidoria FESPSP é um canal de comunicação estruturado para
receber reclamações, sugestões ou elogios de todos os nossos públicos,
internos e externos. O objetivo é atuar com privacidade, transparência e
imparcialidade para buscar o aprimoramento contínuo dos nossos serviços e
processos.
A Ouvidoria é acionada quando o requerente não obteve resposta pelos
trâmites normais da FESPSP ou na possibilidade de haver discordância com o
encaminhamento dado.
Não recebemos manifestações anônimas, mas garantimos o sigilo do
requerente, dentro dos termos previstos pela lei, caso ele seja solicitado.
ANTES DE ACIONAR A OUVIDORIA, CONHEÇA OS OUTROS CANAIS DE
COMUNICAÇÃO COM A FESPSP
• Se você for aluno e quer informações ou tem reclamações sobre grade
curricular, nota, aulas ou professores, procure antes na Área do Aluno, no site
da FESPSP.
• Se precisar informações sobre Processo Seletivo de Graduação, acesse: email: atendimento@fespsp.org.br ou Tel: (11) 3123-7800 (opção 4).
• Se precisar informações sobre Processo Seletivo de Pós-graduação, acesse:
e-mail: atendimento@fespsp.org.br ou Tel: (11) 3123-7800 (opção 5).
• Se você quiser informações gerais sobre a universidade, cursos, eventos etc.,
acesse nosso site (www.fespsp.org.br) ou nossas redes sociais
(facebook.com/fespspoficial ou facebook.com/fespspcomunica)
• Se tiver questões sobre bilhete único, faltas, matrícula, mensalidades, boletos
de cobrança, acordos financeiros, atestados e requerimentos procure
a Secretaria Acadêmica. E-mail: secretaria@fespsp.org.br ou Tel: (11) 3123-7800
(opção 6)
Você pode entrar em contato com a Ouvidoria FESPSP enviando sua solicitação
pelo formulário abaixo, pode solicitar no mesmo formulário uma conversa
presencial (realizada em uma sala privativa) ou contato telefônico pelo número
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(11) 3123-7806. Sinta-se à vontade para acionar a Ouvidoria via e-mail, telefone
ou agendando um atendimento pessoal.

ITENS DE ANÁLISE

Descreva o modo
de funcionamento
da Ouvidoria

A Ouvidoria FESPSP é um canal de comunicação estruturado para receber reclamações,
sugestões ou elogios de todos os nossos públicos, internos e externos. O objetivo é atuar
com privacidade, transparência e imparcialidade para buscar o aprimoramento contínuo
dos nossos serviços e processos.
A Ouvidoria é acionada quando o requerente não obteve resposta pelos trâmites normais
da FESPSP ou na possibilidade de haver discordância com o encaminhamento dado.
A ouvidoria possui um ouvidor, responsável por receber, analisar, encaminhar e responder
as solicitações recebidas. As solicitações podem ser enviadas pelo canal da ouvidoria no
site da instituição, e-mail ou telefone.

Quais áreas (unidades
organizacionais) são envolvidas
na busca de soluções para as
reclamações manifestadas?

Qual o tempo dedicado aos
trabalhos da Ouvidoria?

Como é dada a resposta
ao manifestante?

Todas as áreas podem ser envolvidas,
a busca de informações pelo ouvidor
depende das particularidades de cada
solicitação.

O tempo dedicado aos trabalhos da
ouvidoria é de 20 horas semanais.

A resposta pode ser via email, ou telefone.

Número de demandas atendidas
no ano

Número de reclamações
solucionadas

Número de sugestões
aproveitadas

10

10

01

Tipo de demandas atendidas

Veículo utilizado para as
manifestações

Origem das
manifestações

Reclamação: 03
Dúvida: 03
Solicitação de Desconto/Bolsa: 01
Outros (Propagandas, etc): 03

Pessoalmente: 00
E-mail: 10
Telefone: 00
Carta: 00

Percentual das áreas que recebem reclamações:

As 03 reclamações recebidas foram em relação ao acadêmico (problemas
relacionados a notas e trabalhos e relacionamento em sala de aula). Recebemos 01
solicitação de desconto ou bolsa.

Internas: 10
Externas: 0

Outros indicadores
relevantes:
Não foi percebido nenhum
indicador relevante. O
número de reclamações foi
menor em relação ao ano
anterior (2018: 19
reclamações) e apenas 03
delas eram realmente
reclamações por algum
problema relacionado.
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3.3.3 Nona Dimensão: Política de Atendimento aos Discentes
Políticas de atendimento aos estudantes – analisa as formas com que os
estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os programas por meio
dos quais a IES busca atender aos princípios inerentes à qualidade de vida
estudantil.

Os estudantes são integrados à vida acadêmica desde seu ingresso por
meio das semanas de integração (realizadas em fevereiro e agosto) até a
colação de grau realizada pelos três cursos. Na semana de início das aulas os
novos estudantes tomam conhecimento do modo de funcionamento da
instituição, seus espaços, seus códigos e costumes e tem o primeiro contato com
algumas produções acadêmicas.
A representação do alunado é livre e aberta a todos que podem estar
representados nos Centros Acadêmicos, nos Conselhos Acadêmicos e nesta
própria Comissão.
O atendimento aos estudantes é realizado em diversos espaços e sob
diferentes aspectos do ponto de vista formal:
● Coordenação dos cursos;
● Secretaria Acadêmica;
● Biblioteca;
● Laboratório de Informática; e,
● Ouvidoria.

O discente da FESPSP tem acesso aos coordenadores dos cursos através
do e-mail e presencialmente em horários de atendimento estabelecidos e
divulgados a cada semestre, além disso, os coordenadores realizam reuniões
com os representantes de sala e do Centro Acadêmico.
O atendimento realizado pelos coordenadores visa solucionar dúvidas ou
problemas do corpo discente, individual ou coletivamente, analisar solicitações
de cancelamento/trancamento de matrícula e de currículo para avaliação de
transferência/dispensa de disciplinas, tratar de questões relacionadas às
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atividades complementares ou às dependências e dar andamento aos devidos
encaminhamentos.
Os estudantes também dispõem da ouvidoria, criada com o intuito de se
consolidar como canal de comunicação de reclamações, sugestões e dúvidas
sobre a Instituição, facilitando o encaminhamento das soluções. No site da IES
é possível encontrar uma série de informações acadêmicas e documentos, além
de ser possível o contato através do “fale conosco” e do “fale com o
coordenador”, para registrar qualquer problema ou esclarecer qualquer dúvida.
Algumas das demandas dos estudantes podem ser diretamente atendidas
nos setores a que se referem, tais como o laboratório de informática para
configuração de computadores, a secretaria acadêmica para a emissão de
documentos e a biblioteca para o auxílio na formatação de trabalhos
acadêmicos, orientações de busca e localização das informações técnicas e
científicas.
Os horários de atendimento dos diferentes setores preveem atuação nos
horários das aulas:
●

Laboratório de Informática - segunda a sexta-feira das 07:00 às 22:30
horas e aos sábado das 08:00 às 17:00 horas;

●

Biblioteca - De segunda a Sexta-feira das 08:00 as 21:30 horas –
Sábados das 9:00 as 14 horas

● Secretaria - segunda a sexta feira das 7:30 às 22:00 horas e aos sábados
das 8:00 às 14:00 horas.

A IES estabeleceu um plano de contenção da evasão que implica um
acompanhamento sistemático dos estudantes. A frequência em aula é
monitorada com o objetivo de identificar problemas e encaminhar soluções
prontamente.

Os

estudantes

que

apresentam

mais

dificuldade

são

acompanhados e orientados a participarem de dois cursos oferecidos
gratuitamente, um de leitura e interpretação de texto e outro de redação.
O apoio ao discente também ocorre com a viabilização de uma formação
continuada. Nesse sentido, a IES mantém alguns grupos de estudo,
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acompanhados por professores da instituição e abertos à participação da
comunidade.
Há também incentivo da participação dos estudantes em encontros
científicos em outras instituições.

A FaBCI possui programas específicos de apoio ao discente, a saber:
● Monitoria de disciplina: Sob a supervisão de um professor, os estudantes
veteranos ou com domínio específico em alguma disciplina, realizam
atividades de reforço para apoiar os colegas, em especial nas disciplinas
técnicas e tecnológicas. A atividade é acompanhada pela Coordenação
do curso;
● Tutoria voluntária: A FESPSP mantém um Programa de Tutoria Voluntária
(PTV), exercido voluntariamente por estudantes veteranos ou por exestudantes dos cursos de graduação da FESPSP e se funda no princípio
da ação voluntária e não remunerada dos tutores para com estudantes
que se disponham também, voluntariamente, a serem tutorados. Na
relação ensino aprendizagem, tutor é um orientador, auxiliar e facilitador
de conteúdos concernentes à atividade acadêmica e ao curso
universitário. Tutorado é o estudante que aceita ser orientado, auxiliado e
apoiado pelo tutor. O PTV possui diretrizes aprovada pela Direção
Acadêmica e é acompanhado pela Coordenação do curso;
● Mentoria voluntária: A FaBCI mantém um Programa de Mentoria
Voluntária (PMV), exercido voluntariamente por docentes, veteranos ou
ex-estudantes e se funda no princípio da ação voluntária e não
remunerada dos mentores (professores, estudantes ou ex-estudantes)
para com os estudantes do primeiro ao sexto semestres, que se
disponham também, voluntariamente, a serem mentorados. Dessa forma,
o processo pode ser instituído entre estudante-professor, estudanteestudante, ex-estudante-estudante, ou coletivamente, dependendo do
caso. O PMV possui diretrizes aprovadas pelo Conselho Acadêmico, é
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coordenado por professores voluntários e é acompanhado pela
Coordenação do curso;
● Monitoria científica: Projeto implantado desde 2010. A atividade é
exercida por um estudante bolsista, que anualmente é indicado mediante
edital de seleção específico. Cabe ao monitor científico, com o apoio
direto da Coordenação do curso, exercer as atividades listadas abaixo:
● Elaboração do boletim informativo da monitoria científica e
utilização dos canais de comunicação em redes sociais (blog,
facebook e twitter);
● Divulgação de eventos nacionais ligados à área;
● Contato direto com o corpo docente e discente para apoiar a
elaboração de artigos científicos e divulgações em eventos;
● Realização de pesquisa de satisfação;
● Apoio às atividades da tutoria voluntária;
● Apoio às atividades do Centro Acadêmico Rubens Borba de
Moraes;
● Apoio às atividades de pesquisa da FaBCI.
Anualmente o monitor científico apresenta um relatório completo com o
resumo das suas atividades, incluindo as desenvolvidas por estudantes
voluntários.
A

IES

oferece

inúmeras

atividades

acadêmicas

que

permitem

complementar a formação de estudantes e ex-estudantes, tais como aulas
especiais com convidados de outras instituições, seminários, debates, atividades
comunitárias e culturais, grupos de estudo, pesquisas empíricas, workshops,
oficinas, teatro e cineclube. Merecem destaque o Seminário FESPSP e o
Seminário de Iniciação Científica, que ocorrem anualmente, e que atraem
estudantes e ex-estudantes ao debate de questões atuais e relevantes para a
área. Os egressos do curso são informados dessas atividades através do
trabalho de comunicação desenvolvido nas redes sociais, envio de e-mails e
através do portal.
Os egressos têm a oportunidade de seguir sua carreira acadêmica a partir
de um dos cursos de pós-graduação oferecidos pela Escola Pós-Graduada. Os
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que têm interesse em ingressar em um mestrado são preparados pelo Núcleo
de Pesquisa para participarem dos processos seletivos de outras instituições.
As atividades de convivência são frequentes na IES, graças ao valoroso
espaço criado com a construção do novo campus. A área que liga o novo prédio
ao Casarão é convidativa e constantemente são organizadas atividades culturais
e de confraternização pelos estudantes, tais como apresentações de música e
dança, sarau, festas e exposições fotográficas. A IES oferece apoio com reserva
de salas e equipamentos para a realização das atividades, fornecimento de
profissionais de apoio e custeamento de despesas.
3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão

3.4.1 Quinta dimensão: Políticas de Pessoal
A “Quinta Dimensão” é aquela que versa sobre “As políticas de pessoal, as
carreiras

do

corpo

técnico-administrativo,

seu

aperfeiçoamento,

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho”. A seguir, serão
apresentadas de forma detalhada as informações acerca do corpo docente e
corpo técnico administrativo, destacando-se a pesquisas realizadas no 2º
semestre de 2019 com estes dois grupos.

Docentes e Corpo Técnico-Administrativo

Atualmente a FESPSP conta com 120 técnicos administrativos e 39 docentes.
A composição da especialização destes quadros se dá da seguinte forma. Nos
dois quadros apresentados à seguir estes números estão distribuídos conforme
a titulação/formação dos colaboradores. Além disso, o quadro contém uma série
de perguntas apresentadas ao departamento pessoal e de recursos humanos
acerca das políticas de pessoal, as carreiras do corpo técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho.
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INFORMAÇÕES SOBRE O CORPO DOCENTE
QUANTIDADE
TITULAÇÃO
FAD

ESP

FABCI

PÓS-GRADUAÇÃO - clt

Bacharel

01

00

00

00

Especialista

01

00

03

00

Mestrando

00

00

00

00

Mestre

03

01

02

00

Doutorando

00

00

04

00

Doutor

02

16

03

02

Pós-Doutorado

00

00

01

00

TOTAL

07

17

13

02

Existe plano de carreira para o corpo docente Sim, em 03/2012 foi aprovado o Quadro de Carreira Docente pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o
regulamentado pela instituição? O plano conta com qual, foi oficializado no DUO do dia 02/03/2012, portaria nº 38, de 29 de fevereiro de 2012.
critérios claros e adequados de admissão e progressão?
Justifique
Não foram realizadas ações institucionais de qualificação, mas no 1o semestre de 2019 os docentes da FaBCI
participaram de atividades nomeadas de Encontros para troca de experiências. Encontros realizados:
1º encontro em 08/04 (orientação de pesquisa de campo e de pesquisa aplicada);
2º encontro em 13/06 (métodos inovativos em sala de aula: aprendizado mediado por cases – Metodologia ESPM).
Foram realizadas ações institucionais visando a Em razão das demandas do Projeto Escola essa ação não foi realizada no 2º sem.
qualificação profissional dos membros do corpo Já pela ESP, também não foram realizadas ações institucionais de qualificação. O que se obteve, em um sentido de
docente? Quais?
discussão de práticas pedagógicas, foi a elaboração do novo currículo. Durante o ano
de 2019, a Diretoria Executiva junto com o Conselho Superior realizou reuniões com o corpo docente para
elaboração do novo currículo dos cursos de graduação. A partir do 2º semestre, essas reuniões

Quadro 6 – Dimensão 5 – RH
Fonte: RH FESPSP 2019
259
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

contaram com a participação da Profa Dra Maria do Carmo Martins, especialista em Currículo, que trabalhou junto
com os coordenadores e corpo docente para a elaboração das matrizes curriculares do 1º ano.

Existe política de incentivo ao aperfeiçoamento dos
profissionais dos membros do corpo docente? Explique
sucintamente seu funcionamento.

Sim, o PIPED e o financiamento da participação docente em eventos científicos. Mais informações sobre ambos
podem ser fornecidas pelo Núcleo de Pesquisas da FESPSP.Em 2019 foi realizado o CBBD - Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia e Ciência da Informação em Vitória / ES, com a participação de vários docentes da FaBCI:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2019/10/saiba-como-foi- o-cbbd-2019.html

Existem mecanismos claros e conhecidos para a seleção,
contratação, aperfeiçoamento e avaliação do corpo
docente? Quais?

Para os docentes da carreira nova, há o Plano de Carreira Docente, que apresenta os pontos de progressão na
carreira. Há a avaliação de docentes e disciplinas realizada semestralmente pela CPA, cujos resultados são
entregues individualmente aos professores. As regras de contratação são definidas pelo RH em conjunto com
Diretoria Executiva, verificando disponibilidade de aulas e de horas complementares a serem dispostas aos
docentes. No caso da graduação, a seleção é feita por inscrição em edital, seguido de aula-teste e entrevista.
Na Fabci atualmente 05 docentes estão realizando doutorado: Profa. Fernanda (PUC), Profa. Maria Rosa
(Anhembi-Morumbi), Prof. Wanderson (UNICAMP), Profa. Isabel (ECA/USP) e Prof. José Mário (ECA/USP).

Outras informações relevantes sobre o corpo docente

INFORMAÇÕES SOBRE O CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Fundamental

Ensino médio

Bacharel

Especialização

Mestrado

Doutorado

Quantidade
TOTAL

Incompleto
01

Completo
01

PROGRAMAS DE EMPREGO E RENDA

Incompleto
01

Completo
20

Incompleto
15

Jovem Cidadão

Completo
51

Incompleto
06

Completo
21

Incompleto
01

Aprendiz Paulista

Completo
03

Incompleto
00

Completo
00

Outro: Estágio – Lei 11.788/2008
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Quantidade

0

1

28

Seção em que atua

Administrativa

Administrativa

Responsável pela supervisão

Supervisor (a) da Seção

Supervisor (a) da Seção

Existe plano de carreira para o corpo técnico- Sim, em 28/09/2017 foi aprovado o quadro de carreira dos Técnicos Administrativos pelo Ministério do Trabalho e
administrativo regulamentado pela instituição? O Emprego – MTE, o qual, foi oficializado no D.U.O do dia 02/03/2012, portaria nº 56, de 02 de outubro de 2017.
plano conta com critérios claros e adequados de
admissão e progressão? Justifique
Foram realizadas ações institucionais visando a Sim, foram realizados diversos treinamentos conforme planilha em anexo.
qualificação profissional dos membros do corpo
técnico-administrativo? Quais?
Existe política de incentivo ao aperfeiçoamento dos Sim, existe concessão de 100% de bolsa para os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela FESPSP.
profissionais dos membros do corpo técnicoadministrativo?
Explique
sucintamente
seu
funcionamento.
Existem mecanismos claros e conhecidos para
a A contratação primeiramente deve ser aprovada em ATA pela diretoria executiva. O responsável pela contratação
seleção, contratação, aperfeiçoamento envia a requisição para o RH, o qual, divulgam a vaga no site da Catho e na agencia de emprego Sprinter e, a qual,
e avaliação do corpo docente? Quais?
recrutam e encaminham os selecionados para entrevista com o responsável da vaga para aprovação .
Outras informações relevantes sobre o corpo
técnico-administrativo

-

Fonte: RH FESPSP 2019
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Além disso, existem 11 estagiários atuando na organização, cujos
contratos e atividades seguem o estabelecido na Lei 11.788/2008 e 1 Aprendiz
Paulista (conforme demonstrado no quadro apresentado no capítulo deste
relatório que trata da 3ª Dimensão).
Pesquisa com Docentes – Graduação e Pós-Graduação

A CPA realizou em 2019 uma pesquisa com professores de graduação e
pós-graduação. Vale destacar que esta pesquisa se coloca como um importante
instrumento para aferição, em certa medida, dos principais aspectos definidos
pela “Quinta Dimensão” do SINAES. Dessa forma, a partir dos resultados por ora
apresentados se tem condições para uma ampla e sólida reflexão, pautada em
dados sistematizados, quanto ao desenvolvimento do trabalho dos professores,
principalmente no tocante à percepção destes com relação ao ambiente de
trabalho, aos estudantes, e à instituição de modo geral. A partir desta primeira
versão será criada uma série histórica por meio da aplicação semestral de outras
pesquisas de mesma natureza, as quais ao longo do tempo também serão
aperfeiçoadas enquanto instrumento.

Metodologia

Na pesquisa de 2019, o universo pesquisado foi de 73 professores entre
aqueles de lecionam para a graduação, pós-graduação ou para ambos. Destes,
45 responderam as questões da pesquisa (o que equivale a 61% do todo), a qual
se pautou pelo preenchimento de questionário padronizado hospedado em
ambiente online, com o respectivo link enviado para os e-mails de todos os
possíveis respondentes. O questionário foi dividido em 5 blocos, conforme a
avaliação das seguintes áreas:
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- Questões administrativas;
- Comunicação interna, Processos e Procedimentos e Clima Organizacional;
- Infraestrutura e atendimento;
- Avaliação de turmas de Graduação;
- Avaliação de turmas de Pós-Graduação;
- Sugestões.

As perguntas mais pertinentes à aferição da percepção das condições de
trabalho obedeceram aos padrões usuais de pesquisas em RH e as respostas
foram expressas através de aplicação da seguinte escala de concordância:
discordo totalmente - discordo em parte - nem concordo, nem discordo concordo em parte - concordo totalmente. Esta mesma escala psicométrica foi
utilizada para a avaliação das turmas.

As ações planejadas de desenvolvimento e acompanhamento da
pesquisa pela CPA foram:
– Comunicação da realização da avaliação via e-mail enviado pela CPA;
– Distribuição do link de acesso às questões pela empresa Minder, a qual foi
contratada para a aplicação da pesquisa;
– Envio semanal de e-mails de reforço, também de responsabilidade da Minder,
aos professores que ainda não haviam acessado o link na semana anterior.

A seguir, os dados estão apresentados em formato de tabelas, que
representam a soma dos percentuais referentes às melhores avaliações na
escala citada (Top2 Box)
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a. Avaliação Geral – docentes Graduação e Pós
Tabela 43 –Avaliação Geral docente – Graduação e Pós
Avaliação Docente (Quetões Gerais)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Graduação
Pós
Questões
Média
Média do
1S19 2S19 Dif.
do Ano 1S19 2S19 Dif.
Ano
O número de equipamentos de apoio atende as
minhas necessidades
84
94 10,00 89,00
91
92
1,00
91,50
A qualidade dos equipamentos atende as minhas
necessidades
89
100 11,00 94,50
87
100 13,00
93,50
A relação de equipamentos por número de alunos
do Laboratório é satisfatória
A sala dos professores é adequada
A limpeza das instalações é satisfatória
O horário de funcionamento dos laboratórios de
informática é satisfatório
A qualidade das cópias solicitadas para avaliações
e atividades é satisfatória
A qualidade da alimentação oferecido no campus
é satisfatória
A segurança no campus é satisfatória
% Médio ref. Práticas Pedagógicas
De forma geral, estou satisfeito com a FESPSP

68
79
100

76
76
100

8,00
3,00
0,00

72,00
77,50
100,00

30
87
100

42
92
100

12,00
5,00
0,00

36,00
89,50
100,00

74

88

14,00

81,00

35

25

10,00

30,00

84

88

4,00

86,00

74

71

3,00

72,50

53 11,00
94 10,00
85,44 7,22

47,50
89,00
81,83

7,00
8,00
1,89

38,50
96,00
71,94

0,00

100,00

42
84
78,22
89

100

11,00

94,50

35
42
100
92
71,00 72,89
100

100

Fonte: dados da pesquisa CPA 2019

Considerações.
Avaliação Geral da FESPSP – ilustra bem a permanência da boa avaliação pelos
professores. O que se percebe da leitura das tabelas que permitem comparativos
entre os últimos semestres é a melhora ou estabilidade na ampla maioria dos
aspectos avaliados pelos professores. Entre os docentes de graduação e pós
existe a concordância com a qualidade da alimentação do campus (o mesmo
ocorreu com a pesquisa discente). No caso dos docentes da pós, existe o
questionamento sobre o horário para uso do laboratório de informática e a
quantidade de alunos por equipamento, haja vista que existe uma concorrência
de horário com os alunos da graduação. Estas demandas foram encaminhadas
para análise para possível orçamento e ajustes por parte das diretorias
responsáveis.
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b. Análise da Biblioteca e Atendimento – docentes da Graduação e Pós


Biblioteca

Tabela 44 –Avaliação Geral docente – Graduação e Pós - Biblioteca
TopOfBox (∑ % S e MS)
Graduação

Pós

Questões
1S19

2S19

Dif.

Média
do
Ano

O atendimento na recepção da biblioteca
é satisfatório

100

100

0,00

100,00

96

79

17,00

87,50

O número de exemplares por obra é
satisfatório

89

94

5,00

91,50

87

63

24,00

75,00

O horário de funcionamento da
biblioteca é satisfatório

95

100

5,00

97,50

78

79

1,00

78,50

A qualidade do acervo é satisfatória

95

94

1,00

94,50

87

71

16,00

79,00

O acervo da biblioteca é atualizado

84

100

16,00

92,00

78

63

15,00

70,50

92,60

97,60

5,00

95,10

85,20 71,00 14,20

78,10

% Médio

1S19

2S19

Dif.

Média do
Ano

Fonte: dados da pesquisa CPA 2019



Atendimento Interno

Tabela 45 –Avaliação Geral docente – Graduação e Pós - Atendimento
Avaliação Docente Graduação e Pós (Atendimentos)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Graduação
Pós
Questões
Média
do
1S19 2S19 Dif.
Ano 1S19 2S19 Dif.
O atendimento da Secretaria Acadêmica é
satisfatório
O atendimento da equipe de apoio de TI é
satisfatório
O atendimento do pessoal de apoio (técnico,
assistente administrativo etc) é satisfatório
% Médio

Média
do Ano

53

88

35,00 70,50

96

100

4,00

98,00

84

100

16,00 92,00

83

88

5,00

85,50

84

94

10,00 89,00

100

96

4,00

98,00

94,00 20,33 83,83 93,00 94,67 1,67

93,83

73,67

Fonte: dados da pesquisa CPA 2019
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Considerações.
No caso das tabelas acima, tanto os docentes da graduação quanto da pós se
manifestaram satisfeitos. Alguns pontos que demonstraram queda de um
semestre para outro. As áreas, junto com as coordenações de curso receberam
as informações para avaliar como manter e melhorar os índices.

c. Avaliação Específica - Docentes da Graduação


Questões específicas – Docentes da Graduação

Tabela 46 –Avaliação Geral – Docentes da Graduação
Avaliação Docente (Questões Específicas da Graduação)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Graduação
Questões
Média do Ano
1S19 2S19 Dif.
As decisões do colegiado do curso são divulgadas (refere88
94
6,00
91,00
se ao NDE, ao Conselho Acadêmico?)
As produções acadêmico-científicas desenvolvidas pelos
professores são divulgadas internamente

60

71

11,00

65,50

A organização curricular é adequada ao perfil esperado
para o egresso

88

88

0,00

88,00

88

94

6,00

91,00

96

76

20,00

86,00

Há troca de experiências didáticas entre os professores

88

88

0,00

88,00

O programa da disciplina contempla as diretrizes do
projeto pedagógico

100

94

6,00

97,00

92

88

4,00

90,00

0,88

87,06

A formação ética para o exercício profissional é
estimulada no âmbito do curso
Há integração da minha disciplina com as demais do
curso

Há articulação entre os planos de ensino de minha
disciplina com disciplinas correlatas
% Média

87,50 86,63

Fonte: dados da pesquisa CPA 2019

Considerações.
As questões da tabela acima foram específicas para os docentes da graduação.
Todos indicadores apresentaram-se acima de 66,6% (com média final de
87,06%). Somente o item referente as produções científicas demonstraram
índice inferior a 66,6%, todavia, houve aumento de 11 pontos percentuais do
primeiro para o segundo semestre, o que demonstra que as ações realizadas
pelas coordenações para melhoria surtiu efeito.
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Questões sobre a coordenação – Docentes da Graduação

Tabela 47 –Avaliação sobre a Coordenação – Docentes da Graduação
Avaliação Docente (Questões Específicas da Graduação - Coordenação)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Graduação

Questões
1S19

2S19

Dif.

Média do
Ano

A coordenação é receptiva às minhas solicitações

92

94

2,00

93,00

A coordenação auxilia na solução dos meus problemas

96

94

2,00

95,00

A coordenação favorece a realização de eventos acadêmicos/científicos

88

94

6,00

91,00

96

100

4,00

96

94

2,00

A coordenação possibilita minha participação na construção do projeto
pedagógico

88

94

6,00

O programa da disciplina contempla as diretrizes do projeto pedagógico

96

94

2,00

88

100

12,00

56

59

3,00

88,44

91,44

3,00

A coordenação fornece informações necessárias para o desenvolvimento
das atividades relacionadas ao curso
A coordenação preocupa-se com a minha integração na dinâmica do
curso

O programa desenvolve condições para que as diferentes áreas de
conhecimento se articulem
Tenho sido atendido nas minhas solicitações para apresentação de
trabalhos em eventos acadêmicos/científicos
% Médio

98,00
95,00
91,00
95,00
94,00
57,50
89,94

Fonte: dados da pesquisa CPA 2019

Considerações.
De forma geral, os docentes estão satisfeitos com as ações de sua coordenação,
resultando em um índice médio de 89,94%. O único ponto de atenção refere-se
ao atendimento de recursos para apresentação dos trabalhos científicos em
eventos. Este item foi levado para as coordenações e será avaliado junto com
as direções da FESPSP, haja vista que depende de aumentar o orçamento
financeiro para este fim. Outro ponto que foi colocado é sobre as linhas de
pesquisa de atuação docente, que devem estar sinérgicas com as da IES.
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d. Avaliação Específica - Docentes da Pós-graduação
Tabela 48 –Avaliação sobre a Coordenação – Docentes da Graduação
Avaliação Docente (Quetões Específicas da Pós)
Questões

A organização curricular é adequada ao perfil previsto para o egresso
A formação ética para o exercício profissional é estimulada no âmbito do
curso
Há integração da minha disciplina com as demais do curso
O programa da disciplina contempla as diretrizes do projeto pedagógico
Há articulação entre os planos de ensino de minha disciplina com
disciplinas correlatas
% Médio

TopOfBox (∑ % S e MS)
Pós
Média do
Ano
1S19 2S19 Dif.
97

93

4,00

95,00

93

89

4,00

91,00

90

96

6,00

93,00

93

93

0,00

93,00

90

75

15,00

82,50

3,40

90,90

92,60 89,20

Fonte: dados da pesquisa CPA 2019

Considerações.
De forma geral os docentes da pós-graduação estão satisfeitos com o projeto
pedagógico dos cursos. Quanto à articulação entre as disciplinas, ponto de
menor índice (82.5%), existe uma dificuldade devido ao formato dos cursos de
pós-graduação, que ocorre em diversas IESs, haja vista que em muitos casos,
os docentes são profissionais de mercado e/ou professores convidados, o que
dificulta o contato entre eles, todavia, as coordenações procuram, segundo
levantamento, realizar a “ponte”, a fim de que esta articulação possa existir.
Considerações Gerais sobre a pesquisa com os docentes – Graduação e Pós

A Avaliação Geral da FESPSP demonstra a permanência da boa avaliação pelos
professores ao longo dos últimos 5 anos. Por outro lado, há também alguns
pontos que devem ser considerados com uma avaliação relativamente baixa,
que apareceu nos comentários e em questões específicas: o funcionamento do
AVA, e os softwares e equipamentos no laboratório. Os aspectos ligados à
infraestrutura foram apresentados para os responsáveis para as devidas
providências. Já aqueles tocantes ao relacionamento interpessoal, sugere-se a
268
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

realização de um grupo focal. Os dados que envolve práticas pedagógicas são
encaminhados para os coordenadores que possuem a responsabilidade de
agendar retorno individual com seus docentes, a fim de definirem, em conjunto,
plano de melhoria.

Pesquisa com Funcionários

Dando continuidade às ações de promoção da avaliação permanente de
todas as esferas ou áreas que compõem a vida acadêmica na Instituição,
realizou-se em 2019, como previsto no calendário, a pesquisa com funcionários
pela CPA. Considerando-se a “Quinta Dimensão” apontada pelo SINAES, a qual
versa sobre “As políticas de pessoal, as carreiras do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho”, a pesquisa com funcionários (nos moldes que aqui se
apresenta) é um importante instrumento para se aferir tal dimensão. Dessa
forma, a partir dos resultados por ora apresentados se tem condições para uma
ampla e sólida reflexão, pautada em dados sistematizados, acerca das virtudes
e fragilidades pertinentes ao desenvolvimento do trabalho dos funcionários, o
que orientará a elaboração de propostas para melhorias e manutenção.

Metodologia

O universo pesquisado foi de 48 funcionários considerados como
pertencentes ao corpo técnico administrativo (considerando-se tanto os sediados
nas Faculdades na Rua General Jardim, 522, Vila Buarque, como os que
trabalham na sede da Mantenedora, também localizada à na Rua General
Jardim, 482 – Conjunto 63 – Vila Buarque). Destes, 42 responderam as questões
da pesquisa (o que equivale a 88% do todo), a qual se pautou pelo
preenchimento de questionário padronizado hospedado em ambiente online,
com o respectivo link enviado para os e-mails de todos os possíveis
respondentes. O questionário constou de 20 itens organizados em 9 (nove)
blocos referentes às seguintes áreas:
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– Satisfação com a Instituição;
– Satisfação com seu Gestor;
– Satisfação com a forma de Gestão;
– Satisfação com o corpo diretivo da Instituição;
– Satisfação com a Infraestrutura;
– Satisfação com as políticas de Carreira
– Satisfação com as políticas de Benefícios e Recompensas
– Satisfação com as políticas voltadas para a Sustentabilidade
– Satisfação com a IES de forma geral

A natureza e a formatação das perguntas obedeceram aos padrões
usuais de pesquisas em RH e as respostas foram expressas através de
aplicação da seguinte escala de satisfação: Muito insatisfeito - Insatisfeito Indiferente

-

Satisfeito

–

Muito

satisfeito.

As

ações

planejadas

de

desenvolvimento e acompanhamento da pesquisa foram:
– Comunicação da realização da avaliação via e-mail enviado pela CPA;
– Distribuição do link de acesso às questões pela empresa Minder, a qual foi
contratada para a aplicação da pesquisa;
– Envio semanal de e- mails de reforço, também de responsabilidade da Minder,
aos funcionários que ainda não haviam acessado o link na semana anterior.

A seguir os resultados da pesquisa com o corpo técnico-administrativo.
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Gráfico 45 – Médias da pesquisa com Técnicos-administrativo

Médias da Pesquisa com Técnicos-administrativo
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Fonte: Dados da pesquisa CPA 2019

As informações foram apresentadas para as coordenações das áreas e para as
diretorias responsáveis, bem como para o RH, a fim de tomarem as devidas
ações para melhoria dos indicadores.

Aperfeiçoamento do Corpo Técnico

A FESPSP tem como política o incentivo à formação e a qualificação
do corpo docente e técnico-administrativo. Dessa forma as ações da gestão de
pessoas da Instituição estão delineadas no sentido de melhorar a
graduação/titulação acadêmica, aprimorar as práticas de trabalho e incentiva a
participação em congressos, pesquisas e projetos nas áreas de atuação.
Durante o ano de 2019 foram realizados os seguintes cursos/treinamentos em:
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Quadro 7 – Treinamentos e cursos
TREINAMENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2019
Nome do funcionário

Setor

ANA ALICE REIS
ALCANTARA

COMPRAS

CAROLINA A. DA COSTA

PROJETOS
SECRETARIA
ACADÊMICA

DALVINA RAMIREZ
DOUGLAS MURILO
SIQUEIRA
EDERSON FERREIRA
CRISPIM
EDSON BONFIM DE
OLIVEIRA
JULIANA MARTINS
SANTOS
LUIZ HENRIQUE S.
FAGUNDES
NATALIA DA COSTA
SOUZA

FAD
BIBLIOTECA
MANUTENÇÃO
SECRETARIA
ACADÊMICA
INFORMÁTICA

NELMA OLIVEIRA MATOS
SABRINA SANTOS BRITO
UILTON FERREIRA
SANTOS
VENINA DE DELMONDES
HERCULANO
WINDERSON JESUS
GOMES
DANIELE CARLI
LICCIARDI MOREIRA
WINDERSON JESUS
GOMES
JULIANA MARTINS
SANTOS

DIRETORIA
EXECUTIVA
RECURSOS
HUMANOS
SECRETARIA
ACADÊMICA
COMPRAS
SECRETARIA
ACADÊMICA
BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
SECRETARIA
ACADÊMICA

Curso/Treinamento

Empresa

Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.
Brigada de Incêndio NBR 14276
da ABNT, IT 17/2018 E NR 23.

CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção
CT Brigada &
Prevenção

PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E
CURADORIA

FESPSP

GESTÃO DE CONSERVAÇÃO
EM ACERVOS
BIBLIOGRÁFICOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Qtde
de
horas

Data

8

29/03/19

8

29/03/19

8

29/03/19

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

8

29/0319

20
CLASSCURSOS
120
SEMESP

6

15/07/19
a
19/07/19
22/07/19
a
29/09/19
27/11/19

Fonte: RH FESPSP 2019

Além desses treinamentos, a FESSP estimula os funcionários a
participarem de eventos, seminários, minicursos e cursos regulares, desde que
haja relação com a sua atuação profissional. O apoio ocorre por meio de
dispensa do funcionário de seu horário regular de trabalho, com apoio financeiro
parcial ou total das despesas. A organização também disponibiliza ao corpo
técnico-administrativo uma política de incentivo ao aperfeiçoamento profissional
por meio da concessão de 100% de bolsa para os cursos de graduação e pós272
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graduação oferecidos pela FESPSP. Os funcionários da biblioteca, vale
destacar, são todos ou bacharéis ou estudantes da área de Biblioteconomia e
Ciência da Informação, uma vez que a FESPSP também oferece essa
graduação. O corpo docente tem estímulos para melhorar sua titulação
acadêmica e são incentivados a realizarem pesquisas. Participam dos principais
congressos da área, com financiamento da Instituição, e como resultado dessa
política publicam suas pesquisas em anais de congressos e revistas
acadêmicas. Sempre que possível e oportuno, os docentes também atuam em
projetos desenvolvidos pela Instituição, envolvendo estudantes e aplicando
conceitos estudados em aula. A FESPSP possui ainda o Programa de Incentivo
a Pesquisa Docente (PIPED), pelo qual são oferecidas bolsas com a duração de
um ano para a realização de projetos inseridos nas linhas de pesquisas da
instituição.

Aprimoramentos na gestão

A FESPSP desenvolveu práticas de gestão administrativas referentes aos
funcionários técnico-administrativos, destacando-se:
● Diretivas do corpo técnico administrativo;
● Guia de orientação aos funcionários;
● Guia de orientação aos estagiários;
● Regulamento e bolsa de estudo modalidade estagiário.
● Criação do espaço de Intranet vinculado ao site da instituição, onde é
possível ter todas as informações necessárias aos colaboradores, ao
exemplo de acesso às folhas de holerite.

No estabelecimento do Plano de Carreiras, cabe destacar que em 2012 a
Instituição implantou o Quadro de Carreira Docente, conforme apontado em
relatórios anteriores da CPA. No que se refere ao corpo técnico-administrativo,
o Quadro de Carreira do Corpo Técnico está em fase de planejamento para
homologação no Ministério do Trabalho.
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A FESPSP oferece ainda benefícios para docentes e corpo técnico
administrativo como Vale Refeição, Plano de Saúde e Plano Odontológico,
extensivos aos dependentes, e Auxílio Creche.

3.4.2 Sexta Dimensão: Organização e Gestão da Instituição
Organização da gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação
com a mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária
nos processos decisórios.
A FESPSP é organizada pelos seguintes segmentos: Conselho Superior,
Direção Executiva e Unidades de Ensino e Representação Discente.

Conselho Superior da Fundação:

O Conselho Superior é responsável por dirigir a Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo e é constituído por empresários, profissionais liberais,
pesquisadores e professores universitários reconhecidos em sua área de
atuação.

Membros:
Angelo Del Vecchio (Presidente)
Pedro Luiz Guerra (Vice-Presidente)
Francisco Aparecido Cordão (Vice-Presidente)
Jose Carlos Quintela De Carvalho (Vice-Presidente)
Aparecida Neri De Souza (Secretária)
Ubiratan De Paula Santos
Claudio José De França E Silva
Amarílis Prado Sardemberg
Vicente Carlos y Plá Trevas
José Castilho Marques Neto
Aluisio Almeida Schumacher
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Suas principais atribuições são:

Eleger o Diretor Geral e o Vice-Diretor Geral da Diretoria Executiva;
Criar, incorporar e suprimir faculdades, escolas e cursos, institutos ou quaisquer
outras entidades que venham a ser mantidas pela Fundação, mediante
propostas justificadas da Diretoria Executiva;
Discutir e votar o relatório anual do Diretor Geral; e,
Aprovar anualmente o balanço patrimonial da instituição.

Diretoria Executiva

Eleita pelo Conselho Superior, com mandato trienal renovável, a Diretoria
Executiva é responsável pela gestão administrativa, financeira e jurídica da
FESPSP.

Os membros da Diretoria Executiva e os diretores das unidades mantidas- ESP,
FABCI, FAD, Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais - implementam o
planejamento estratégico, as diretrizes educacionais e os projetos desenvolvidos
na instituição deliberados pelo Conselho Superior Membros:


Laís Costa Manso (Diretor Geral);



Romeu Nami Garibe (Vice-Diretor Geral);



Almiro Vicente Heitor (Diretor Tesoureiro);



Maria Cristina Barboza (Diretora de Projetos).

Suas principais atribuições são:


Determinar a aplicação das verbas e subvenções;



Promover o intercâmbio cultural e convênios com as instituições
congêneres nacionais ou estrangeiras;
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Aprovar o contrato e a dispensa de professores, pesquisadores e
funcionários, de acordo com a legislação vigente;



Discutir e votar o orçamento de cada ano; e,



Julgar, em grau de recurso, os atos do diretor acadêmico, com relação a
professores e alunos.

Unidades de Ensino e representação discente

A. Representação discente:

A representação discente se dá em diversas dimensões além da participação no
Conselho Acadêmico de cada um dos cursos.

Nos Centros Acadêmicos:
A ESP possui um centro acadêmico denominado Centro Acadêmico Florestan
Fernandes. O centro acadêmico da FAD está constituído (Centro Acadêmico
Roberto Simonsen), mas não em funcionamento. O Centro Acadêmico Rubens
Borba de Moraes da FABCI está em funcionamento em um espaço construído
pela mantenedora dentro do campus.

Na FESPJr:
No momento a FESPJr está desativada.

B. Diretoria Acadêmica:
Tem como principal função a coordenação e supervisão dos cursos de
bacharelado e da pós-graduação. Em consonância com o Estatuto da FESPSP
cada uma das unidades de ensino – Escola de Sociologia e Política, Faculdade
de Biblioteconomia e Ciência da Informação e Faculdade de Administração –
possui um Diretor com mandato de dois anos renováveis, tem autonomia em
suas atribuições específicas. A Direção Executiva da FESPSP é responsável por
suas nomeações. Diretores dos cursos de Graduação: Valéria Valls - Faculdade
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de Biblioteconomia e Ciência da Informação (FABCI), Carla Diégues - Escola de
Sociologia e Política (ESP) e Douglas Murilo Siqueira – Faculdade de
Administração (FAD).

C. Conselho Acadêmico:
Funciona de acordo com o regimento escolar de cada unidade de ensino. As
reuniões são realizadas no mínimo uma vez por semestre, onde é possível
planejar o andamento dos cursos. Os conselhos se reúnem para tomada de
decisões sobre questões disciplinares, curriculares e orçamentárias com a
função de avaliar o desempenho institucional e propor ações que contribuam
para o aperfeiçoamento dos cursos e da instituição. São coordenados pelos
Diretores de cada uma das unidades de ensino e compostos também pelos
coordenadores de cursos, dois representantes discentes (eleitos pelos alunos),
quatro docentes (eleitos por seus pares), por um representante da Mantenedora
e por um representante da comunidade externa. A convocação para as reuniões
é feita pelos Diretores.

D. Núcleo Docente Estruturante
Cada faculdade também possui um Núcleo Docente Estruturante, com regimento
próprio, presidido pelo coordenador do curso, cujos membros são nomeados
pelo Diretor, conforme as orientações do MEC. O NDE discute questões
acadêmicas relativas ao funcionamento do curso e encaminha propostas para a
votação do Conselho Acadêmico.

E. Coordenações:
Auxiliam a direção acadêmica acompanhando o andamento dos cursos
separadamente. Há um coordenador para cada um dos cursos: Valéria Valls Coordenadora de curso da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da
Informação (FABCI), Carla Diégues - Coordenadora de curso da Escola de
Sociologia e Política (ESP) e Douglas Murilo Siqueira – Coordenador do Curso
de Administração (FAD). No momento os Coordenadores de curso acumulam o
cargo de Diretores das unidades de ensino.
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Atividades de rotina desempenhadas pelas coordenações:


Atendimento ao aluno e ao docente (presencial, por telefone e e-mail);



Encaminhamento de comunicados aos alunos (inclusive vagas de



estágio);



Encaminhamento de comunicados aos docentes;



Encaminhamento de alunos para negociação financeira;



Análise das solicitações de cancelamento/trancamento de matrícula;



Análise de currículo para avaliação de transferência/dispensa de
disciplinas;



Interface com a Secretaria Acadêmica, Gerência de Informação,



Comunicação, Informática, Núcleo de Pesquisas, Extensão e demais
áreas de apoio;



Interface com as áreas/professores de apoio: TCC, Estágio, Trabalho



Temático, AVA e Atividades Complementares;



Reuniões periódicas com: Diretoria Acadêmica, Coordenadores, Diretoria



Executiva, Professores (reuniões pontuais) e demais áreas;



Reuniões com representantes de sala e do Centro Acadêmico;



Gerenciamento das atividades do Monitor Científico, atividade específica
da FABCI;



Resposta de e-mails encaminhados via “Fale Conosco”;



Acompanhamento do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem;



Acompanhamento do PEC – Programa de Enriquecimento Curricular;



Análise para aquisição de acervo (Biblioteca); e,



Gerenciamento do curso em geral, incluindo: atendimento às demandas
dos alunos e professores, gestão das DP´s, gestão da evasão,
acompanhamento das rematrículas, aprovação dos planos de ensino,
atualização do site, etc.

As funções dos coordenadores de curso incluem ações estratégicas
relacionadas à evasão e recuperação de alunos, processo seletivo e ações de
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relacionamento institucional, além da gestão acadêmica. Os coordenadores
monitoraram a frequência dos alunos e tratam com estes e com os professores
problemas e soluções prontamente. Os estudantes que apresentam mais
dificuldade são acompanhados e orientados a participarem de dois cursos
oferecidos gratuitamente, um de leitura e interpretação de texto e outro de
redação.

3.4.3 Décima Dimensão: Sustentabilidade Financeira
A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade
dos compromissos na oferta da educação superior.

3.4.3.1.

A Sustentabilidade Financeira

10ª Dimensão sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
Compatibilidade entre a proposta de desenvolvimento da IES e o
orçamento previsto

A fonte de receita da instituição é baseada nas semestralidades pagas pelos
estudantes. Caso esse recurso não seja suficiente para suprir a necessidade
exigida pelas unidades, a Mantenedora (FESPSP) fornecerá o suporte financeiro
necessário. No ano de 2019, pelo regime de caixa, a área de ensino apresentou
um déficit de R$ 2 milhões, o qual foi suportado pela Mantenedora através de
recursos oriundos da área de projetos. O déficit de caixa apresentado das
unidades de ensino ficou dentro dos limites esperado e do orçamento original.
Os recursos financeiros da instituição são provenientes:
1. Mensalidades escolares cursos de Graduação;
2. Mensalidades escolares cursos de Pós-Graduação lato-sensu;
3. Mensalidades escolares cursos de MBA;
4. Cursos de extensão;
5. Dotações financeiras da Mantenedora.
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10.1.

Alocação de recursos

10.1.1.

Ensino

Definimos em 2019 um orçamento de R$ 10.141.447,22 (para as despesas com
o ensino). Realizamos um total de R$ 10.221.372,11, ou seja, 0,79% maior que
o previsto. Isso nos mostra que a política orçamentária condiz com a realidade.
A FESPSP oferece bolsas de até 20% nas mensalidades dos estudantes através
de vários convênios firmados com outras instituições. Atualmente temos 162
convênios firmados com várias entidades.
Participamos do Programa Federal de Financiamento Estudantil (FIES), que
oferece um financiamento de até 100% da mensalidade do estudante até o final
do seu curso, e também participamos do programa estadual Bolsa Escola da
Família. Neste programa é concedida uma bolsa de 100% ao estudante em
contrapartida, o estudante trabalha aos finais de semana nas escolas públicas,
estaduais e municipais, como orientador e coordenador de atividades
educacionais, musicais e esportivas entre outras.

10.1.2.

Pesquisa

A FESPSP adota uma política de concessão de bolsas para estudantes que
foram aprovados no programa de Iniciação Científica (PIBIC). As bolsas são nos
valores de R$ 400,00, por mês. Os estudantes participantes do PIBIC recebem
mensalmente depósito bancário na conta corrente. Existem também estudantes
bolsistas pelo programa CNPQ.
Os estudantes bolsistas são orientados por professores nas suas pesquisas,
estes professores recebem remuneração como apoio aos estudantes orientados.
Programa Piped – O Programa de Incentivo à Pesquisa Docente concede bolsas
de pesquisa e auxílio financeiro para o desenvolvimento dos trabalhos de
pesquisa.
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Existe também auxílio a participação em congressos de docentes e discentes.
Esse valor é computado com o orçamento de apoio ao corpo técnico
administrativo, discriminado adiante.

10.1.3.

Atividades Culturais

Há desembolsos para as atividades culturais como oficinas, leitura ativa,
exposições do acervo FESPSP.

10.1.4.
Compatibilidade entre cursos oferecidos e as verbas e os
recursos disponíveis
Ao final de cada ano é realizada uma análise das áreas administrativas e
educacionais para o planejamento do ano subseqüente. Portanto, a cada ano
essa proporção pode variar dependendo das necessidades de cada unidade.

Em 2019, a divisão de despesas, foi realizada da seguinte forma:

Unidade

Realizado

ESP

41,43%

FaBCI

18,46%

FAD

7,15%

EPG

32,96%

Total

100%

São utilizados critérios como número de estudantes, professores etc.
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Abaixo segue o total recebido e gasto por unidade em 2019 (em milhares):

10.1.5.

Cumprimento de obrigações trabalhistas

Todas as obrigações da FESPSP são pagas em dia, encargos sociais, impostos
e os salários dos corpos docente e técnico-administrativo. Isso pode ser
comprovado por várias certidões emitidas pelos órgãos competentes como, por
exemplo, a receita federal, o INSS e o FGTS.

10.1.6.
Alocação de recursos para manutenção das instalações e
atualização de equipamentos e materiais
Existe uma preocupação quanto ao espaço físico e à atualização e adequação
das instalações no atendimento das demandas da Instituição de Ensino. Em
2009 teve o início a construção do novo Campus FESPSP que teve sua
conclusão em Agosto de 2011, com instalações modernas condizentes com a
realidade da Instituição.
Seus objetivos gerais foram:
- Expandir e modernizar as atividades acadêmicas da FESPSP, através da
construção do prédio;
- Centralizar e unificar as atividades FESPSP;
- Criar novos espaços de convivência para professores e estudantes;
- Transformar os recursos financeiros alocados em aluguel em patrimônio.

Seus objetivos específicos foram:
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- Unificação das faculdades de Sociologia, Administração, Biblioteconomia e
Pós-Graduação;
- Unificação das bibliotecas, da Secretaria, do Laboratório de Informática, da
Sala de Professores, da Portaria, da Limpeza, etc;
- Criação de espaços para convivência dos estudantes e de salas de apoio aos
estudantes (sala de informática, espaço para a Empresa Júnior e tutoria, entre
outras).
O novo Campus foi construído em anexo ao casarão existente, e suas principais
características são: predio de 8 andares, com mezanino, um subsolo, e 2
elevadores, totalizando aproximadamente 5.200m2 de construção. O valor de
investimento foi de aproximadamente R$ 11.580.000,00, com participação de
investimento do BNDES e recursos próprios.

Investimentos em melhorias

Biblioteca
Aquisição de livros, manutenções da biblioteca histórica e atualizações de
computadores para uso dos estudantes, para pesquisa e acesso ao acervo no
valor de R$ 59 mil.

Informática
Atualização dos computadores das salas de aulas, além dos projetores e
investimentos na infraestrutura de T.I e laboratório de informática no valor de R$
62 mil.

Salas de aula
Investimentos em móveis para sala de aula e atualizações em projetores e
computadores no valor de R$ 162 mil

Equipamentos e infra-estrutura para o corpo técnico-administrativo
Foram realizados os seguintes desembolsos totalizando R$ 20 mil:
● Compra de sistema Totvs para integração das áreas – R$ 6 mil extras;
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● Móveis – R$ 1 mil e
● Equipamentos de Informática –R$ 13 mil.

Alocação de recursos para a capacitação de pessoal docente e técnicoadministrativo.

Para o ano de 2019 foi orçado um total de R$ 30 mil de auxílio para docentes e
corpo técnico-administrativo. Esse valor compreende a auxílio a congresso de
docentes e discentes e auxílio-estudo para técnicos administrativos.

Demonstrativo de Sustentabilidade Financeira

O planejamento orçamentário é realizado a partir de uma premissa, onde
acontece um estudo para as projeções das receitas oriundas das mensalidades
escolares, das aplicações financeiras e de recursos de convênios firmados com
órgãos federais, estaduais e municipais e privados. Nas despesas são
analisadas as necessidades de cada área, quais serão os investimentos
empregados para a manutenção e desenvolvimento dos projetos educacionais,
com o objetivo de uso consciente dos recursos financeiros, possibilitando uma
melhor tomada de decisão realizada pelos gestores da instituição.
As receitas e as despesas são acompanhadas e analisadas de perto mês a mês
através do seu fluxo de caixa, realizado e projetado dando a instituição
informações de quando e como serão empregados os seus recursos,
possibilitando revisões orçamentárias quando necessárias, sendo uma grande
fonte de estudos para projeções de períodos financeiros futuros.
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3.5 - Eixo 5: Infraestrutura Física
3.5.1 Sétima Dimensão: Infraestrutura Física
Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação.

Infraestrutura física geral

Atualmente, a FESPSP conta com três unidades físicas para abrigar todo o
complexo educacional: a) a unidade sede, situada na Rua General Jardim, 522,
Vila Buarque, São Paulo (SP), que abriga a administração das escolas e as salas
de aula, laboratório, biblioteca, secretaria, auditório e demais estruturas de
apoio; b) a sede administrativa da FESPSP, localizada na Rua General Jardim,
482 – Conjunto 63 – Vila Buarque (transferida para este endereço em 2015); e
c) o Centro de Documentação e Memória e a Biblioteca Histórica estão
localizados à Rua Heitor de Morais, 299, Pacaembu, São Paulo (SP).

A seguir apresentamos as dimensões e a distribuição dos espaços referentes às
escolas:

UNIDADE RUA GENERAL JARDIM, 522 (CASARÃO)
Sala

Total m2

Ocupação
Térreo

Saguão

35,2

Saguão

1

19,36

Sala 1

2

41,44

Sala Florestan (aula)

3

33,18

Biblioteca Jorge Nagle

Corredor

10,6

Corredor interno

Sala

2,64

Livreiro em estruturação

Cantina

21,5

Cozinha e refeitório

Editora

6

Editora
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Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522 (CASARÃO)

Sala

Total m2

Ocupação
1º Andar

Sala 7

34,02

Sala de aula

Sala

30,78

Sala Diretor Acadêmico

Sala

18,5

Sala Vice-Diretor

Sala

19,8

Sala Secretária

Sala 10

39,2

Sala de aula

Hall

54,87

Hall do 1º andar

Sala

7,04

Sala de Comunicação

Sala

11,1

Sala de Comunicação

Sala

6,6

Sala de Comunicação

Terraço

23

Terraço

Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522 (CASARÃO)

Sala

Total m2

Ocupação
2º Andar

19

15,21

CPA- Comissão Própria de Avaliação

18

15,91

Sala Cursos de extensão

17

15,21

NEAD- Suporte as atividades de ensino a distância

16

14,8

Administrativo/Compras

15

19,35

Núcleo de Pesquisas

14

31,46

Núcleo de Pesquisas

----

35,2

Hall 2º andar

Unidade
Sala

RUA GENERAL JARDIM, 522
Total m2

Ocupação

SUBSOLO
Espaço demarcado

NA

Vagas de estacionamento

Sala

NA

Casa de bombas reservatório inferior

Sala

NA

Centro de medição de energia elétrica

Sala

NA

Duas áreas para depósitos de materiais

Espaço livre

Hall de entrada

Sala

49,5

Secretaria acadêmica

Sala

26,24

Centro acadêmico
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Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Primeiro Andar (Mezanino)
Sala

48,88

Salas
de
Acadêmicas
Pedagógica.

Sala

56,63

Espaço projeto de utilização em
andamento
futura
sala
dos
professores.

Unidade

Reunião,
Direções
e
Orientação

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Segundo Andar
Sala

11,44

Biblioteca- sala de processamento técnico

Sala

14,08

Biblioteca- sala da bibliotecária

Sala

8,99

Sala de estudos fechada com ar-condicionado

Sala

7,92

Sala de estudo fechada com ar condicionado

Sala

8,38

Sala de estudos fechada com ar-condicionado

Sala

1,21

Depósito para material de limpeza

Banheiro

3,72

Para portadores de necessidades especiais

Banheiro

15,56

Feminino

Banheiro

15,23

Masculino

Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Terceiro Andar
Sala 31

50,11

Sala de aula com 35 lugares

Sala 32

52,05

Sala de aula com 45 lugares

Sala 33

55,18

Sala de aula com 45 lugares

Sala 34
Sala
Banheiro
Banheiro

52,05
1,21
3,72
15,56

Sala de aula com 45 lugares
Deposito de material de limpeza
Para portadores de necessidades especiais
Masculino

Banheiro

15,23

Feminino
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Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Quarto Andar
Sala 44

52,05

Sala de aula com 36 lugares

Sala 45

55,18

Sala de aula com 35 lugares

Sala 46
Sala

52,05
11,56

Sala de aula com 45 lugares
Sala de aula de reuniões Diretoria

Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Quinto Andar
Sala 5

14,14

Sala de aula de tutoria

Sala
Sala

16,2
1,21

Banheiro

3,72

Sala de Imprensa
Depósito para material de limpeza
Para portadores de necessidades
especiais

Banheiro

15,56

Masculino

Banheiro

15,23

Feminino

Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Sexto Andar
Sala 64

52,05

Sala de aula com 30 lugares

Sala 65

52,05

Sala de aula com 30 lugares

Sala 66

55,18

Sala de aula com 45 lugares

Sala

11,56

Sala de reuniões

Sala

14,14

Sala de materiais Comunicação

Sala
Sala

16,2
1,21

Banheiro

3,72

Sala de arquivo acadêmico
Depósito para material de limpeza
Para portadores de necessidades
especiais

Banheiro

15,56

Masculino

Banheiro

15,23

Feminino
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Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Sétimo Andar
Sala 1

161,32

Auditório

Sala 2
Sala

50,11
1,21

Banheiro

3,72

Banheiro

15,56

Sala reuniões
Depósito para material de limpeza
Para portadores de necessidades
especiais
Masculino

Banheiro

15,23

Feminino

Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Oitavo Andar
Sala 81

50,11

Sala de aula com 45 lugares

Sala 82

39,54

Sala de aula com 35 lugares

Sala 83

39,54

Sala de aula com 35 lugares

Sala 84

39,54

Sala de aula com 35 lugares

Sala 85
Sala

39,54
1,21

Banheiro

3,72

Banheiro

15,56

Sala de aula com 35 lugares
Depósito para material de limpeza
Para portadores de necessidades
especiais
Masculino

Banheiro

15,23

Feminino

Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Nono Andar
Sala 1

88,65

Laboratório de informática com 40
lugares

Sala 2

65,4

Sala de aula

Sala 5
Sala

20
1,21

Banheiro

3,72

Setor de informática
Depósito para material de limpeza
Para portadores de necessidades
especiais

Banheiro

15,56

Masculino

Banheiro

15,23

Feminino

Dos sistemas de limpeza, segurança e acessibilidade disponibilizados:
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Unidade
Local
Térreo

2º Andar

RUA GENERAL JARDIM,522- (CASARÃO)
Tipo de equipamento
Quantidade

Localização

Extintor pó químico

1

Hall de acessos às salas

Extintor de co²

2

Hall de acessos às salas

Hidratantes
Extintor pó químico
Extintor de co²
Hidratantes
Extintor pó químico
Extintor de co²

1
2
1
1
1
1

Hall de acessos às salas
Hall de acessos às salas
Hall de acessos às salas
Hall de acessos às salas
Hall de acessos às salas
Hall de acessos às salas

Descrição
da
instalação
de
acessibilidade
para
pessoas
deficientes

Rampa de acesso na lateral do prédio ao setor térreo e banheiros

Plano de serviço
de segurança

Controladores de acesso 24hrs na Portaria- Terceirizados;

Plano de serviço
de limpeza

Empresa terceirizada-7 funcionárias que atendem o Casarão e o Anexo
revezando das 6h às 22hr.

Unidade

RUA GENERAL JARDIM,522- Anexo
Local

Tipo de equipamento

Quantidade

Localização

Extintor pó químico

1

Localizados ao lado
porta corta fogo

1

Localizados ao lado
porta corta fogo

Extintor de água

1

Extintor pó químico

1

Localizados ao lado
porta corta fogo
Localizados na
escada 2 - sentido
portaria

Extintor de co²
Hidratantes

1º Andar

Detector de fumaça

1º ao 9º Andar
(em cada um)

Extintor de co²
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Cobertura

Subsolo

Hidratantes

1

Detector de fumaça

1

Extintor de água

1

Extintor pó químico

1

Localizados ao lado
porta corta fogo

Extintor de co²
Hidratantes

1

Localizados ao lado
porta corta fogo

Detector de fumaça
Extintor de água

1

Localizados ao lado
porta corta fogo

Extintor pó químico

3

Extintor de co²
Hidratantes

1
1

1
na
casa
Eletropaulo / 1 no
portão automático
/ 1 ao lado do
elevador.
Ao lado elevador
Localizado porta de
vidro
entrada
principal

Detector de fumaça
Extintor de água

1

Porta de vidro
entrada principal

Extintor pó químico
Extintor de co²
Hidratantes

1

Localizado porta de
vidro
entrada
principal

1

Localizado porta de
vidro
entrada
principal

Térreo

Localizados ao lado
porta corta fogo
Localizados ao lado
porta corta fogo
Localizados ao lado
porta corta fogo

Detector de fumaça
Extintor de água
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Unidade

RUA GENERAL JARDIM,522- Anexo
Local

Acesso

Estacionamento

Acesso
O acesso aos andares pode ser realizado por meio de dois elevadores e
de duas escadas sendo que uma delas conta com dupla porta corta fogo.
O acesso para a cobertura é feito exclusivamente por escada que dispõe
de dupla porta corta fogo.
Serviços de estacionamento para 25 carrosempresa New City-2 funcionários revezam das 6 ás
23 hrs.

Laboratório de Informática

O Departamento de Informática da FESPSP atua na administração e
suporte de toda a infraestrutura da instituição, buscando novas soluções para a
constante melhoria dos serviços. Dentre as principais atividades, pode-se
destacar: a instalação e manutenção de servidores e estações de trabalho,
mantendo todo o parque tecnológico atualizado e licenciado, instalação e
atualização de sistemas, suporte técnico a funcionários, estudantes e
professores, instalação de equipamentos audiovisuais e apoio na utilização de
recursos tecnológicos, tais como: utilização de rede wireless, utilização do
ambiente virtual de aprendizagem e utilização de equipamentos em sala de aula.
Os profissionais do Departamento de Informática são treinados para
solucionar os problemas técnicos e acompanhar o desempenho dos recursos.
Dúvidas referentes à utilização dos recursos acadêmicos são solucionadas pelos
professores durante o uso da ferramenta em aula.
A FESPSP dispõe de um Laboratório de Informática e um espaço para
pesquisas que atendem aos cursos de graduação e aos cursos de pósgraduação. Ambos ficam localizados no prédio da FESPSP, conforme
indicações abaixo:
● Laboratório de Informática: Rua General Jardim, 522 - 9º Andar, Sala 92
● Espaço para pesquisas: Biblioteca da FESPSP, Rua General Jardim, 522
– 2º Andar
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Todos os espaços são destinados ao uso de estudantes, professores,
funcionários e membros da comunidade FESPSP, servindo como apoio em
aulas, trabalhos e pesquisas. Dentre os principais serviços oferecidos nesses
espaços, pode-se destacar: a utilização de Internet, o acesso ao catálogo da
Biblioteca da FESPSP, a utilização de softwares para elaboração de trabalhos e
pesquisas acadêmicas e praticar e/ou conhecer novas funcionalidades dos
sistemas vistos em aula.
Nossos espaços são todos adaptados para atender aos usuários portadores
de necessidades especiais, mantendo estrutura e softwares adequados à sua
utilização.
O uso do laboratório de informática em aulas é prioritário, sendo necessária
sua reserva pelo professor ou responsável pelo evento, através de sistema
interno - Intranet.
Visando proporcionar o acesso constante à informação, estão disponíveis
pontos de acesso em toda a instituição, sendo, via cabo, em salas de aula, e via
rede Wireless, em todo o ambiente da FESPSP, o que permite a utilização de
dispositivos móveis.
Todos os pontos de acesso possuem acesso à Internet, que é realizado por
meio de três links banda larga distintos, trazendo confiabilidade e velocidade,
devido à redundância de links e distribuição de serviços entre os links existentes.
A utilização da Internet é voltada especificamente para o uso acadêmico, sendo
monitorada por meio de um servidor de acesso exigindo senha e garantindo a
melhor utilização do recurso. São monitorados o tempo de utilização, tráfego
gerado e conteúdo acessado.

Em todas as salas de aula são disponibilizados equipamentos audiovisuais
fixos (projetor, tela de projeção, caixa de som e computador) e espaço em
servidor para que os trabalhos desenvolvidos durante as aulas sejam gravados
em rede, tornando-se acessíveis a partir de qualquer computador da instituição
através de senha específica da aula.

Além dos recursos disponibilizados fisicamente na instituição, a FESPSP
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também possibilita a comunicação via Internet, através de seu site institucional:
www.fespsp.org.br

O site institucional é uma ferramenta para comunicação, divulgação e
pesquisa, que possibilita ao estudante obter informações rapidamente e a partir
de qualquer local, uma vez que, através de nosso site institucional, é possível
realizar consultas ao acervo, realizar solicitações à secretaria acadêmica, emitir
documentos relativos à vida acadêmica, consultar notas e faltas em tempo real,
consultar sua situação financeira, emitir segunda via de boleto, manter contato
com os departamentos da FESPSP, Ouvidoria e manter-se atualizado sobre o
que acontece na FESPSP.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7:00 às 22:30 e
aos sábados 08:00 às 17:00, exceto no período de férias em que os horários são
alterados de acordo com o funcionamento da FESPSP. Para tanto, o setor conta
com a atuação de 1 (um) Gerente de TI, 3(três) Assistentes de Suporte, 1 (um)
Estagiário e 1 (uma) Consultoria de TI com vistas semanais.

SETOR:

INFORMÁTICA
Segunda a Sexta-feira: 07:00 às 22:30
Horário de
Sábados: 08:00 às 17:00
atendimento /
*Exceto no período de férias em que os horários são alterados de acordo com o
funcionamento*
funcionamento da FESPSP
O Departamento de Informática da FESPSP atua na administração e suporte de
toda a infraestrutura da instituição, buscando novas soluções para a constante
melhoria dos serviços. Dentre as principais atividades pode-se destacar: a
instalação e manutenção de servidores e estações de trabalho, mantendo todo o
parque tecnológico atualizado e licenciado, instalação e atualização de sistemas,
suporte técnico a funcionários, estudantes e professores, instalação de
equipamentos audiovisuais e apoio na utilização de recursos tecnológicos, tais
Descrição dos como: utilização de rede wireless, utilização do ambiente virtual de aprendizagem
serviços
e utilização de equipamentos em sala de aula.
prestados
Os profissionais do Departamento de Informática são treinados para solucionar os
problemas técnicos e acompanhar o desempenho dos recursos. Dúvidas referentes
à utilização dos recursos acadêmicos são solucionadas pelos professores durante
o uso da ferramenta em aula.
A FESPSP dispõe de um Laboratório de Informática e um espaço para pesquisas que
atendem aos cursos de graduação e aos cursos de pós-graduação. Ambos ficam
localizados no prédio da FESPSP, conforme indicações abaixo:
Laboratório de Informática: Rua General Jardim, 522 - 9º Andar, Sala 92
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Espaço para pesquisas: Biblioteca da FESPSP, Rua General Jardim, 522 – 2º Andar
Todos os espaços são destinados ao uso de estudantes, professores, funcionários
e membros da comunidade FESPSP, servindo como apoio em aulas, trabalhos e
pesquisas. Dentre os principais serviços oferecidos nesses espaços, pode-se
destacar: a utilização de Internet, o acesso ao catálogo da Biblioteca da FESPSP, a
utilização de softwares para elaboração de trabalhos e pesquisas acadêmicas e
praticar e/ou conhecer novas funcionalidades dos sistemas vistos em aula.
Nossos espaços são todos adaptados para atender aos usuários portadores de
necessidades especiais, mantendo estrutura e softwares adequados à sua
utilização.
O uso do laboratório de informática em aulas é prioritário, sendo necessária sua
reserva pelo professor ou responsável pelo evento, através de sistema interno Intranet.
Visando proporcionar o acesso constante à informação, estão disponíveis pontos
de acesso em toda a instituição, sendo, via cabo, em salas de aula, e via rede
Wireless, em todo o ambiente da FESPSP, o que permite a utilização de dispositivos
móveis.
Todos os pontos de acesso possuem acesso à Internet, que é realizado por meio de
três links banda larga distintos, trazendo confiabilidade e velocidade, devido à
redundância de links e distribuição de serviços entre os links existentes. A utilização
da Internet é voltada especificamente para o uso acadêmico, sendo monitorada
por meio de um servidor de acesso exigindo senha e garantindo a melhor utilização
do recurso. São monitorados o tempo de utilização, tráfego gerado e conteúdo
acessado.
Em todas as salas de aula são disponibilizados equipamentos audiovisuais fixos
(projetor, tela de projeção, caixa de som e computador) e espaço em servidor para
que os trabalhos desenvolvidos durante as aulas sejam gravados em rede,
tornando-se acessíveis a partir de qualquer computador da instituição através de
senha específica da aula.
Além dos recursos disponibilizados fisicamente na instituição, a FESPSP também
possibilita a comunicação via Internet, através de seu site institucional:
www.fespsp.org.br
O site institucional é uma ferramenta para comunicação, divulgação e pesquisa,
que possibilita ao estudante obter informações rapidamente e a partir de qualquer
local, uma vez que, através de nosso site institucional, é possível realizar consultas
ao acervo, realizar solicitações à secretaria acadêmica, emitir documentos relativos
à vida acadêmica, consultar notas e faltas em tempo real, consultar sua situação
financeira, emitir segunda via de boleto, manter contato com os departamentos
da FESPSP, Ouvidoria e manter-se atualizado sobre o que acontece na FESPSP.

1 Gerente de TI
Número de
funcionários que 4 Assistentes de Suporte
integram o setor
1 Consultoria de TI
Quantidade e
configurações
dos
computadores

Qtde

Setor(es)

Configurações

1
7

Arquivo Cedoc
Biblioteca

Vide anexo computadores_FESPSP_2017.pdf
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disponibilizados
para
funcionários

2
7

3
1
5
2
3
1
1
6
2
3
3
13
4
5
Qtde

Compras
Comunicação
Cooperação
Internacional
Coordenação
Acadêmica
CPA
Diretoria
Extensão
Financeiro
Manutenção
NEAD
Núcleo de Pesquisa
Portaria
RH
Sala dos Professores
Secretaria Acadêmica
Secretaria Executiva
TI
Setor(es)

1

Livraria

2

Quantidade e
configurações
dos
computadores
disponibilizados
para estudantes

Configurações
1 Computador Dell Optiplex 320
Processador: 3,07 gigahertz Intel Celeron
Memória: 2GB
HD: 80GB

1 Computador Dell
Optiplex 320
Processador: 3,07
gigahertz
Intel
Celeron
Memória: 2GB
HD: 80GB
9

Biblioteca
8 Computadores
Dell Optiplex 360
Processador: 2,50
gigahertz
Intel
Pentium Dual-Core
Memória: 2GB
HD: 250GB

2

Centro Acadêmico

31

Laboratório
Informática

2 computadores Dell Optiplex 320
Processador: Intel Celeron 3.0GHz
Memória: 2GB
HD: 80GB

de
Dell Optiplex 9020
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Processador: Intel Core I5
Memória: 4GB
HD: 500GB
Sistema Operacional: Windows 10 Professional
Office: Microsoft Office 2010 Standard

Dimensão física
do setor

Laboratório de Informática: 88,65 m²
Setor de Informática: 20 m²
Servidores de Virtualização
Modelo: Dell Power Edge R720
Processador: 2xIntel Xeon E5-2620v2 de 6 Núcleos
Memória: 64GB
HD: 6TB em RAID
Sistema: VMware ESXi 5.5
Modelo: Dell Power Edge T105
Processador: Opteron Dual Core 1.8GHz
Memória: 8GB
HD: 240GB
Sistema: VMware ESXi 5.5
Modelo: Dell Power Edge R710
Processador: 2 x Intel Xeon E5530 2.40GHz

Característica (s) Memória: 32GB
do (s) servidor
HD: 3TB em RAID
(es)
Sistema: VMware ESXi 5.5

Servidores Rede Acadêmica
Modelo: Dell Power Edge T105
Processador: Opteron Dual Core 1.8GHz
Memória: 4GB
HD: 240GB
Sistema Operacional: Windows Server 2008

Servidores para armazenamento de bancos de dados e sistemas:

Banco de Dados do Sistema de Bibliotecas:
Processador: 2 x QuadXeon 2,40GHz
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Memória: 2GB
HD: 100GB
Sistema Operacional: Microsoft Windows Server 2008
Software: SQL Server 2008

Aplicação do Sistema de Bibliotecas:
Processador: 2 x QuadXeon 2,40GHz
Memória: 2GB
HD: 100GB
Sistema Operacional: Microsoft Windows Server 2008

Sistema de Catracas:
Processador: 2 x QuadXeon 2,40GHz
Memória: 1GB
HD: 60GB
Sistema Operacional: Microsoft Windows Server 2008

Servidor para Aplicação Acadêmica
Processador: 2xIntel Xeon 2GHz com 2 núcleos
Memória: 8GB
HD: 200GB
Sistema Operacional: Windows Server 2012 64bits

Servidor para Banco de Dados Acadêmico
Processador: 2xIntel Xeon 2GHz com 2 núcleos
Memória: 8GB
HD: 200GB
Sistema Operacional: Windows Server 2012 64bits

Servidor para Módulos Nets – Sistema Acadêmico
Processador: 4xIntel Xeon 2GHz com 2 núcleos
Memória: 8GB
HD: 100GB
Sistema Operacional: Windows Server 2012 64bits
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Servidor para Sistema Financeiro
Processador: 2xIntel Xeon 2GHz com 2 núcleos
Memória: 6GB
HD: 200GB
Sistema Operacional: Windows Server 2008R2 Inglês

Servidor para sistema RH
Processador: 2xIntel Xeon 2GHz com 4 núcleos
Memória: 8GB
HD: 200GB
Sistema Operacional: Windows Server 2008R2 Inglês
SQL Server 2010

Servidor de Arquivos
Processador: Intel Xeon 2GHz com 2 núcleos
Memória: 8GB
HD: 2TB
Sistema Operacional: Windows Server 2008R2 PTBR

Processador: 2xIntel Xeon 2GHz com 2 núcleos
Memória: 8GB
HD: 2,5TB
Sistema Operacional: Windows Server 2012R2 PTBR

Acesso à Internet:
Modelo: Sonicwall TZ600

Site FESPSP:
Amazon EC2 T2.micro

Características
da conexão à
internet:

Todo o acesso à Internet é monitorado e controlado através de um servidor
dedicado, desenvolvido por terceiros para essa atividade.
Visando a alta disponibilidade e qualidade do recurso, o servidor possui
configuração de uso de três links de Internet simultaneamente, que também são
utilizados como redundância no caso de queda de um dos links, o que faz com que
o número de interrupções no acesso à Internet seja quase nulo.
São disponibilizados ainda, relatórios de acesso à Internet, possibilitando a análise
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do uso de banda larga, permitindo o controle de navegação por URL e também por
grupos de conteúdo.
Abaixo, as configurações dos links:
Link IP dedicado Vivo 20MB com suporte para reparos em até 4h;
2 links Net Virtua 240MB, sendo 1 link totalmente dedicado à Rede Acadêmica;

Tipo de
equipamento

Netbook

Quantidade

2

Instalações
Netbook LG X140
Sistema Operacional: Windows7 starter
Office 2007 Professional
Processador: Intel Atom N470 1,83GHz
Memória: 2GB
HD: 250GB

4

Dell Inspiron 14 N4030
Sistema Operacional: Windows 7 Professional
Office 2010 Standard
Processador: Core I3
Memória: 4GB
HD: 500GB

24

Dell Optiplex 3020
Sistema Operacional: Windows 10 Professional
Office 2013 Standard
Processador: Intel CoreI3
Memória: 4GB
HD: 500GB

Projetor
Multimidia

29

13 Epson S10
2 Epson S12
3 Epson S8
4 Epson X14
7 Epson X24

Retroprojetor

1

Vídeo Cassete

1

Notebook

Computador

Disponibilização Caixa de Som
de
equipamentos:
quantidade e
Microfone
instalações na(s)
sem fio
sala(s) de aula

26

3 kits

Retroprojetor TES2015
Video Cassete LG Cinemaster FC931B
3 Caixas de Som Leacs MA100
1 Caixa de Som Wattsom MPRC360
1 Caixa de som Edifier
21 Caixas de som arandela
2 Kits Microfone PRO 1200 (2 microfones por
kit)
1 Kit Microfone de mesa Yoga (4microfones)
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Microfone
com fio

1

DVD

1

1 Le.son SM-58B Preto
DVD Philips DVP4000
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B. Observações Relevantes:

Apresentamos a listagem dos softwares dos computadores disponibilizados no
laboratório de informática e espaços para pesquisa: Software dos computadores
disponibilizados no laboratório de informática, salas de aula e espaços para
pesquisa.
● Adobe Reader, utilizado para visualização de arquivos em formato PDF;
● Alfresco;
● Antivírus ESET NOD32, utilizado para proteger as estações de trabalho e
servidores contra possíveis vírus;
● BibLivre 4;
● Bizagi Process, utilizado para criação de diagramas ou fluxogramas;
● Filzip, ferramenta utilizada para compactação de arquivos;
● GIMP, utilizado para edição de imagens;
● Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox, ferramentas para
acesso à Internet;
● Iramutq e R;
● VLC, Ferramenta utilizada para Exibição de vídeos;
● Mascara, software editor Marc;
● Mendley;
● Microsoft

Office

2013

Standard,

ferramenta

que

permite

o

desenvolvimento de trabalhos e pesquisas por meio de seus aplicativos
Word, Excel e Power Point;
● Microsoft Windows 7 Professional e Windows 10;
● PDF Creator, ferramenta gratuita para criar arquivos em formato PDF;
● ProjectLibre;
● PSPP, ferramenta gratuita para aulas de Metodologia e Pesquisa;
● Ultra VNC, ferramenta utilizada para manutenção remota e monitoração;
● Virtual Vision, software de acessibilidade para deficientes visuais.
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Biblioteca

A Biblioteca da FESPSP presta os seguintes serviços aos seus usuários:
●

Empréstimo
Para empréstimo de qualquer material permitido, é necessária a

apresentação do cartão de identificação da FESPSP (pessoal e intransferível)
ou impresso oficial em caso de empréstimo entre bibliotecas.

Os prazos

considerados como dias corridos, conforme segue:
✔ Professores: até 6 itens por 14 dias.
✔ Estudantes e funcionários: 3 publicações por 7 dias.
✔ Unidades Administrativas da FESPSP: até 6 itens por 30 dias, incluindo
materiais restritos
●

Reserva:
As reservas obedecem à ordem cronológica das solicitações.

●

Renovação:
O usuário poderá renovar as obras que estão em seu poder desde que não

haja reserva para a publicação e desde que o usuário não esteja em atraso.
✔ Pessoalmente, desde que a obra seja apresentada ao atendente.
✔ Via Web;
✔ Por telefone, desde que sejam informados os dados solicitados pelo
atendente, tais como o código de barras, RA e outras informações que se
fizerem necessárias.
●

Empréstimo entre bibliotecas
Este serviço possibilita, aos nossos usuários, acesso a publicações de

outras Instituições, sendo que o solicitante retira e devolve o material emprestado
à biblioteca onde solicitou.

●

Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos
A Biblioteca orienta os estudantes quanto à normalização de trabalhos

acadêmicos, especialmente para elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso, e segue as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnica.
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●

Visitas Orientadas e Capacitação de Usuários
Visitas agendadas no início de cada período letivo, para os estudantes do

primeiro semestre, com o intuito de apresentá-los à biblioteca e treiná-los para
que estejam aptos a utilizar todos os recursos e serviços oferecidos.

●

Consulta ao catálogo local ou on-line;

●

Consulta local aos materiais de referência;

●

Pesquisas orientadas;

●

Sistema de auto empréstimos;

●

Catalogação de trabalhos acadêmico;

●

Elaboração de ficha catalográfica;

●

Atendimento especializado para deficientes ou portadores de necessidades
especiais;

●

Levantamento bibliográfico;

●

Acesso livre à internet (exceto redes sociais);

●

Divulgação de eventos, funcionamento e novas aquisições;

●

Contatos através de linha telefônicas, e-mails e redes sociais;

Para a prestação destes serviços a Biblioteca dispõem de 4 (quatro)
funcionários e 2 (dois) estagiários e 1 (um) jovem aprendiz e executa seus
trabalhos de segunda à sexta-feira das 08:00 às 21:30 horas – Sábados das 9:00
as 14 horas.

No que diz respeito à forma de atualização e expansão do acervo, são
observados os critérios de adequação do material aos objetivos e níveis
educacionais da instituição, edição, qualidade técnica e condições físicas da
obra.

A seleção qualitativa é de responsabilidade do corpo docente e
coordenadores de curso. A quantidade de exemplares por títulos segue o padrão
1:10

estudantes para títulos da bibliografia básica das disciplinas e 3

exemplares dos títulos da bibliografia complementar. O acervo referente aos
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planos de ensino é atualizado semestralmente.

A atualização do acervo é feita em processo contínuo, visando suprir os
programas de ensino dos cursos, dando apoio aos programas de pesquisa e
extensão, atendendo o corpo administrativo no exercício de suas atividades e
fornecendo obras de informação que elevem o nível de conhecimento geral e
específico de seus congregados.

Além destes procedimentos todos os clientes têm a oportunidade de
apresentar suas sugestões de aquisição de materiais informacionais através de
formulário específico onde apresentam suas justificativas.
A aprovação da solicitação e realizada pela Coordenadora da Biblioteca e Diretor
Acadêmico)

A seguir itens relevantes da bilblioteca FESPSP.

1 Total de Acervo incluindo os periódicos
Livros impressos: 14251 títulos e 21671 exemplares
Periódicos: 67 títulos e 623 exemplares.
Títulos eletrônicos: 400
Periódicos: 41

2 Política de expansão e atualização do acervo
A biblioteca dispõe do documento PDC- Política de Desenvolvimento de
Coleções onde estabelece critérios para seleção, aquisição, descarte e desbaste
dos materiais que formam e atualiza a coleção do acervo. O plano para
atualização está vinculado com base nas obras indicadas como bibliografia
básica ou complementar apresentada nos planos de ensino dos cursos da
graduação e pós-graduação. As obras selecionadas pelos docentes passam
pela aprovação e validação do Núcleo Docente Estruturante – NDE dos cursos
da graduação. A biblioteca recebe a seleção para o processo de aquisição e
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incorporação ao acervo, esse processo inclui renovações e assinaturas de
periódicos e jornais.
Outra modalidade para a expansão e atualização do acervo são feitas através
de: doações voluntárias, doações para reposição de obras extraviadas ou
danificadas pelo cliente e doações como abatimento de multas acumuladas.
3 Informatização da consulta acervo
- Sistema Pergamum;
- Serviços online: pesquisas e consultas ao catálogo, renovações, reservas e
solicitação de ficha catalográfica.
4 Horário de funcionamento
A biblioteca funciona de segunda a sextas feiras da 8hs as 21h30min com horário
ininterrupto totalizando 13h30min por dia com, e aos sábados das 9hs às 14h
com funcionamento de 5 horas.
5 Nome, matricula do bibliotecário
Marina Pereira Santos Araújo
CRB-8/9071

Secretaria

A Secretaria atende de forma separada aos alunos, professores e
coordenadores e seu horário de funcionamento é de segunda a sexta feira das
8h às 21h30 e aos sábados das 8h às 13h. As atividades realizadas são:


Controle dos registros acadêmicos dos discentes.



Emissão de Certificados e Diplomas.



Emissão de declarações e Históricos.



Emissão de Passe Escolar e Carteirinha de Acesso



Controle de documentação dos docentes.



Cerimonial e colação de grau.



Atendimento aos discentes, coordenadores e docentes.



Atendimento de Mensalidades (FIES, Bolsa Escola da Família,
boletos, entre outros);
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Guarda de todos os registros acadêmicos dos alunos e ex-alunos.

Ao longo de 2019, a secretaria contou com uma equipe composta por
8(oito) funcionários e 1 (um) estagiário e 1(uma) secretária acadêmica. A
secretaria atende os alunos e professores em espaços separados, para que
possa haver maior agilidade no atendimento de todos.
No ano de 2019 a secretaria implantou o novo software acadêmico Totvs
no qual alunos e professores veem sendo treinados para utilização de todas as
funcionalidades, ainda estamos migrando e cadastrando informações de nosso
sistema anterior, mas logo atenderemos com uma maior qualidade e
informatização de nossos processos.
A secretaria está iniciando o processo digital e com as novas
funcionalidades neste novo software teremos grandes melhorias para os
próximos anos.
Nosso setor está localizado no térreo para atender a demanda dos alunos, e no
1º andar atendemos os professores e coordenadores.

É neste setor que registramos toda a vida acadêmica dos alunos, agregando a
parte financeira desde seu início da Faculdade até o término ou o começo de um
novo ciclo em nossas pós-graduação.

Tesouraria

A tesouraria está agregada a secretaria e atende à demanda financeira
dos estudantes, bem como: emissão de boletos, acordos, pagamentos, FIES,
bolsa Escola da Família, entre outros.

E-mail: tesouraria@fespsp.org.br

Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 08:00 às 21:30 e aos
sábados das 08:00 às 14:00.

E-mail para fins de assuntos sobre mensalidade: mensalidades@fespsp.org.br
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Este relatório foi elaborado dentro das sugestões presentes na
NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES No

065, a qual trata do “Roteiro para

Relatório de Auto avaliação Institucional”. Todos os itens foram considerados,
contudo, deve-se registrar que tanto a análise dos dados e das informações, bem
como a sugestão de ações com base na análise estão distribuídas ao longo do
relatório por ora apresentando. Neste sentido, não se dedicou uma parte ou
capítulo exclusivo para tanto, considerando-se ser mais pertinente que as
observações oriundas das análises fossem mantidas juntas das dimensões e de
seus respectivos eixos.
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ANEXO A – Computadores FESPSP/2019

UNIDADE

ANDAR

DEPARTAMENTO

PATRIMÔNIO

ARQUIVO CEDOC
AUDITÓRIO
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA - ATENDIMENTO
BIBLIOTECA - ATENDIMENTO
BIBLIOTECA - ATENDIMENTO
BIBLIOTECA - BALCÃO
BIBLIOTECA PROCESSAMENTO
BIBLIOTECA PROCESSAMENTO
BIBLIOTECA - SALA ROSA
BIBLIOTECA CATÁLOGO
BIBLIOTECA CATÁLOGO
BIBLIOTECA CONSULTA
BIBLIOTECA CONSULTA
BIBLIOTECA CONSULTA
BIBLIOTECA CONSULTA
BIBLIOTECA CONSULTA
BIBLIOTECA CONSULTA
CA
CA
COMPRAS
COMPRAS
COMUNICAÇÃO - CASARÃO
COMUNICAÇÃO - CASARÃO
COMUNICAÇÃO - CASARÃO
COMUNICAÇÃO - CASARÃO
COMUNICAÇÃO - CASARÃO
COMUNICAÇÃO - CASARÃO
COMUNICAÇÃO - CASARÃO
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
COORDENAÇÃO ACADÊMICA
COORDENAÇÃO ACADÊMICA
COORDENADOR PROFESSOR

3276

GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ

10º ANDAR
7º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR

GJ

2º ANDAR

GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ

2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
2º ANDAR
TÉRREO
TÉRREO
CASARÃO 2
CASARÃO 2
CASARÃO 1
CASARÃO 1
CASARÃO 1
CASARÃO 1
CASARÃO 1
CASARÃO 1
CASARÃO 1
CASARÃO 2
1º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR
CASARÃO
CPA
1º ANDAR
DIRETORIA ACADÊMICA

GJ
GJ

EQUIPAMENTO

3501
4317
3748
3872
3873
3172

DELL OPTIPLEX 210L
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 320
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 380
DELL OPTIPLEX 380
DELL OPTIPLEX 360

3496

DELL OPTIPLEX 320

3871
3688
3492
3743
3687
3689
3745
3746
3749
3750
3488
3510
3651
4130
3769
4051
4052
4053
4054
4106
4107
4499 A 4501
4278
4524
3615

DELL OPTIPLEX 380
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 320
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 320
DELL OPTIPLEX 320
DELL OPTIPLEX 330
DELL VOSTRO 270S
MONTADO
DELL OPTIPLEX 390
DELL OPTIPLEX 390
DELL OPTIPLEX 390
DELL OPTIPLEX 390
MONTADO
MONTADO
DELL OPTIPLEX 390
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 330

3652
4277

DELL OPTIPLEX 330
DELL OPTIPLEX 3020
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GJ482
GJ482
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ482
GJ482
GJ482

6º ANDAR
6º ANDAR
CASARÃO 1
CASARÃO 1
CASARÃO 2
CASARÃO 2
6º ANDAR
6º ANDAR
6º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ
GJ

9º ANDAR
9º ANDAR

DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA EXECUTIVA
EXTENSÃO
EXTENSÃO
FINANCEIRO
FINANCEIRO
FINANCEIRO
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE

3646
3794
4056
4324
3735
4521
4257
4320
4321

DELL OPTIPLEX 330
DELL VOSTRO 3500
DELL VOSTRO 3560
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 9020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020

4226

DELL OPTIPLEX 9020

4227

DELL OPTIPLEX 9020

4228

DELL OPTIPLEX 9020

4229

DELL OPTIPLEX 9020

4230

DELL OPTIPLEX 9020

4231

DELL OPTIPLEX 9020

4232

DELL OPTIPLEX 9020

4233

DELL OPTIPLEX 9020

4234

DELL OPTIPLEX 9020

4235

DELL OPTIPLEX 9020

4236

DELL OPTIPLEX 9020

4237

DELL OPTIPLEX 9020

4238

DELL OPTIPLEX 9020

4239

DELL OPTIPLEX 9020

4240

DELL OPTIPLEX 9020

4241

DELL OPTIPLEX 9020

4242

DELL OPTIPLEX 9020

4243

DELL OPTIPLEX 9020

4244
4245

DELL OPTIPLEX 9020
DELL OPTIPLEX 9020
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GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ

9º ANDAR

GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
HM
GJ
GJ482
GJ482
GJ482
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ

9º ANDAR
10º ANDAR
CASARÃO 2
CASARÃO 2
CASARÃO 2
CASARÃO 2
CASARÃO 2
CASARÃO 2
CASARÃO 2
CASARÃO 2
TÉRREO
TÉRREO
6º ANDAR
6º ANDAR
6º ANDAR
9º ANDAR
9º ANDAR
7º ANDAR
3º ANDAR
3º ANDAR
3º ANDAR
3º ANDAR
4º ANDAR
4º ANDAR

INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA
MANUTENÇÃO
NEAD
NUCLEO DE PESQUISAS
NUCLEO DE PESQUISAS
NUCLEO DE PESQUISAS
NUCLEO DE PESQUISAS
NUCLEO DE PESQUISAS
NUCLEO DE PESQUISAS
NUCLEO DE PESQUISAS
PORTARIA
PORTARIA
RH
RH
RH
SALA DE AULA - CASARÃO 02
SALA DE AULA - CASARÃO 07
SALA DE AULA / REUNIÕES 71
SALA DE AULA 31
SALA DE AULA 32
SALA DE AULA 33
SALA DE AULA 34
SALA DE AULA 44
SALA DE AULA 45

4246

DELL OPTIPLEX 9020

4247

DELL OPTIPLEX 9020

4248

DELL OPTIPLEX 9020

4249

DELL OPTIPLEX 9020

4250

DELL OPTIPLEX 9020

4251

DELL OPTIPLEX 9020

4252

DELL OPTIPLEX 9020

4253

DELL OPTIPLEX 9020

4254

DELL OPTIPLEX 9020

4255

DELL OPTIPLEX 9020

4256
3731
4521
3584
3655
3722
4318
4501
4499 A 4501
NOVA DOADA
3168
3695
3870
3875
4050
4565
4564

DELL OPTIPLEX 9020
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 360
DELL INSPIRON 531
DELL OPTIPLEX 330
DELL INSPIRON 1545
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 390
DELL OPTIPLEX 390
DELL OPTIPLEX 170L
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 380
DELL OPTIPLEX 380
DELL OPTIPLEX 390
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020

4566
4567
4568
4569
4570
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GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ482
GJ
GJ482
GJ482
GJ

4º ANDAR
5º ANDAR
5º ANDAR
5º ANDAR
5º ANDAR
6º ANDAR
6º ANDAR
6º ANDAR
8º ANDAR
8º ANDAR
8º ANDAR
8º ANDAR
8º ANDAR
3º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
TÉRREO
6º ANDAR
CASARÃO 1
6º ANDAR
6º ANDAR
9º ANDAR

SALA DE AULA 46
SALA DE AULA 51
SALA DE AULA 52
SALA DE AULA 53
SALA DE AULA 54
SALA DE AULA 64
SALA DE AULA 65
SALA DE AULA 66
SALA DE AULA 81
SALA DE AULA 82
SALA DE AULA 83
SALA DE AULA 84
SALA DE AULA 85
SALA DE AULA 93
SALA DOS PROFESSORES
SALA DOS PROFESSORES
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA ACADÊMICA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA EXECUTIVA
TI

4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4582
4581
4583
4584
3491
3504
3692
3734
3874
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4520
3654 | 3646
3620
4131
4322
4522
3696

GJ
GJ
GJ
GJ

9º ANDAR
9º ANDAR
9º ANDAR
9º ANDAR

TI
TI
TI
TI

4276
4315
4316
4523

GJ
GJ
GJ

9º ANDAR
9º ANDAR
9º ANDAR

TI - SALA DE AULA
TI - SALA DE AULA
TI - SALA DE AULA

3799
3846
3848

DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 320
DELL OPTIPLEX 320
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 360
DELL OPTIPLEX 380
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
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ANEXO B - PROJETO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - FESPSP

1. A CPA das Faculdades mantidas pela FESPSP

A CPA ou Comissão Própria de Avaliação é um grupo formado por indivíduos
que representam todas as esferas da Comunidade Acadêmica da FESPSP
(estudantes, professores e funcionários) e sociedade civil (adjacências da
Instituição). Conforme o artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), a CPA deve ser
constituída por toda Instituição de Ensino Superior, Pública ou Privada.
Considerando-se o porte das Faculdades mantidas pela Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo, as ações da CPA constituída abrangem as
duas Instituições de Ensino: Escola de Sociologia e Política – ESP e Faculdade
de Biblioteconomia e Ciência da Informação – FaBCI.

A indicação dos membros da comissão é feita pelo diretor acadêmico das
escolas, que, no caso da representação discente, acata as indicações realizadas
pelos coordenadores de cursos e/ou por eleição direta dos estudantes.
Atualmente, a CPA é composta pelos seguintes integrantes:

Representação do Corpo Docente:
Carla Regina Dieguez – ESP
Douglas Murilo Siqueira – FAD (Coordenador da CPA)
Maria Rosa Crespo – FABCI

Representação do Corpo Discente:
Gabriel Oliveira de Carvalho – ESP
Guilherme Naliato Mendes – FABCI
Jéssica Garcia - FAD
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Representantes dos Setores Técnicos Administrativos:
Vanderléia Maria Alves de Mendonça – Secretaria Acadêmica
Marina Pereira Santos Araújo – Biblioteca

Sociedade Civil:
Ricardo Ignacio Mello - Biblioteca Mário de Andrade

Apoio na elaboração do Relatório
Leandro da Costa Oliveira Xavier de Souza – Estagiário (2019/20)
Luany Moraes – Estagiária (2020)

2. Criação e princípios da CPA/FESPSP

Imediatamente ao início da vigência da Lei 10.861/04, a FESPSP instituiu sua
CPA e, desde então, tem promovido constantes pesquisas de avaliação
institucional. A princípio, quando se sua criação em março de 2004, tal comissão
era intitulada Naci – Núcleo de Avaliação Continuada e Integrada da Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Hoje, é chamada apenas de
CPA/FESPSP.

Em consonância com os valores da boa e necessária gestão democrática que
devem nortear uma instituição de ensino, a CPA tem como princípios (e zela por
eles)

os

seguintes

aspectos:

Autonomia;

Integridade;

Objetividade;

Aprimoramento constante; Responsabilidade social; e, Participação. Para
promovê-los, busca constantemente colocar em prática uma série de ações que
visam a avaliação própria e permanente da instituição.

3. As atribuições da CPA

Dentre suas atribuições, cabe à CPA conduzir, além dos processos de avaliação
internos da instituição (tornando públicas as informações resultantes das
pesquisas entre toda a comunidade acadêmica), também sistematizar e prestar
as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
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Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao Ministério da
Educação (MEC). No entanto, vale dizer que a CPA não possui nenhum poder
executivo para de fato intervir diretamente em nossas questões internas, mas é
por meio dela que avaliamos constantemente os caminhos que temos trilhado,
isto é, promovendo-se uma reflexão sobre nossas virtudes e fragilidades.

4. A Avaliação Institucional

A avaliação institucional da FESPSP parte da ideia de que uma avaliação é
trabalho conjunto, sistematizado e democraticamente discutido entre seus
componentes desde sua proposição, até a leitura e interpretação dos resultados
obtidos pelas pesquisas. Tal concepção permite a correção de rumo ou a
reformulação de procedimentos de modo a garantir maior efetividade dos
trabalhos avaliativos e assim contribuir com o aprimoramento da qualidade da
educação superior.

A produção das avaliações e a sistematização das informações nos relatórios
anuais encaminhados para o MEC consideram todas as orientações deste órgão,
em especial à NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES No 065 de 09 de outubro
de 2014, a qual dispõe o Roteiro para Relatório de Auto avaliação Institucional,
organizando-se as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861/04, que
institui o Sinaes, em cinco eixos: Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional;
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; Eixo 3: Políticas Acadêmicas; Eixo 4:
Políticas de Gestão; e, Eixo 5: Infraestrutura Física.

5. Avaliação institucional: detalhamento

Orientado e coordenado pela CPA, o conjunto de avaliações realizadas com
estudantes, professores e funcionários permite um diagnóstico das faculdades,
com o objetivo de promover a autoconsciência institucional e facilitar a tomada
de decisões com vistas ao nosso aperfeiçoamento.
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Para garantir a lisura do processo, uma empresa é contratada para a aplicação
das pesquisas (considerando-se as baterias de perguntas produzidas pela
própria CPA) e tabulação dos dados, cabendo à CPA a análise final dos
resultados obtidos.
Por meio de questionários, com perguntas fechadas e abertas, são analisados
todos os aspectos do funcionamento da Instituição: suas atividades docentes, de
pesquisa e extensão, além da funcionalidade de seus cursos. Para assegurar
esses resultados, busca-se o envolvimento de diferentes perspectivas estudantes, professores, colaboradores e comunidade externa no processo de
avaliação. Para a composição de seu relatório anual, a CPA conta com apoio de
todos os setores da instituição de ensino, bem como busca envolver todos os
integrantes da comissão. Com antecedência de 30 dias de data estabelecida,
são enviados e-mails para todos os responsáveis setoriais para que possam
enviar as informações referentes à suas atividades e departamentos,
informações estas que compõem este relatório.
Os resultados das avaliações são levados ao conhecimento de toda comunidade
acadêmica, não apenas por meio do relatório anual produzido, mas também
através de campanhas de divulgação (com utilização de infográficos) e eventos
internos de apresentação para toda a instituição.

5.1 Egressos

Entre 2014 e 2015 a CPA realizava as pesquisas com estudantes egressos. Ao
final de 2015, o Núcleo de Pesquisas da FESPSP assumiu esta atividade, uma
vez que as informações colhidas são usadas por ele, a pedido da Diretoria
Executiva, para a prospecção de novos cursos e atividades para os exestudantes. Atualmente, os egressos participam através de questionários
disponíveis online permanentemente para que todas antigas turmas dos cursos
oferecidos possam participar. Contudo, a CPA continua assessorando à
realização da pesquisa, bem como tendo acesso aos dados das pesquisas com
egressos.
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5.2 Cronograma

A seguir, apresenta-se o Cronograma de Atividades da Comissão Própria de
Avaliação para 2019.
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5.3 Questionários aplicados nas Avaliações da CPA/FESPSP

A seguir, apresenta-se as baterias de questões que são utilizadas nas pesquisas
aplicadas pela CPA/FESPSP ao longo do ano. Vale destacar que,
constantemente, tais baterias são revisadas pela comissão para que se possa
aprimorar as formas de avaliação. Apenas como observação, pondera-se que as
perguntas estão elencadas não por sua ordem numérica, necessariamente, mas
sim pela natureza das possibilidades de resposta apresentadas aos
respondentes. Importante destacar que em todos os blocos de questões ou em
uma questão específica, o respondente tem espaço para escrever suas críticas,
sugestões e/ou elogios.

5.3.1 Questionários para estudantes de graduação:

Perguntas filtro iniciais:

Qual é o seu curso?
Qual é o semestre que cursou no segundo semestre deste ano?
Qual é o seu período?

Partindo de uma escala de Likert, os estudantes avaliam as afirmações a seguir.
Na escala encontram como alternativas as seguintes avaliações: “Concordo
totalmente”, “Concordo”, “Nem concordo, nem discordo”, “Discordo”, “Discordo
totalmente”, “Não se aplica”.
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1. Questões aplicadas para todos os discentes (graduação e pós)

a. Sobre a Infraestrutura
Quanto aos SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS, considero que:
A limpeza dos banheiros é satisfatória
A limpeza das instalações (Laboratório de informática, biblioteca, salas de aulas
etc) do meu curso é satisfatória
O horário de funcionamento dos laboratórios de informática é satisfatório
A segurança no campus é satisfatória
A qualidade da alimentação oferecida no campus é satisfatória
O espaço de convivência destinado aos alunos é satisfatório
A manutenção do campus (mobiliário, lâmpadas, vazamentos etc) é satisfatória.
Quanto aos RECURSOS DISPONÍVEIS, considero que:
A relação de equipamentos por número de alunos do Laboratório de
Informática é satisfatória
Acesso à Internet, com seu próprio equipamento, através da rede sem fio (WiFi) é satisfatória
Quanto às SALAS DE AULA do meu curso, considero que:
A iluminação nas salas de aula do meu curso é adequada
A ventilação das salas de aula do meu curso é adequada
As carteiras das salas de aula do meu curso são adequadas
A limpeza das salas de aula do meu curso é satisfatória
O tamanho da sala de aula é adequado ao número de alunos
A infraestrutura da sala de aula é adequada para atender as necessidades do
curso
Quanto ao acesso aos sistemas acadêmicos
O Sistema Virtual de Aprendizagem (AVA) - Moodle / Open LMS é de fácil
compreensão e utilização
O acesso ao portal do aluno é de fácil compreensão e utilização e apresenta
informações confiáveis
Site da FESPSP apresenta informações atualizadas e relevantes
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b. Sobre a Biblioteca
Quanto à BIBLIOTECA, considero que:
O horário de funcionamento da biblioteca é satisfatório
O atendimento na recepção da biblioteca é satisfatório
biblioteca
Infraestrutura para estudo na Biblioteca é satisfatória
Disponibilidade de Obras na Biblioteca (número de exemplares dos títulos
que procura) é satisfatória?

colocar filro

Disponibilidade, na Biblioteca, de livros da bibliografia básica das
diferentes disciplinas
Disponibilidade, na Biblioteca, de livros da bibliografia complementar das
diferentes disciplinas

DOCENTE

c. Sobre o atendimento e coordenação
Quanto ao atendimento prestados nas áreas administrativas
O atendimento na Secretaria Acadêmica é satisfatório
O atendimento do setor Financeiro é satisfatório
O atendimento no laboratório de informática é satisfatório
O atendimento dos agentes nas portarias é satisfatório
O atendimento da coordenação do curso é satisfatório

Avaliação Geral do Coordenador
Quanto à COORDENAÇÃO DO CURSO, considero que:
É receptiva às minhas solicitações
Auxilia na solução dos meus problemas
Favorece a realização de eventos acadêmicos/científicos
É aberta às críticas dos alunos
Trata os alunos com cordialidade
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d. Sobre a autoavaliação discente
Quanto à MINHA PARTICIPAÇÃO NA DISCIPLINA:
1
2
3
4
5

Eu realizo os trabalhos acadêmicos propostos
Eu possibilito abertura para o diálogo nas atividades de ensino
Eu mantenho relacionamento respeitoso em sala de aula
Eu cumpro com pontualidade o horário de aula
Eu permaneço em sala durante todo o horário de aula

6

Eu realizo, com antecedência, as leituras propostas pelo professor

7

Estou satisfeito com o clima interno/relacionamento com outros alunos

e. Sobre a pesquisa

1
2
3
4

Quanto ao QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, considero que:
O formato do questionário é adequado
As questões estão formuladas com clareza
Os resultados do questionário são divulgados no meu curso
Percebo que açoes são realizadas com base nos resultados da Avaliação

2. Questões aplicadas para os estudantes de graduação

a. Sobre a atuação docente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Quanto à ATUAÇÃO DOCENTE, o professor:
Demonstra ter preparado as aulas
Realiza as devolutivas das atividades solicitadas apontando os pontos fortes e
aqueles a melhorar
Expõe a matéria com clareza
Estabelece relação entre a teoria e a prática
Aborda temas que se relacionam com as demais disciplinas do semestre
Orienta com clareza os trabalhos que solicita
Propõe a realização de pesquisas como atividades da disciplina
Propõe atividades que necessitem da utilização do acervo da biblioteca
Solicita consulta à textos/livros indicados no plano de ensino
Utiliza diferentes estratégias para ministrar suas aulas (textos, casos,
dinâmicas, vídeos etc.)
Cumpre com pontualidade o horário da aula
Estimula a minha participação em eventos acadêmicos/científicos
Divulga previamente como será obtida a nota final da disciplina
Demonstra coerência entre o conteúdo ministrado e o exigido nas avaliações
Propõe avaliações que estimulam a reflexão.
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16
17
18
19
20
21

Utiliza diferentes formas de avaliação
Discute com a classe as avaliações que vai realizar
É receptivo aos questionamentos feitos pelos alunos
Mantém relacionamento respeitoso com os alunos
Desenvolve o conteúdo de acordo com o plano de ensino
Articula com disciplinas de outros semestres

b. Sobre o docente (importante destacar que o docente responde
questões semelhantes sobre sua ótica, o que permite uma
comparação entre visões diferentes sobre a mesma questão).

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20.

21.
22.

Quanto aos ASPECTOS GERAIS DO CURSO, considero que:
As decisões do colegiado do curso são divulgadas (refere-se ao NDE,
ao Conselho Acadêmico?)
As produções acadêmico-científicas desenvolvidas pelos professores
são divulgadas internamente
A organização curricular é adequada ao perfil esperado para o
egresso
A formação ética para o exercício profissional é estimulada no âmbito
do curso
Há integração da minha disciplina com as demais do curso
Há troca de experiências didáticas entre os professores
O programa da disciplina contempla as diretrizes do projeto
pedagógico
Há articulação entre os planos de ensino de minha disciplina com
disciplinas correlatas
Quanto a COORDENAÇÃO DO CURSO, considero que:
É receptiva às minhas solicitações
Auxilia na solução dos meus problemas
Favorece a realização de eventos acadêmicos/científicos
Fornece informações necessárias para o desenvolvimento das
atividades relacionadas ao curso
Preocupa-se com a minha integração na dinâmica do curso
Possibilita minha participação na construção do projeto pedagógico
Divulga o projeto pedagógico no âmbito do curso
Desenvolve condições para que as diferentes áreas de conhecimento
se articulem
Quanto ao INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
PROFISSIONAL, considero que:
Tenho sido atendido nas minhas solicitações para apresentação de
trabalhos em eventos acadêmicos/científicos
Quanto aos RECURSOS DISPONÍVEIS, considero que:
O número de equipamentos de apoio atende as minhas necessidades
(projetos, computadores, softwares etc)
A qualidade dos equipamentos atende as minhas necessidades

Colunas1
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24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

A relação de equipamentos por número de alunos do Laboratório é
satisfatória
A sala dos professores é adequada
Quanto aos SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS, considero que:
A limpeza das instalações é satisfatória
O horário de funcionamento dos laboratórios de informática é
satisfatório
A qualidade das cópias solicitadas para avaliações e atividades é
satisfatória
A qualidade da alimentação oferecido no campus é satisfatória
A segurança no campus é satisfatória
Quanto a BIBLIOTECA, considero que:
O atendimento na recepção da biblioteca é satisfatório
O número de exemplares por obra é satisfatório
O horário de funcionamento da biblioteca é satisfatório
A qualidade do acervo é satisfatória
O acervo é atualizado
Quanto aos ATENDIMENTOS PRESTADOS considero que:
O atendimento da Secretaria Acadêmica é satisfatório
O atendimento da equipe de apoio de TI é satisfatório
O atendimento do pessoal de apoio (técnico, assistente
administrativo etc) é satisfatório
Quanto a ATUAÇÃO DOCENTE/PRÁTICA PEDAGÓGICA, considero
que:
Preparo as aulas e atividades didáticas com antecedência
Realizo as devolutivas das atividades solicitadas apontando os pontos
fortes e aqueles a melhorar em prazo adequado
Exponho a matéria com clareza
Estabeleço relação entre a teoria e a prática
Relaciono minha disciplina com as demais disciplinas do semestre
Oriento com clareza os trabalhos que solicito
Proponho a realização de pesquisas como atividades da disciplina
Proponho atividades que necessitem da utilização do acervo da
biblioteca
Solicito consulta a textos/livros indicados no plano de ensino
Utilizo diferentes estratégias para ministrar minhas aulas
Cumpro com pontualidade o horário da aula
Estimulo a participação dos alunos em eventos
acadêmicos/científicos
Divulgo previamente como será obtida a nota final na minha
disciplina
Planejo avaliações compatíveis com os objetivos e conteúdo
ministrado
Proponho avaliações que estimulam a reflexão
Utilizo diferentes formas de avaliação
Discuto com a classe as avaliações que vou realizar
Levo em consideração as perguntas e sugestões formuladas pelos
alunos, para o desenvolvimento das aulas

Comparação
com alunos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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59.
61
62
63.

Mantenho relacionamento respeitoso com os alunos
Desenvolvo o conteúdo de acordo com o plano de ensino
Faço articulação de meu tema com as disciplinas de outros semestres
Procuro intercâmbio de conhecimentos com professores de áreas
diferentes
Quanto a PARTICIPAÇÃO DA TURMA NA DISCIPLINA, considero que:

64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73

Realizam os trabalhos acadêmicos propostos
Possibilitam abertura para o diálogo nas atividades de ensino
Mantém relacionamento respeitoso em sala de aula
Cumprem com pontualidade o horário de aula
Permanecem em sala durante todo o horário de aula
Realizam, com antecedência, as leituras por mim propostas
Quanto ao QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL,
considero que:
O formato do questionário é adequado
As questões estão formuladas com clareza
Os resultados do questionário são divulgados pela coordenação do
meu curso
Percebo a existência de ações de melhoria com base nos resultados
da pesquisa

19
20
21

comparação
autoaval dos
alunos
1
2
3
4
5
6

3. Questões aplicadas para estudantes da Pós-graduação

a. Sobre a atuação docente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Quanto à ATUAÇÃO DOCENTE, o professor:
Demonstra ter preparado as aulas
Realiza as devolutivas das atividades solicitadas apontando os pontos fortes e aqueles
a melhorar
Expõe a matéria com clareza
Estabelece relação entre a teoria e a prática
Orienta com clareza os trabalhos que solicita
Utiliza diferentes estratégias para ministrar suas aulas
Cumpre com pontualidade o horário da aula
Estimula a minha participação
Divulga previamente como será obtida a nota final da disciplina
Demonstra coerência entre o conteúdo ministrado e o exigido nas avaliações
Propõe avaliações que estimulam a reflexão.
Utiliza diferentes formas de avaliação
Discute com a classe as avaliações que irá realizar
Apresenta as avaliações corrigidas num prazo adequado
É receptivo aos questionamentos feitos pelos alunos
Mantém relacionamento respeitoso com os alunos
De forma geral estou satisfeito com o(a) professor(a)
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4. Questões aplicadas para os docentes da Pós
Quanto à minha ATUAÇÃO DOCENTE,
1

Preparo minhas aulas com atencedência

2

Realizo devolutivas das atividades solicitadas apontando os pontos fortes e
aqueles a melhorar

3

Exponho a matéria com clareza

4

Estabeleço relação entre a teoria e a prática

5

Oriento com clareza os trabalhos que solicito

6

Utilizo diferentes estratégias para ministrar minhas aulas

7

Cumpro com pontualidade o horário da aula

8

Estimulo a participação dos alunos

9

Divulgo previamente como será obtida a nota final da disciplina

10

Desenvolvo com coerência o conteúdo ministrado e o exigido nas avaliações

11

Proponho avaliações que estimulam a reflexão.

12

Utilizo diferentes formas de avaliação

13

Discuto com a classe as avaliações realizadas

14

Apresento as avaliações corrigidas num prazo adequado

15

Sou receptivo aos questionamentos feitos pelos alunos

16

Mantenho relacionamento respeitoso com os alunos

17

De forma geral, estou satisfeito com a FESPSP
Quanto aos ASPECTOS GERAIS DO CURSO, considero que:

1

A organização curricular é adequada ao perfil previsto para o egresso

2

A formação ética para o exercício profissional é estimulada no âmbito do curso

3

Há integração da minha disciplina com as demais do curso

4

O programa da disciplina contempla as diretrizes do projeto pedagógico
Há articulação entre os planos de ensino de minha disciplina com disciplinas
correlatas
Quanto a COORDENAÇÃO DO CURSO, considero que:

5
6

É receptiva às minhas solicitações

7

Auxilia na solução dos meus problemas
Fornece informações necessárias para o desenvolvimento das atividades
relacionadas ao curso

8
9

10

Divulga o projeto pedagógico no âmbito do curso
Quanto aos RECURSOS DISPONÍVEIS, considero que:
O número de equipamentos de apoio atende as minhas necessidades (projetos,
computadores, softwares etc)

11

A qualidade dos equipamentos atende as minhas necessidades

12

A relação de equipamentos por número de alunos do Laboratório é satisfatória

13
14

A sala dos professores é adequada
Quanto aos SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMPUS, considero que:
A limpeza das instalações é satisfatória

15

O horário de funcionamento dos laboratórios de informática é satisfatório

16

A qualidade das cópias solicitadas para avaliações e atividades é satisfatória

17

A qualidade da alimentação oferecida no campus é satisfatória
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18

A segurança no campus é satisfatória
Quanto a BIBLIOTECA, considero que:

19

O atendimento na recepção da biblioteca é satisfatório

20

O número de exemplares por obra é satisfatório

21

O horário de funcionamento da biblioteca é satisfatório

22

A qualidade do acervo é satisfatória

23

O acervo da biblioteca é atualizado
Quanto aos ATENDIMENTOS PRESTADOS considero que:

24

O atendimento da Secretaria Acadêmica é satisfatório

25

O atendimento da equipe de apoio de TI é satisfatório
O atendimento do pessoal de apoio (técnico, assistente administrativo etc) é
satisfatório

26

5. Questões aplicadas para os técnicos-administrativo
O que avaliar
Atividades diárias

1
2

Autonomia
3

Colaboração
Diversidade e inclusão

4
5
6
7
9

Engajamento
10

11
12

13
Gestor direto
14
15
16

Questão
Sinto-me realizado com meu trabalho
Minhas opiniões e ideias tem valor para a instituição
Tenho influência e me envolvo nas decisões que afetam
meu trabalho
Nesta organização existe uma boa colaboração entre
equipes de diferentes áreas (Não é a mesma pergunta
nr.11?)
Aqui temos um ambiente que aceita diferenças individuais
Esta organização me propicia motivação para contribuir
além do que é esperado para realizar meu trabalho
Dificilmente penso em deixar esta organização para
trabalhar em outro lugar
Considero que nesta organização posso desenvolver o
meu melhor potencial
Aqui na FESPSP as pessoas atuam em equipe, inclusive
entre os setores, um ajudando o outro para atingir o
objetivo comum
Percebo que nesta organização, todos procuram sempre
dar o melhor de si em suas atividades (Não é a mesma
pergunta nr. 4?)
Esta organização me inspira a dar o melhor de mim todos
os dias
Meu gestor direto fornece avaliações e conversas valiosas
durante todo o ano para que eu melhore meu
desempenho
Meu gestor direto me dá o suporte necessário para
desenvolver ideias que contribuam para o sucesso desta
organização
Meu gestor direto me inspira
Meu gestor direto considera seus funcionários como seu
bem mais valioso
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Gestão de talentos

Gestão do desempenho

Infra e apoio no
desenvolvimento

Liderança Senior

Marca
Carreira

Recompensas

Meu gestor direto reconhece meu desempenho por meio
17 de seus feedbacks
Meu gestor direto atua com igualdade para com seus
18 colaboradores
Meu gestor direto me desafia com atividades que me
19 delega
Percebo que a organização está retendo pessoas
20 necessárias para atingir seus objetivos
Percebo que a organização atrai pessoas necessárias para
21 atingir seus objetivos
Percebo que a organização promove as pessoas que estão
22 mais preparadas para ajudar a atingir seus objetivos
O modo como a organização gerencia o desempenho
individual permite que eu possa contribuir o máximo
23 possível para seu sucesso
Tenho clareza sobre os objetivos e metas desta
24 organização
Tenho clareza sobre os processos de minha área e das
25 áreas com as quais tenho contato
26 Tenho clareza dos objetivos e metas que devo atingir
A organização fornece os recursos e ferramentas
27 necessárias que me permitem ser bastante produtivo
Aqui temos um bom processo de capacitação técnica para
28 melhoria do desenvolvimento de minhas atividades
Temos aqui um processo eficiente que ajuda a identificar
29 minhas necessidadades de desenvolvimento
Os processos de trabalho desta organização me permitem
30 ser bastante produtivo
O corpo diretivo (lideranças seniores) são presentes e
passam orientações claras sobre o futuro desta
31 organização
O corpo diretivo (lideranças seniores) tratam seus
32 colaboradores como seu bem mais valioso
O corpo diretivo (lideranças seniores) me entusiamam
33 quanto ao futuro desta organização
Considero que esta organização é um dos melhores
34 lugares para se trabalhar
Esta organização fornece ótimas oportunidades de carreira
35 para aqueles que apresentam bom desempenho
36 Tenho boas perspectivas de carreira nesta organização
Se a organização for bem, sei que receberei uma parte do
37 reconhecimento financeiro
Recebo reconhecimento apropriado (além do meu salário)
38 pelas minhas contribuições
Comparativamente com o que o mercado oferece para
atividades semelhantes à minha, considero minha
39 remuneração satisfatória
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40
Sustentabilidade
Geral

41
42
43

Os benefícios ofeceridos pela organização atendem às
minhas necessidades e da minha família
Percebo que a organização se preocupa e tem programas
para atuar de forma a preservar o meio ambiente.
Percebo que a organização se preocupa e tem programas
para atuar de forma socialmente responsável
De forma geral, me sinto muito satisfeito com a FESPSP
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ANEXO C – EDITAL PIBIC
Inscrição de Projetos para a Seleção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica - PIBIC FESPSP e PIBIC CNPq (2019-2020)

A Coordenação de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo torna público o presente Edital, para a abertura de inscrições, visando à
seleção de projetos para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (PIBIC-FESPSP), para o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC-CNPq) e para o Programa
Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC).

Período e local de inscrição

Período de 06/05/19 a 07/06/19 no Núcleo de Pesquisas, sala 14, Unidade General
Jardim, da 13h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira. Caso o (a) aluno (a) não
possa comparecer nesse horário, a inscrição poderá ser feita online com o envio
dos documentos solicitados digitalizados para o e-mail pesquisa@fespsp.org.br,
com o assunto “Inscrição PIBIC + Nome Completo do aluno”.

Modalidades e número de bolsas.

PIBIC - FESPSP: Para o período de agosto de 2019 a julho de 2020, o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – FESPSP contará com bolsas no valor de
R$ 400,00, pagos mediante depósito em conta corrente ou conta-poupança do
banco Itaú. O aluno que for aprovado no processo seletivo, receberá bolsa de R$
400,00 entre os meses de setembro de 2019 a agosto de 2020.
As bolsas FESPSP são 6 (seis), distribuídas entre os cursos conforme a quantidade
de inscrições por curso e a quantidade de projetos aprovados.

PIBIC – CNPq: Para o período de agosto de 2019 a julho de 2020, o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – CNPq contará com 4(quatro)bolsas no
valor de R$ 400,00 depositados em conta-corrente ou conta-poupança do Banco
do Brasil. O aluno que for aprovado no processo seletivo, receberá bolsa de R$
400,00 no período de setembro de 2019 a agosto de 2020. As bolsas CNPq são
distribuídas entre os cursos conforme a quantidade de inscrições por curso e a
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quantidade de projetos aprovados. Observa-se que a quantidade de bolsas
CNPq podem variar, pois são fomentadas com recursos do Governo Federal.
PIVIC – Modalidade Voluntária: Para o período de agosto de 2019 a julho de 2020,
o Programa de Bolsas de Iniciação Científica – FESPSP contará com bolsas modalidade
voluntária, na qual o aluno não recebe nenhum valor - assim como o docente
orientador não recebe pela orientação -, contudo cumpre com todos os requisitos
da bolsa, fazendo jus ao certificado de participação no programa ao final do
período. Não há limite de participação de alunos nesta modalidade mediante a
disponibilidade do professor orientador.
Observa-se, porém, que está vedada a participação de alunos que já tenham
participado de quaisquer outras modalidades do PIBIC, com recebimento de
bolsa, anteriormente a este Edital.
Os alunos selecionados realizarão suas pesquisas e cumprirão com as obrigações do
programa, sob a orientação de professor orientador escolhido pelo aluno, tendo
direito a certificação ao final da pesquisa.

Requisitos

Para o orientador
Ser docente das Faculdades da FESPSP nos cursos de graduação;
Possuir titulação mínima de mestre e produção científica, tecnológica ou artístico
cultural relevante e divulgada nos principais veículos de comunicação da área. As
informações de produtividade do orientador serão obtidas a partir da consulta do
respectivo currículo preenchido na Plataforma Lattes (a consulta será realizada
pela equipe da Coordenação de Pesquisa);
Assumir o compromisso de supervisionar, sistematicamente. seu orientado nas
distintas fases do trabalho.
Para o aluno
Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos de graduação entre: o 1º e o
5º semestre no curso de graduação em Administração; o 1º e 3º semestre no curso de
graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESPSP; o 1º e o 5º
semestre no curso de graduação em Sociologia e Política da FESPSP.
Em caso do aluno optar por bolsa CNPq, o mesmo não poderá ter vínculo
empregatício (salvo os casos de estágio ou aprendizagem) e deve dedicar-se
integralmente às atividades universitárias e de pesquisa.
Para o Projeto de Pesquisa
Ter mérito técnico-científico e apresentar viabilidade técnica e econômica;
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Conter Introdução, Problematização e Justificativa, Objetivos, Procedimentos de
Pesquisa, Cronograma de Atividades, Referências, de acordo com as orientações
contidas no anexo 1 deste edital;
Enquadrar-se nas linhas de pesquisa citadas no anexo 2 deste edital.

Compromissos

Do orientador
Orientar o aluno nas distintas fases do trabalho científico, incluindo na elaboração
dos relatórios (parciais e final), no levantamento de material para apresentação dos
resultados em encontros, congressos, seminários etc.;
Avaliar o aluno sob sua responsabilidade e, quando necessário, encaminhar a
Coordenação de Pesquisa a solicitação de substituição ou cancelamento de bolsa,
acompanhada de justificativa;
Incluir os nomes dos alunos nas publicações e nos trabalhos apresentados em
congressos e seminários, cujos resultados tiverem a participação efetiva dos
alunos de Iniciação Científica;
Não repassar a outro docente a orientação de seu(s) aluno(s) sem a prévia
comunicação a Coordenação de Pesquisa.

Do aluno participante em todas as modalidades:
Manter-se regularmente matriculado, apresentando a cada semestre o
comprovante de matrícula e histórico escolar;
Apresentar, após quatro meses de vigência do período do Programa (06/12/2019),
relatório de atividades desenvolvidas até aquele o momento;
Após sete meses (06/03/2020), apresentar relatório contendo os resultados
parciais de sua pesquisa;
Ao final da vigência do período de bolsa, apresentar os resultados finais de pesquisa a
Coordenação de Pesquisa, sob a forma de artigo científico conforme orientações
dadas pela coordenação em momento oportuno, quando também será divulgada
a data para entrega do artigo final;
Apresentar os resultados da pesquisa no Seminário de Pesquisa da FESPSP, sob a
modalidade de Comunicação Oral;
Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de aluno
participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-FESPSP;
PIBIC - CNPq; PIVIC - FESPSP);
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Devolver a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo ou ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em valores atualizados,
a(s) quota(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos
estabelecidos acima e assumidos não sejam cumpridos.

Documentos exigidos para inscrição

Inscrição do Projeto de Pesquisa através de formulário (disponível no site da
FESPSP ou na Coordenação de Pesquisa) com indicação do orientador, assinado
pelo aluno e pelo orientador, e da modalidade de bolsa (FESPSP, CNPq ou PIVIC);
01 cópia digital, em PDF, do Projeto de Pesquisa completo (conforme Anexo 1,
incluindo, se for o caso, os Anexos);
Histórico escolar atualizado do aluno, considerando-se os semestres cursados
até o momento da inscrição.
Currículo Lattes do aluno em formato digital, em PDF.

Processo de seleção e critérios de avaliação

A consistência do tema proposto, sua pertinência social, a coerência dos
referenciais teóricos, a fundamentação metodológica, a viabilidade cronológica
e a potencialidade para desdobrar-se em investigações futuras, serão critérios
de primeira ordem;
O projeto deve estar identificado como um projeto de pesquisa aplicada ou de
pesquisa básica (teórica ou bibliográfica);
Serão utilizados como critérios de avaliação o projeto de pesquisa e o histórico
escolar do aluno;
Os projetos inscritos serão avaliados por Comissões de Avaliação, composta por
professores dos três cursos de graduação da FESPSP e por professores de outras IES,
indicadas pelos coordenadores de curso. Cada curso terá a sua Comissão de
Avaliação;
É critério de eliminação do processo seletivo o projeto não ter por tema e/ou objeto
nenhuma das linhas de pesquisa indicadas no Anexo 2 deste Edital;
Para cada um dos cinco itens, que compõem o Projeto, será atribuída uma nota
compondo 10,0 ao final: Introdução (2,0), Problematização e Justificativa (3,0),
Objetivos (1,0), Procedimentos de Pesquisa e Cronograma de atividades (3,0), e
Referências (1,0). As notas devem ser justificadas em parecer emitido pelos
membros da Comissão de Avaliação;
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A nota do projeto será obtida pela soma dos cinco itens;
Os projetos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) serão desclassificados;
Na avaliação do histórico escolar será observada a média geral do aluno;
As bolsas serão distribuídas conforme a classificação, que será estabelecida pela
soma da nota do projeto com a média geral do aluno;
Em caso de empate serão considerados, na seguinte ordem, o currículo do aluno e
o currículo do orientador.

Divulgação dos resultados
A lista dos Projetos de Pesquisa classificados será divulgada, na Internet e nos murais
da FESPSP, até o dia 09/08/19.
Período de vigência das bolsas
A participação dos alunos no programa iniciará a partir de 01/08/2019 e será finalizada
em 31/07/2020. Caso o aluno solicite trancamento ou cancelamento de sua matrícula,
será automaticamente desligado do PIBIC- FESPSP, do PIBIC-CNPq ou do PIVICFESPSP.
Disposições gerais
O programa tem duração de 12 meses, sem possibilidade de renovação. Apenas será
prorrogado o prazo, caso o aluno apresente problemas de saúde justificados por licença
médica superior a 15 dias.
O aluno que completar o PIBIC terá direito ao certificado de participação e poderá obter
créditos em Atividades Complementares;
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Institucional do PIBIC.

São Paulo, 06 de maio de 2019.

Profª Drª Carla Regina Di
Acadêmica ESP

Profª Drª Valéria Martin Valls
Diretora Acadêmica FaBCi

Prof Dr Paulo Silvino Ribeiro Diretora
Coord. InstitucionPIBIC/FESPSP-CNPq

Prof Dr Douglas Murilo Siqueira
Diretor Acadêmico FAD
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ANEXO 1 - PROJETO DE PESQUISA
Os projetos deverão estar de acordo com a seguinte estrutura:
mínimo de 10 e máximo de 20 páginas em folha tamanho A4;
configuração da página: margens superior e esquerda 3 cm e margens inferior e
direita 2,5 cm;
formatação de parágrafo: alinhamento justificado, espaço entre linhas de 1,5;
título do projeto - fonte Arial tamanho 13, negrito, maiúscula;
subtítulos - fonte Arial tamanho 12, negrito;
corpo do texto - fonte Arial tamanho 12;
SEM encadernar;
SEM os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto etc);
SEM IDENTIFICAÇÃO do autor e do orientador, pois tais dados constarão no formulário
de inscrição. Este procedimento é fundamental para a avaliação, fazendo-se
necessário em virtude da exigência de imparcialidade por parte dos avaliadores.

Inicie seu Projeto de Pesquisa com o título do projeto e na sequencia (na mesma página)
os itens a seguir:

Introdução
Apresente de forma objetiva qual o tema e objeto de seu trabalho.

Problematização e Justificativa
Apresente a revisão da literatura que contemple os estudos que foram e/ou estão
sendo realizados de acordo com a área afim de seu trabalho, mostrando a
importância científica do seu estudo e como esta discussão sustenta o seu
problema de pesquisa. Por problema de pesquisa, entendemos a pergunta de
pesquisa que será ou não respondida ao término da mesma, com sua devida
problematização em relação a literatura apresentada.

Objetivos
Os objetivos devem definir o que se pretende alcançar com a realização da
pesquisa. Evite objetivos excessivamente amplos ou vagos, dê preferência a verbos
como: caracterizar, identificar, avaliar, investigar, compreender, etc. Os objetivos
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aparecem em consonância com os procedimentos de pesquisa, sendo estes as formas
práticas de alcançar os objetivos apresentados.

Procedimentos de Pesquisa e Cronograma de Atividades
Este item deverá ser muito bem detalhado, pois é por meio dele que os avaliadores
conhecerão exatamente como você pretende realizar a pesquisa.
Ao trabalhar com dados quantitativos, defina cuidadosamente a técnica de
amostragem e o método que pretende utilizar na análise dos resultados;
Ao trabalhar com dados qualitativos, defina cuidadosamente a técnica que
empregará (grupos focais, entrevistas, histórias de vida, etc.), quantos serão os
entrevistados e o método que pretende utilizar na análise dos resultados.
O cronograma de atividades deverá trazer todas as atividades a serem desenvolvidas
para um período de 12 meses (sem nomear o mês especificamente, coloque Mês 1,
Mês 2 etc.). O cronograma deve indicar as diferentes etapas da pesquisa, incluindo
leitura, trabalho de campo, tratamento de dados, interpretação, elaboração dos
relatórios de andamento e redação do artigo final.

Bibliografia
A bibliografia deve ser listada com a indicação do que já foi lido e citado (referências)
e do que ainda será objeto de consulta (pesquisa bibliográfica). Apresente a
bibliografia de seu projeto conforme as normas da ABNT (NBR 6023).
Para mais informações sobre a normalização de trabalhos acadêmicos ver as
seguintes normas técnicas:
NBR 6023 – Informação e Documentação – Referência: Elaboração;
NBR 10520 – Informação e Documentação – Apresentação de citações.
Ou consulte o Manual de Orientação para Trabalhos Acadêmicos de Graduação e
Pós-Graduação
da
FESPSP,
disponível
no
link:
http://www.fespsp.org.br/uploads/documentos/arq_07082013_052705.pdf

ANEXO 2 - LINHAS DE PESQUISA
As linhas de pesquisa definidas para o PIBIC são:

Administração
Cultura Organizacional;
Estratégia e Stakeholders;
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Finanças Corporativas;
Gestão de Pessoas/liderança;
Marketing;
Mudança organizacional;

Biblioteconomia e Ciência da Informação
Organização e Representação do Conhecimento;
Mediação, Circulação e Apropriação da Informação;
Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações;
Informação e Tecnologia;
Museu, Patrimônio e Informação.

Sociologia e Política
Políticas Públicas;
Cultura Política;
Identidade e Cultura;
Organizações, instituições e processos políticos e sociais;
História e desenvolvimento das Ciências Sociais no Brasil.
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ANEXO D– EDITAL PIBIC/CÁTEDRA

EDITAL DE INSCRIÇÃOSELEÇÃO DE BOLSISTA PARA BOLSA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A Coordenação de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de
São Paulo, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
– PIBIC, torna público o presente Edital, para a abertura de inscrições, visando
à seleção de bolsistas para atuarem junto às atividades da Cátedra Celso
Furtado – FESPSP.

Período e local de inscrição
As inscrições deverão ser realizadas no período de 25 de junho a 15 de agosto
de 2019 com o envio dos documentos solicitados digitalizados para o e-mail
pesquisa@fespsp.org.br, com o assunto “Inscrição PIBIC – Cátedra + Nome do
aluno”.

Modalidades e número de bolsas
Serão atribuídas duas bolsas de Iniciação Científica para alunos de curso de
graduação da FESPSP para desenvolver atividades de pesquisa e
acompanhamento no âmbito da Cátedra Celso Furtado. A bolsa será vigente do
período de setembro de 2019 a agosto de 2020 e terá o valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) mensais, totalizando R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
reais).

Requisitos
Para a concessão da bolsa de iniciação científica os interessados deverão estar
devidamente matriculados em qualquer um dos cursos de graduação da
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), entre o 1º e
5º semestres de Administração, 1º e 5º semestres de Sociologia Política, e 1º e
3º de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
Os candidatos à bolsa não poderão ter participado anteriormente de nenhuma
modalidade de bolsa PIBIC remunerada oferecida pela FESPSP, tão pouco
acumular bolsas.
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Para o Projeto de Pesquisa
 Ter mérito técnico-científico e apresentar viabilidade técnica e econômica;
 Conter Introdução, Problematização e Justificativa, Objetivos, Procedimentos
de Pesquisa, Cronograma de Atividades, Referências.
Considerar que as linhas de pesquisa passíveis de serem contempladas com a
bolsa são: (i) Estado e governo; (ii) Políticas públicas e (iii) Sociologia do
desenvolvimento.

Compromissos do aluno

Manter-se regularmente matriculado, apresentando a cada semestre o
comprovante de matrícula e histórico escolar ao Núcleo de Pesquisas;

As atividades a serem realizadas pelo aluno são:
Participação de reuniões mensais e quinzenais da Cátedra Celso Furtado e
apoio na organização dessas atividades, mantendo uma frequência mínima de
75% de frequência em todos os eventos estipulados pela Cátedra ao longo da
vigência da bolsa;
Realização de pesquisa com temas relacionados à: (i) Relações entre Estado e
mercado no Brasil; (ii) Estrutura de classes e estratificação social no Brasil; (iii)
Pensamento desenvolvimentista latino-americano e brasileiro;
Transcrição de debates e elaboração de relatório com a sistematização das
reuniões mensais da Cátedra;
Elaboração de um artigo científico com os temas acima elencados,
preferencialmente incluindo uma dimensão aplicada de pesquisa;
Apresentação de três relatórios trimestrais, com resultados parciais e resultado
final da pesquisa; apresentação de um artigo relacionado à pesquisa na Semana
do Seminário FESPSP.

Como produtos deverão ser apresentados:
A cada três meses, envio de relatório das atividades desenvolvidas no âmbito do
projeto aos orientadores, ao coordenador da Cátedra Celso Furtado e a
Coordenação de Pesquisa, em datas a serem estipuladas pelas respectivas
coordenações.
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Ao final da vigência do período de bolsa de iniciação científica, apresentar os
resultados finais de pesquisa à coordenação da Cátedra Celso Furtado e a
Coordenação de Pesquisa sob a forma de artigo científico. O prazo para entrega
do artigo final é agosto de 2020, em data a ser definida.
Apresentar os resultados da pesquisa no Seminário de Pesquisa da FESPSP,
na modalidade de Comunicação Oral.

Devolver a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em valores
atualizados, a(s) quota(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e
compromissos estabelecidos acima e assumidos não sejam cumpridos.

Documentos exigidos para inscrição
Formulário de inscrição (disponível no site da FESPSP ou no Núcleo de
Pesquisas) assinado pelo aluno;
01 cópia digital, em PDF, do Projeto de Pesquisa completo (conforme Anexo 1)
Currículo Lattes do aluno;
Histórico escolar da graduação atualizado.

Observação: Todos os documentos devem ser encaminhados para o endereço
eletrônico pesquisa@fespsp.org.br.

Processo de seleção e critérios de avaliação

Para o processo de seleção serão considerados: a) a análise do projeto de
pesquisa; b) a média geral do aluno em sue histórico escolar; e, por fim, c) uma
entrevista com a Coordenação do PIBIC e a Coordenação da Cátedra Celso
Furtado.

Com relação ao projeto, observa-se que:
Será avaliada a consistência do tema proposto, sua pertinência social, a
coerência dos referenciais teóricos, a fundamentação metodológica, a
viabilidade cronológica e a potencialidade para desdobrar-se em investigações
futuras, serão critérios de primeira ordem;
O projeto deve estar identificado como um projeto de pesquisa aplicada ou de
pesquisa básica (teórica ou bibliográfica);
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Os projetos inscritos serão avaliados por Comissões de Avaliação, composta por
professores internos à FESPSP e/ou por professores de outras IES, indicadas pela
Coordenação do PIBIC e Coordenação da Cátedra Celso Furtado.
É critério de eliminação do processo seletivo o projeto não ter por tema e/ou objeto
nenhuma das linhas de pesquisa indicadas neste Edital;
Para cada um dos cinco itens, que compõem o Projeto, será atribuída uma nota
compondo 10,0 ao final: Introdução (2,0), Problematização e Justificativa (3,0),
Objetivos (1,0), Procedimentos de Pesquisa e Cronograma de atividades (3,0), e
Referências (1,0). As notas devem ser justificadas em parecer emitido pelos
membros da Comissão de Avaliação;
A nota do projeto será obtida pela soma dos cinco itens;
Os projetos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) serão desclassificados;

Quanto ao histórico e a entrevista como critérios de avaliação, observa-se que:
Na avaliação do histórico escolar será observada a média geral do aluno;
Serão convocados para a entrevista os candidatos que obtiveram nota de
avaliação do projeto igual ou superior à 7,0 (sete).Na entrevista, será atribuída
uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se a capacidade de exposição e
articulação do candidato, bem como domínio sobre o tema que deseja estudar e
a disposição para participar efetivamente das atividades da Cátedra. A data da
entrevista será divulgada oportunamente, observando-se a data limite da
divulgação dos resultados da Classificação Final (31/08/19).
Classificação final
As bolsas serão distribuídas conforme a classificação, que será estabelecida pela
soma da nota do projeto, média geral do aluno, e da entrevista. Em caso de
empate dos candidatos, e apenas nesta circunstância, será considerado o
desempenho no Currículo Lattes. Desta forma, a composição da classificação é
a seguinte:
CLASSIFICAÇÃO FINAL = Nota do Projeto + Média Geral do Aluno + Nota da
Entrevista

Confidencialidade e Propriedade Intelectual
As informações do projeto disponíveis para a pesquisa não poderão ser
divulgadas sem prévia autorização da Coordenação do PIBIC e a Coordenação
da Cátedra Celso Furtado.
A autoria do artigo final é do aluno, contudo deve ser citado, em todo e qualquer
trabalho desenvolvido pelo aluno que utilize dados ou faça menções à Cátedra
340
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

Celso Furtado, que o mesmo foi desenvolvido com financiamento da Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Divulgação dos resultados
A lista dos alunos classificados será divulgada, na Internet e nos murais da
FESPSP, até o dia 31/08/2019.
São Paulo, 24 de junho de 2019.
Profª Drª Carla Regina Diéguez

Prof. Dr. Paulo Silvino Ribeiro

Diretora Acadêmica ESP Coord. Institucional PIBIC/FESPSP-CNPq

Profª. Dra. Valéria Martins Valls Diretora Acadêmica FaBCI

Prof. Dr. Douglas Murilo Siqueira Diretor Acadêmico FAD

Prof. Me. Wiliam Vella Nozaki Coordenador da Cátedra Celso Furtado

ANEXO 1 - PROJETO DE PESQUISA
Os projetos deverão estar de acordo com a seguinte estrutura:
mínimo de 10 e máximo de 20 páginas em folha tamanho A4;
configuração da página: margens superior e esquerda 3 cm e margens inferior e
direita 2,5 cm;
formatação de parágrafo: alinhamento justificado, espaço entre linhas de 1,5;
título do projeto - fonte Arial tamanho 13, negrito, maiúscula;
subtítulos - fonte Arial tamanho 12, negrito;
corpo do texto - fonte Arial tamanho 12;
SEM encadernar;
SEM os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto etc);
SEM IDENTIFICAÇÃO do autor e do orientador, pois tais dados constarão no formulário
de inscrição. Este procedimento é fundamental para a avaliação, fazendo-se
necessário em virtude da exigência de imparcialidade por parte dos avaliadores.
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Inicie seu Projeto de Pesquisa com o título do projeto e na sequencia (na mesma página)
os itens a seguir:

Introdução
Apresente de forma objetiva qual o tema e objeto de seu trabalho.

Problematização e Justificativa
Apresente a revisão da literatura que contemple os estudos que foram e/ou estão
sendo realizados de acordo com a área afim de seu trabalho, mostrando a
importância científica do seu estudo e como esta discussão sustenta o seu
problema de pesquisa. Por problema de pesquisa, entendemos a pergunta de
pesquisa que será ou não respondida ao término da mesma, com sua devida
problematização em relação a literatura apresentada.

Objetivos
Os objetivos devem definir o que se pretende alcançar com a realização da
pesquisa. Evite objetivos excessivamente amplos ou vagos, dê preferência a verbos
como: caracterizar, identificar, avaliar, investigar, compreender, etc. Os objetivos
aparecem em consonância com os procedimentos de pesquisa, sendo estes as formas
práticas de alcançar os objetivos apresentados.
Procedimentos de Pesquisa e Cronograma de Atividades
Este item deverá ser muito bem detalhado, pois é por meio dele que os avaliadores
conhecerão exatamente como você pretende realizar a pesquisa.
Ao trabalhar com dados quantitativos, defina cuidadosamente a técnica de
amostragem e o método que pretende utilizar na análise dos resultados;
Ao trabalhar com dados qualitativos, defina cuidadosamente a técnica que
empregará (grupos focais, entrevistas, histórias de vida, etc.), quantos serão os
entrevistados e o método que pretende utilizar na análise dos resultados.
O cronograma de atividades deverá trazer todas as atividades a serem desenvolvidas
para um período de 12 meses (sem nomear o mês especificamente, coloque Mês 1,
Mês 2 etc.). O cronograma deve indicar as diferentes etapas da pesquisa, incluindo
leitura, trabalho de campo, tratamento de dados, interpretação, elaboração dos
relatórios de andamento e redação do artigo final.
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Bibliografia
A bibliografia deve ser listada com a indicação do que já foi lido e citado (referências)
e do que ainda será objeto de consulta (pesquisa bibliográfica). Apresente a
bibliografia de seu projeto conforme as normas da ABNT (NBR 6023).
Para mais informações sobre a normalização de trabalhos acadêmicos ver as
seguintes normas técnicas:
NBR 6023 – Informação e Documentação – Referência: Elaboração;
NBR 10520 – Informação e Documentação – Apresentação de citações.

Ou consulte o Manual de Orientação para Trabalhos Acadêmicos de Graduação e
Pós-Graduação
da
FESPSP,
disponível
no
link:
http://www.fespsp.org.br/uploads/documentos/arq_07082013_052705.pdf
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ANEXO E – EDITAL PIPED
Edital para seleção de projetos de pesquisa para 2019

A Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), no uso de
suas atribuições, publica o presente edital com o objetivo de divulgar o processo
seletivo de projetos de pesquisa a serem desenvolvidos por docentes de
graduação da FESPSP no âmbito do Programa de Incentivo a Pesquisa Docente
(PIPED). Considerando-se a importância da promoção da pesquisa como
atividade associada à busca pelo aprimoramento das práticas pedagógicas, o
PIPED tem como objetivo ampliar a produção científica dos docentes da
FESPSP, reiterando seu compromisso permanente com o ensino de excelência.
Neste sentido, para a FESPSP, o PIPED tem como objetivo desenvolver e
aprofundar temas de seu interesse, em articulação com as propostas
pedagógicas dos cursos de graduação de todas as faculdades mantidas pela
IES. Consequentemente, o PIPED não apenas promove e qualifica a produção
científica docente, como insere a instituição mais fortemente nos campos
científicos pertinentes às suas áreas de conhecimento e atuação. Deste modo,
o Núcleo de Pesquisas divulga o processo seletivo de projetos de pesquisa
conforme disposições a seguir:

Período e local de inscrição
As inscrições poderão ser feitas de 01/04/2019 a 30/04/2019, na sala do Núcleo
de Pesquisas em Ciências Sociais – sala 14 – Casarão, de segunda à sexta, das
12h00min às 19h00min.

Modalidades, número de bolsas e vigência.

Bolsa de pesquisa: destinadas aos docentes dos cursos de Administração,
Biblioteconomia e Ciência da Informação e Sociologia e Política. Podem
participar desta seleção os docentes contratados como horistas ou com
dedicação parcial.
Vigência: mai. 2019 a abr. 2020.
Valor da bolsa: R$ 1.500,00, com vencimento no 5º dia útil.
Quantidade de bolsas disponíveis: 02 (duas).

Auxílio à pesquisa: 1 (um) auxílio a pesquisa a ser utilizado no período de 12
(doze) meses para financiamento de diárias de campo, transporte, transcrição
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de entrevistas, aquisição de material de pesquisa e outras atividades inerentes
ao processo de pesquisa. Podem participar da seleção desta bolsa os docentes
dos cursos de Administração, Biblioteconomia e Ciência da Informação e
Sociologia e Política, enquadrados em todas as formas de contrato de trabalho
(independentemente do plano de trabalho, da quantidade de horas, parcial,
integral, etc). Para esta modalidade, será privilegiado projeto coletivo e/ou
interdisciplinar, com envolvimento de docentes de dois cursos ou três cursos.
Vigência: mai. 2019 a abr. 2020.
Valor do auxílio: R$ 10.000,00

As modalidades (bolsa de pesquisa e Auxílio à pesquisa) não são cumulativas.

Requisitos
Ser docente de curso de graduação da FESPSP;
O projeto estar vinculado as linhas de pesquisa da instituição, expostas no anexo
2;
O projeto estar em acordo com os critérios de avaliação dispostos no item 6
deste Edital;
O docente não ter sido contemplado com a bolsa PIPED nos anos de 2017 e
2018; e
O docente não estar contemplado com horas para pesquisa em aditivo de
contrato.

Compromissos
Ao longo da vigência do período da bolsa, os pesquisadores deverão apresentar
relatórios parciais das atividades desenvolvidas. Os relatórios parciais deverão
ser entregues a cada 3 (três) meses à Coordenação do Núcleo de Pesquisas,
nas datas a saber: 1º relatório parcial – 02/08/2019; 2º relatório parcial –
01/11/2019; e, 3º relatório parcial – 06/03/2020. Os relatórios serão analisados
por uma comissão de avaliadores internos e/ou externos a ser composta por
indicações das Direções Acadêmicas e da Coordenação do Núcleo de
Pesquisas, observando-se às especificidades e área de estudo de cada projeto
de pesquisa. Os relatórios devem ser encaminhados em arquivo eletrônico
(formato pdf) para o endereço: pesquisa@fespsp.org.br observando-se os
prazos anteriormente estipulados. Não serão aceitos relatórios enviados antes
de 15 (quinze) dias de cada um dos prazos estipulados.
Ao final da vigência do período de bolsa (abril de 2020), os resultados finais de
pesquisa deverão ser apresentados:
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à Coordenação do Núcleo de Pesquisas, sob a forma de artigo científico, em
data a ser informada posteriormente. Assim como os relatórios parciais, o artigo
científico será analisado por uma comissão de avaliadores internos e/ou externos
a ser composta por indicações das Direções Acadêmicas e da Coordenação do
Núcleo de Pesquisas, observando-se às especificidades e área de estudo de
cada projeto de pesquisa. O artigo final deverá ser encaminhado em arquivo
eletrônico (em formato pdf) para o endereço: pesquisa@fespsp.org.br
observando-se o prazo a ser informado, oportunamente, pela Coordenação do
Núcleo de Pesquisas.
no Seminário Anual da FESPSP de 2020 (ano de conclusão da bolsa); e
em seminário, encontro, congresso de área e/ou submetido à aprovação de uma
periódico científica com padrão Qualis. No ato de entrega do artigo à
Coordenação do Núcleo de Pesquisa, também dever ser entregue o
comprovante de submissão do artigo a eventos ou periódico científico com
padrão Qualis.
Nas publicações e trabalhos apresentados, os docentes deverão fazer referência
à sua condição de pesquisadores da FESPSP.
Os pesquisadores contemplados com o auxílio pesquisa deverão prestar contas
dos gastos realizados com a verba ao final do período de vigência da concessão
do auxílio (abril de 2020). As informações sobre o detalhamento necessário para
a prestação de contas (tipos de gastos aceitos, planilha para controle, etc.) são
fornecidas ao docente no ato da assinatura do termo de compromisso. Ao longo
da vigência das bolsas, o Núcleo de Pesquisas seguirá à disposição para
esclarecer dúvidas sobre a prestação de contas.
Os docentes contemplados por bolsa deverão ofertar 2 (duas) aulas abertas aos
alunos de graduação, independentemente do semestre do curso, abordando
temas pertinentes à pesquisa que estejam desenvolvendo. Os temas são de livre
escolha, mas devem ter uma relação direta com a pesquisa desenvolvida pelo
docente. No início da vigência da bolsa, os docentes contemplados deverão
indicar suas respectivas disponibilidades de datas e horários para a realização
das aulas. Para estas atividades os docentes receberão certificados.

Instruções para inscrição
Inscrição deve ser feita através de formulário (disponível no site da FESPSP ou
no Núcleo de Pesquisas). Neste formulário, os docentes deverão indicar a linha
de pesquisa a qual o projeto se vincula (cf. Anexo 2). O formulário deve ser
preenchido e assinado pelos docentes, podendo ser entregue pessoalmente no
Núcleo de Pesquisas ou digitalizado e enviado para o endereço:
pesquisa@fespsp.org.br.
Deverão ser enviados para o endereço: pesquisa@fespsp.org.br:
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o projeto completo em arquivo eletrônico em formato pdf (cf Anexo 1, incluindo,
se for o caso, os Anexos);
Currículo Lattes do(s) docente(s) em arquivo eletrônico em formato pdf.

Processo de seleção e critérios de avaliação

Os seguintes critérios serão observados por uma comissão de avaliadores
internos e/ou externos a ser composta por indicações das Direções Acadêmicas
e da Coordenação do Núcleo de Pesquisas, atentando-se às especificidades e
área de estudo de cada projeto de pesquisa:
A relevância do desenvolvimento do projeto de pesquisa à FESPSP, justificando
a escolha do mesmo em termos de sua contribuição cientifica e institucional;
A consistência do tema proposto, sua pertinência social, a coerência dos
referenciais teóricos, a fundamentação metodológica, a viabilidade cronológica
e a potencialidade para desdobrar-se em investigações futuras, bem como sua
possível relação com trabalhos já desenvolvidos na FESPSP;
A forma como o tema e o objeto de estudo escolhidos estão articulados com as
diretrizes da proposta pedagógica dos cursos de graduação FESPSP, em
especial, com a do curso ao qual se se filia a linha de pesquisa escolhida (cf.
Anexo 2);
O nível e/ou grau da abordagem interdisciplinar presente na montagem do
projeto de pesquisa, considerando-se a natureza das áreas de conhecimento
dos 3 (três) cursos mantidos pela FESPSP. O projeto de pesquisa deve deixar
claro em que medida o tema e o objeto de estudo escolhidos podem ser
analisados a partir de um olhar que considere a intersecção entre as 3 (três)
áreas do saber, mesmo que de modo recortado e sem prejuízo da
especificidade da linha de pesquisa.

O projeto deve estar identificado como um projeto de pesquisa aplicada ou de
pesquisa básica (teórica ou bibliográfica).
O projeto vale 10,0 (dez) pontos. Em caso do projeto obter nota inferior a 7,0
(sete), será desclassificado. A nota do projeto é o principal critério, com peso 5.

Currículo dos candidatos: Será considerado para análise titulação, experiência
acadêmica, e a produção científica dos últimos cinco anos. A pontuação dos
critérios será feita conforme indicado na tabela do Anexo 3. A análise do currículo
terá peso 2.
Perfil da atuação do docente: tempo de atuação docente, participação em
projetos (projetos executivos, projetos de pesquisa científica, cursos de
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extensão), atuação como parecerista ou avaliador em processos seletivos. A
pontuação dos critérios será feita conforme indicado na tabela do Anexo 3. A
pontuação do perfil da atuação do docente terá peso 3.
A classificação será feita pela soma dos três critérios, conforme pode ser visto a
seguir:

[(nota projeto x 5) + (pontuação produção científica x 2) + (pontuação atuação
docente x 3)]
= nota final
Será critério de desclassificação o fato do projeto não estar em acordo com os
critérios de avaliação dispostos no item 6 deste Edital;

Disposições gerais
Os docentes que não cumprirem o que dispõe o item 4 deste Edital (que trata
dos “Compromissos”) terão a bolsa e/ou auxílio automaticamente suspensos,
bem como deverão devolver todo o valor recebido até o descumprimento, ou
seja, em qualquer momento da vigência;
Em caso de licenciamento superior a um mês ou desligamento do docente, a
bolsa e/ou auxílio será automaticamente rescindido;
As modalidades de bolsas não são cumulativas;
Ao final do período, as bolsas e auxílios não serão prorrogados;
O docente que completar o PIPED receberá certificado de participação;
Os docentes contemplados pelo programa nos anos de 2017 e 2018 não
poderão concorrer à bolsa ou auxílio à pesquisa PIPED;
Os docentes que já sejam contemplados com horas de trabalho voltadas à
pesquisa não poderão concorrer à bolsa ou auxílio à pesquisa PIPED;
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa.

São Paulo, 29 de março de 2019.

Profa. Dra. Carla Diéguez Prof. Dr. Paulo S. Ribeiro
Prof. Dr. Douglas Murilo

Coordenação de Pesquisa

Profa. Dra. Valéria Valls
Diretoria Acadêmica
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Anexo 1 - Projeto de Pesquisa

Os projetos deverão estar de acordo com a seguinte estrutura:
mínimo de 10 e máximo de 20 páginas em folha tamanho A4;
configuração da página: margens superior e esquerda 3 cm e margens inferior e
direita 2,5 cm;
formatação de parágrafo: alinhamento justificado, espaço entre linhas de 1,5;
título do projeto - fonte Arial tamanho 13, negrito, maiúscula;
subtítulos - fonte Arial tamanho 12, negrito;
Indicação da linha de pesquisa - fonte Arial tamanho 12;
corpo do texto - fonte Arial tamanho 12;
SEM encadernar;
SEM os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto etc);
SEM IDENTIFICAÇÃO do(s) autor(es), pois tais dados constarão no formulário
de inscrição. Este procedimento facilita a Comissão de Avaliação, já que os
projetos são encaminhados sem qualquer identificação do(s) autor (es). Esta
providência faz-se necessária em virtude da exigência de imparcialidade por
parte dos avaliadores.

O projeto de pesquisa deve ser apresentado conforme a estrutura de projeto de
pesquisa constante no Manual de Orientação para Trabalhos Acadêmicos de
Graduação
e
Pós-Graduação
FESPSP
(http://www.fespsp.org.br/uploads/secretaria/ManualTCC.pdf).
Informações
sobre a normalização de trabalhos acadêmicos podem ser obtidas no referido
manual e também nas seguintes normas técnicas:
NBR 6023 – Informação e Documentação – Referência: Elaboração;
NBR 10520 – Informação e Documentação – Apresentação de citações;
NBR 14724 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos –
Apresentação.

Anexo 2 - Linhas de Pesquisa
As linhas de pesquisa definidas para o PIPED são
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Administração
Cultura Organizacional;
Estratégia e Stakeholders;
Finanças Corporativas;
Gestão de Pessoas/liderança;
Marketing;
Mudança organizacional;

Biblioteconomia e Ciência da Informação
Organização e Representação do Conhecimento;
Mediação, Circulação e Apropriação da Informação;
Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações;
Informação e Tecnologia;
Museu, Patrimônio e Informação.

Sociologia e Política
Políticas Públicas;
Cultura Política;
Identidade e Cultura;
Organizações, instituições e processos políticos e sociais;
História e desenvolvimento das Ciências Sociais no Brasil

350
FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01223-010
www.fepspsp.org.br - Fone: 3123-7800 - 0800 7777 800

Anexo 3 – Tabela de Pontuação para Avaliação do Currículo
Categoria

Tipo
Publicação em periódico especializado Qualis A

Pontuação
5 pontos

Publicação em periódico especializado Qualis B1 a 3 pontos
B3
Publicação
em periódico especializado Qualis B4 e 2 pontos
B5
Publicação de artigo em anais de evento 4 pontos
internacional
Publicação de artigo em anais de evento nacional 3 pontos
Publicação de artigo em anais de evento 2 pontos
regional/local
Publicação de livro como autor ou co-autor
5 pontos
Publicação de capítulo de livro como autor ou co-3 pontos
autor
Artigo ou matéria em jornal de ampla circulação 2 pontos
Participação certificada em eventos científicos
internacionais/nacionais com apresentação de 3 pontos
trabalho
Eventos
Participação certificada em eventos científicos 2 pontos
internacionais/nacionais como ouvinte
Participação certificada em demais eventos
1 ponto
Convidado (conferencista, mesa redonda) em 2 pontos
evento (certificado)
Participação (docência/coordenação)
10 pontos
Participação (docência/palestra) no Programa de
Enriquecimento Curricular (PEC)
Participação em Grupos de Estudo e Pesquisa da
Participação FESPSP
8 pontos
na
Outras atividades de extensão (participação em
Comunidade
projetos executivos, parecerista, etc)
Docência em curso de graduação – 10 anos ou 20 pontos
mais
Docência em curso de graduação – entre 9 e 5 15 pontos
anos
Docência em curso de graduação – abaixo de 4 10 pontos
anos e 11 meses
Publicações
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ANEXO IV
RELATÓRIO DA PESQUISA COM INGRESSANTES NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, BIBLIOTECONOMIA, E SOCIOLOGIA E
POLÍTICA DA FESPSP EM 2019.

APRESENTAÇÃO

Neste relatório apresentam-se os resultados da pesquisa online com
ingressantes nos 3 (três) cursos oferecidos pela Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo. Ao todo foram enviados 144 (cento e quarenta e quatro)
e-mails contendo o link do formulário, tendo-se como retorno 99 (noventa e nove)
respostas. A base de dados contendo os e-mails foi fornecida pela secretaria
acadêmica.
O questionário para aplicação da pesquisa foi elaborado de modo coletivo,
contando não apenas com as coordenações do Núcleo de Pesquisas e dos
cursos de graduação, mas também com as 3 (três) professoras (uma de cada
curso) responsáveis pelas atividades de estágio dos cursos. A versão final do
questionário foi concluída apenas ao término do mês de março de 2019, o que
justifica o início das aplicações em 27/03/19. Dada a dificuldade inicial de
participação do corpo discente nas primeiras semanas de aplicação, várias
ações de divulgação foram feitas pelo setor de comunicação a pedido da
coordenação do Núcleo de Pesquisas, bem como chamamentos em sala ao
longo das aulas a pedido das coordenações de curso. Devido a isso, a pesquisa
permaneceu aberta por aproximadamente 2 (dois) meses (até 25/05/19) para
que se alcançasse um nível de confiança próximo à 95%, com uma margem de
erro de 5%.
Em termos de escolha metodológica para a montagem da pesquisa, optou-se
por um questionário estruturado, composto predominantemente por questões
fechadas, porém com algumas questões abertas. Para estas últimas, foi
realizado um agrupamento das respostas para criação de categorizações a partir
de uma análise de conteúdo e do aspecto semântico do que fora afirmado pelos
respondentes. Todas as respostas e dados da pesquisa estão disponíveis no
acervo do Núcleo de Pesquisas, bem como na base de dados da conta da
FESPSP na plataforma do SurveyMonkey.

RESULTADOS GERAIS: TODOS OS CURSOS
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A seguir, apresenta-se uma análise dos resultados gerais, isto é, considerandose toda a amostra (com 99 respondentes) composta por alunas e alunos de todos
os cursos. Vale destacar que a participação dos cursos na composição da
amostra naturalmente não seria equânime, pois o número de matriculas em cada
uma das faculdades mantidas difere muito. Contudo, deve-se apontar que a
adesão para participação do corpo discente de cada curso se manifestou de
modo muito peculiar. Os cursos de Administração e Biblioteconomia
apresentaram níveis mais elevados de respostas completas aos questionários
em detrimento ao registro para Sociologia. Dentre os possíveis respondentes
para Administração, 81,6% responderam completamente. No curso de
Biblioteconomia, esse registro foi de 73%. Já sociologia, apresentou apenas
26,9% de respostas completas. É importante destacar que estes números dizem
respeito apenas a respostas completas, ou seja, respondentes que preencheram
todo o formulário. Contudo, ainda que alguns deles não tenham preenchido o
formulário em sua plenitude, as respostas às questões específicas em
formulários preenchidos parcialmente foram consideradas no cômputo da
tabulação e da análise.

Da análise dos dados gerais, considerando-se todos os cursos, foi possível
constatar que 66% são mulheres e 61% jovens, de 17 a 22 anos. Ao todo, 31%
fazem estágio ou são aprendizes com remuneração. São assalariados com
registro 21%, e 14% estão desempregados ou á procura de emprego. Com
relação ao número dos que têm interesse em participar de estágio, e que,
portanto, aceitariam falar com uma das professoras responsáveis pelo
encaminhamento de estágio, foram ao todo 71%.

A maioria vive com renda pessoal inferior à R$ 998,00, o que representa um total
de 54%. Por outro lado, 27% vivem com renda pessoal entre R$ 998,01 e R$
1.996,00. Estes dados indicam que mais da metade dos alunos afirmam ganhar
menos que a mensalidade do curso, e que pouco mais de ¼, ao menos em tese,
conseguiriam pagar. Mas para além da pouca autonomia financeira individual
dos alunos, outros aspectos saltam aos olhos para se pensar em sua condição
social e de manutenção de vínculo ao curso. Ao se analisar a renda familiar
(dada pela soma de todas as rendas de dos que moram juntos), percebe-se que
29 % vivem com renda entre R$ 998,01 e R$ 1.996,00 e que apenas 15% com
renda entre R$ 1996,01 e R$ 2.994,00. Considerando-se o número de pessoas
que moram na mesma residência, 24% vivem em 4 (quatro) pessoas, e 17% com
mais de 4 (quatro), totalizando 41% de discentes que vivem em 4 (quatro) ou
mais pessoas. Estes dados indicam que as famílias podem encontrar alguma
dificuldade (em maior ou menor grau) para financiar os estudos – seja pela renda
353

de modo geral, seja pela baixa renda per capita das famílias mais numerosas.
Ainda sobre a condição social dos alunos, resta dizer que a maioria (76%) não é
arrimo de família, isto é, não é responsável pelo sustento ou pela maior renda
familiar. Ao todo, 63% não vivem em imóvel alugado, a maioria mora com a
família (67%) e 93% não têm filhos. Quanto à forma como se deslocam pela
cidade, predominam alguns tipos específicos de meios de transporte, a exemplo
do metrô (75%) e do ônibus (73%).
Outro aspecto importante abordado foi o nível de escolaridade do ingressante.
Dentre eles, 50 % tem apenas Ensino Médio completo, 29% Ensino Superior
incompleto, 10% Ensino Superior completo, e os demais se distribuem entre
aqueles que afirmam ter outros níveis, como Pós-Graduação ou uma segunda
Graduação incompleta. Estes dados revelam que para 50% dos ingressantes, a
escolha por algum curso da FESPSP não foi a primeira opção como porta de
entrada no Ensino Superior. Ao mesmo tempo é indicativo de que, embora muito
jovens metade já experimentou vivências universitárias de algum modo, tendo
ou não concluído um curso. Ainda sobre a escolaridade, a maioria dos
respondentes é egressa do Ensino Médio público, 63%. Dentre os respondentes,
87% são egressos do curso regular.
Algumas perguntas trataram, especificamente, sobre o que teria sido levado em
conta por alunas e alunos tanto para escolha do Curso de Graduação como pela
FESPSP como instituição. Por serem questões abertas, as respostas obtidas
tiveram seus conteúdos e sentidos semânticos analisados e categorizados,
assim como em todas as demais desta mesma natureza. Uma das perguntas
era: “por que escolheu fazer esse Curso de Graduação?”. Dentre as respostas,
predominaram afirmações que remetiam a ideia de realização pessoal, com
pouco mais de 32% e mercado de trabalho, com pouco mais de 30%. Uma
segunda questão, também aberta, era: “por que escolheu a FESPSP?”. Para
quase 71% o que motivou a escolha foi a própria instituição, ou seja, sua história,
sua tradição, enfim, a própria imagem positiva da FESPSP. Para 14,6% foi o
valor da mensalidade, e para pouco mais de 12% a localização.
Para além das questões abertas, outra de natureza fechada e pautada na escala
de Lickert foi aplicada. Aos ingressantes também foi solicitado que indicasse,
numa escala de 0 a 10, quais os aspectos mais importantes para terem decidido
estudar na FESPSP. Destacaram-se 2 itens: qualidade de ensino (49%) e
professores (25%) foram os que receberam pontuação máxima, ou seja, nota 10.
Na sequência, o item infraestrutura recebeu nota 8 por 23% dos entrevistados e
nota 7 por mais 23%. Já o item confiabilidade recebeu nota 7 por 24%. Por fim,
a localização recebeu 5 por 28%. Destes dados, uma possível conclusão é de
que a qualidade de ensino e os professores estão entre os principais aspectos
que marcam a imagem da FESPSP, principalmente por meio da internet, afinal,
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como se verá mais a frente, este seria o principal meio pelo qual os alunos
tomaram conhecimento da FESPSP.
Analisando-se a expectativa dos ingressantes com relação aos cursos da
FESPSP, a ampliação do conhecimento recebeu nota 10 por 52% dos
respondentes, seguida de carreira profissional por 38%. Ainda nesta questão,
deve-se destacar o fato de que para 48% o principal fator em termos de
expectativa com a instituição seja a apenas a aquisição de diploma. Ainda para
esta questão era possível ao respondente apontar outros motivos que
expressassem suas expectativas com relação aos cursos. Contudo, apenas 5
(cinco) pessoas se manifestaram, o que não possibilitou uma maior
categorização entre as respostas. Neste sentido, na íntegra foi dito que:

“Estou a todo vapor e muito contente com todas as possibilidades que a FESPSP
nos oferece”;
“Passar em um concurso público”;
Maior contato com movimentos sociais;
“Concluir a graduação tendo em mente tudo o que a FESPSP passa para o
aluno”; “Essa é uma excelente oportunidade de aprimoramento profissional”;
“Sociabilização e interação com nova geração”;
“Quis estudar na FESP por imaginar que a Administração fosse abordada de
maneira menos teórica e rasa. Quero sair da faculdade pelo menos 5%
socióloga, nem que seja para aprender com o ambiente no qual convivo”.

Como apontado anteriormente, a maioria dos respondentes apontou que tomou
conhecimento da FESPSP e de seus cursos pela internet (34%). Contudo, ainda
que a internet tenha sido o principal canal, apenas 8% conheceram a instituição
por meio de seu site. Para 31%, o principal canal foi o CIEE (Centro de
Integração Empresa Escola), fato que se justifica pelo convênio existente entre
esta instituição e a FESPSP, mais especificamente com relação ao número de
alunos do curso de Administração. Apenas 14% afirmaram ter conhecido por
meio de amigos ou familiares, contudo, ainda assim, um número mais expressivo
quando em comparação com o site da FESPSP, conforme apontado.
Também foi perguntado aos respondentes quais seriam os 3 (três) principais
sites que visitam com maior frequência. A partir das respostas, foi possível obter
uma categorização com a seguinte classificação: empatados em primeiro lugar,
com 43,7% cada um, estão site de entretenimento e notícias. Em segundo lugar
estariam sites de instituições de modo geral (governo, universidades,
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faculdades), com 16,9%. Considerando-se que os respondentes poderiam
apontar até 3 (três) sites, isso justifica o fato de que da soma dos percentuais
das respostas ultrapassarem 100%. Do mesmo modo, e seguindo-se a mesma
lógica da questão anterior enquanto pergunta aberta, foi solicitado aos
respondentes apontarem 3 (três) eventos em que estiveram presentes no último
ano. Segundo das respostas, estiveram em feira/bienal/exposição 36,6%, em
shows 33,8% e em outros eventos 28,2%. Vale dizer que a categoria “outros
eventos” foi aqui utilizada dada a dificuldade em se agrupar boa parte dos
eventos citados, haja vista a especificidade destes.

A seguir, apresentam-se os gráficos referentes aos resultados gerais da
pesquisa com ingressante

Gráficos dos resultados gerais: todos os cursos

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.

359

Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.

De 0 a 10, onde 0 significa "nada importante" e 10 "muito importante", indique
qual a importância que teve cada um dos fatores abaixo em sua decisão de
ingressar na FESPSP:
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Item:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Qualidade do ensino

0%

0%

0%

4%

0%

3%

1%

3%

18%

21%

49%

Localização

1%

3%

0%

4%

3%

28%

15%

14%

10%

17%

4%

Indicação de amigos, parentes ou conhecidos

28%

6%

4%

4%

8%

15%

13%

6%

6%

6%

4%

Confiabilidade

0%

1%

6%

0%

3%

14%

23%

24%

15%

10%

4%

Infraestrutura

0%

0%

0%

3%

3%

11%

20%

23%

23%

14%

4%

Professores

0%

0%

0%

0%

1%

7%

7%

18%

20%

21%

25%

Fonte: Dados da Pesquisa.

De 0 a 10, onde 0 significa "nada importante" e 10 "muito importante", indique
qual a importância de cada um dos fatores abaixo para descrever sua
expectativa em relação ao curso da FESPSP:
Item:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ampliação do conhecimento

0%

0%

0%

1%

1%

3%

0%

4%

15%

23%

52%

Carreira profissional

0%

0%

1%

1%

0%

3%

4%

6%

24%

38%

23%

Especialização teórica na área de ensino e
pesquisa

0%

0%

3%

0%

1%

6%

7%

14%

35%

25%

8%

Aquisição de diploma

1%

1%

1%

3%

6%

4%

6%

48%

13%

8%

8%

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa
ADMINISTRAÇÃO: ANÁLISE DOS RESULTADOS

O percentual de participação das alunas e dos alunos de Administração foi
satisfatório, afinal, mais de 81% responderam ao questionário completamente.
Dentre estes, a grande maioria é estudante do período noturno, grupo que
representou pouco mais de 78% dentre os respondentes. Depreendeu-se da
pesquisa que 73% são mulheres e 84% possuem entre 17 e 22 anos, havendo
uma concentração entre indivíduos de 17 e 19 anos, o que os quais representam
48%. Haja vista a parceria estabelecida com o CIEE, 60,6% dos alunos são
aprendizes, e 18,8% são assalariados com registro. Apenas algo em torno de
9% está desempregado. Por outro lado, embora boa parte esteja empregada,
81,8% afirmou ter interesse em participar de conversa e orientação com a
professora responsável por tratar de estágio e mercado de trabalho para o curso.
Do ponto de vista socioeconômico, a maioria vive com menos de R$ 998,00,
representando 60,6% dos respondentes. Já 30,3% tem renda entre R$ 998,01 e
R$ 1.996,00, ou seja, entre 1 e 2 salários mínimos. Com relação à renda familiar,
42,4% vivem com este mesmo valor, ou seja, entre R$ 998,01 e R$ 1.996,00 e,
segundo 57,6%, 4 (quatro) ou mais pessoas vivem da renda familiar. A renda
que a maioria dos respondentes recebe não é a principal renda de suas famílias,
mas apenas para 6% deles. A maioria não paga aluguel (63,6%), mora com a
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família (81,8%) e não tem filhos (94%). Quanto à mobilidade diária, 81,8%
utilizam ônibus e 78,8% metrô.
Com relação ao nível de escolaridade, 51,5% tem apenas o Ensino Médio, 33%
Superior incompleto e 6% Superior completo. Ao todo, 94% afirmam ter feito o
Ensino Médio em escola pública, e a maioria (86%) fez curso regular.
Como apontado anteriormente, algumas questões foram direcionadas para se
compreender as razões pelas quais as alunas e alunos escolheram o Curso de
Graduação em Administração ou mesmo a instituição. Ao todo, foram 3 (três)
questões4, entre as quais 2 (duas) abertas e 1 (uma) fechada. Dentre as abertas,
a primeira dizia respeito à indicação do motivo pelo qual se escolheu o curso. A
grande maioria, 45,2%, apontou que sua escolha se deu em virtude do mercado
de trabalho. Já para 32,3%, a questão que balizou a escolha pelo curso foi a
busca pela realização pessoal. Do mesmo modo, também como questão aberta,
foi perguntado o que teria motivado a escolha pela FESPSP. Dentre os
respondentes, 67,7% afirmaram terem se motivado pela própria história
institucional, por sua grade de ensino ou matriz curricular, e pelo relato de exalunos. Já para 35,5%, o mais motivador teria sido o valor da mensalidade ou
fato de terem recebido bolsa. Como se sabe, no caso dos alunos do Curso de
Graduação em Administração, há uma parceria entre a FESPSP e o CIEE que
garante a oferta de bolsas. Na questão fechada, para 42% dos respondentes, a
qualidade de ensino é o fator mais significativo para terem escolhido a FESPSP,
pois para este quesito, numa escala de 0 a 10, atribuíram nota 10. A
infraestrutura recebeu notas 8 e 9 por 46%. Já para os professores 28%
atribuíram nota 7. Deve-se registrar que para esta questão os respondentes
avaliavam todas as alternativas, criando assim uma espécie de “ranking”. Quanto
à expectativa com a FESPSP, o aspecto que mais recebeu nota 10 (seguindose a mesma lógica e parâmetro da questão anterior), foi a ampliação de
conhecimento, com 45%. Na sequência, recebeu nota 9 por 48% a carreira
profissional.
Também neste questionário foi perguntado como se tomou conhecimento da
FESPSP. No caso dos discentes do curso de Administração, como esperado em
virtude da parceria da FESPSP com o CIEE, 64,5% apontou ter conhecido a
instituição por meio desta última. Além desta questão, outras foram elaboradas
para atender a algumas demandas do departamento de marketing da FESPSP,
dentre elas, qual a principal rede social utilizada. Ao todo, 45% afirmou ser o
Facebook, e 32% o Instagram. Também foi perguntado aos participantes quais
seriam os 3 (três) principais sites que visitam com frequência. Dentre as
respostas, 36,8% disseram que visitam sites de entretenimento, 28,7% de
4

A título de observação para a correta da análise dos dados, atenta-se que para estas questões (abertas
ou fechadas) era permitido aos respondentes apontarem mais de uma resposta.
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notícias e 14,9% de pesquisa. Do mesmo modo, solicitou-se que fossem
apontados 3 (três) eventos em que esteviveram presentes no último ano. Os
eventos mais citados foram shows, feiras/bienais e palestras, com 52%, 48% e
45%, respectivamente.

A seguir, apresentam-se os gráficos referentes aos resultados gerais da
pesquisa com ingressantes do Curso de Graduação em Administração.

Gráficos dos resultados - Administração

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.

373

Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.

377

Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.

De 0 a 10, onde 0 significa "nada importante" e 10 "muito importante", indique
qual a importância que teve cada um dos fatores abaixo em sua decisão de
ingressar na FESPSP:
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Item:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Localização

0%

3%

0%

6%

3%

29%

19%

13%

6%

16%

3%

Indicação de amigos, parentes ou
conhecidos

32%

6%

3%

3%

10%

16%

13%

6%

3%

0%

6%

Confiabilidade

0%

0%

6%

0%

3%

13%

29%

19%

13%

10%

6%

Infraestrutura

0%

0%

0%

0%

0%

16%

10%

19%

23%

23%

10%

Professores

0%

0%

0%

0%

0%

6%

6%

26%

23%

16%

23%

Qualidade do ensino

0%

0%

0%

6%

0%

0%

0%

3%

29%

19%

42%

Fonte: Dados da Pesquisa.
De 0 a 10, onde 0 significa "nada importante" e 10 "muito importante", indique
qual a importância de cada um dos fatores abaixo para descrever sua
expectativa em relação ao curso da FESPSP:

Item:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ampliação do conhecimento

0%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

3%

19%

29%

45%

Carreira profissional

0%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

6%

13%

48%

29%

Especialização teórica na área de ensino e
pesquisa

0%

0%

0%

0%

3%

6%

10%

16%

45%

13%

6%

Aquisição de diploma

0%

0%

0%

0%

3%

0%

6%

55%

16%

6%

13%

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.

BIBLIOTECONOMIA: ANÁLISE DOS RESULTADOS
382

A pesquisa entre as alunas e alunos do Curso de Graduação em Biblioteconomia
contou com um bom nível de participação, alcançando-se 73,1% de respostas
completas entre os possíveis respondentes. Dentre estes, pouco mais de 56%
declararam serem estudantes do período noturno. Ao todo, 70% são do sexo
feminino, sendo 30,4% com idade igual ou superior a 31 anos, e 21,7% com
idade entre 20 e 21 anos. Com relação à atividade que desempenham, um pouco
mais de 21% afirmaram serem apenas estudante, assim como também em torno
de 21% afirmaram serem assalariado com registro em carteira. Ao todo, 17%
afirmaram estarem desempregados. Como apontado anteriormente, também foi
perguntando aos discentes se teriam algum interesse em participar de uma
orientação sobre estágios. Ao todo, 78% afirmaram terem interesse. Ainda em
relação aos que trabalham, 60% ganham menos de R$ 998,00, e 30% tem renda
familiar entre R$ 998,01 e R$ 1.996,00. Dentre os respondentes 22% apontam
que mais de 4 pessoas vivem com essa mesma renda familiar. A grande maioria,
80%, não é arrimo de família, vivem com ela (60%), não pagam aluguel (65%) e
não possuem filhos (96%). Quanto à forma de mobilidade, utilizam transporte
público, 74% é usuária de ônibus 61% de metrô.
Com relação ao nível de escolaridade, 39% possui Ensino Médio Completo, 83%
fizeram Ensino Médio regular e 52% estudaram o Ensino Médio em escola
privada. Ainda sobre a vida escolar antes de ingressar no Curso de Graduação
em Biblioteconomia, 26% já possuía Superior Incompleto e 26% já fez outra
faculdade. Depreende-se destes dados que mais da metade das alunas e alunos
do Curso de Graduação de Biblioteconomia já tiveram algum contato com o
Ensino Superior antes da FESPSP.
No questionário também foram apresentadas questões (duas abertas e uma
fechada) para que os respondentes pudessem avaliar os motivos pelos quais
escolheram o curso ou a instituição. Quanto à escolha do curso, 42,1% afirmou
ser o mercado de trabalho o principal motivo, 36,8% o interesse na área, e 21,1%
a realização pessoal. Já com relação à escolha da FESPSP, 63,2% afirmaram
por ser uma faculdade conceituada e 21,1% pelo valor da mensalidade/bolsa de
estudo. Na questão fechada, para a qual havia alternativas previamente
definidas e que deveriam ser atribuídas notas de 0 a 10, 63% atribuiu nota 10
para o quesito qualidade de ensino, 21% nota 10 para os professores e 32% nota
8 para infraestrutura. Quando questionados com relação às expectativas,
considerando-se a mesma escala de avaliação da questão anterior, 53% atribuiu
nota 10 para a ampliação do conhecimento, 32% nota 9 carreira profissional e
37% nota 8 para especialização teórica. Quanto aos meios pelos quais tomaram
conhecimento da FESPSP, 36,8% disse ter sido pela internet e 21% por
indicação.
Atendendo a uma demanda do departamento de marketing, perguntou-se qual
a principal rede social dos ingressantes do Curso de Graduação em
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Biblioteconomia e quais seriam os 3 (três) principais sites visitados. Para 47,4%
a principal rede social é o Facebook e 26,3% não tem rede alguma. Dentre os
sites mais acessados (considerando-se a agregação das respostas espontâneas
em categorias), 71,4% visitam sites de notícias, 34,2% sites de busca e 34,2%
de entretenimento.
Por fim, foi solicitado aos respondentes apontarem quais os 3 (três) eventos nos
quais estiverem presentes no último ano. Utilizando, novamente, a agregação
das respostas em categorias, 27% afirmou terem ido a bienal/feira/exposição,
21% a palestras/congresso/debates/ e quase 19% a outros eventos, os quais
não foram aqui categorizáveis haja vista a natureza específica das várias
respostas.

A seguir, apresentam-se os gráficos referentes aos resultados gerais da
pesquisa com ingressantes do Curso de Graduação em Biblioteconomia.

Gráficos dos resultados - Biblioteconomia

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.

386

Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

De 0 a 10, onde 0 significa "nada importante" e 10 "muito importante", indique
qual a importância que teve cada um dos fatores abaixo em sua decisão de
ingressar na FESPSP:
Item:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicação de amigos, parentes ou conhecidos

37%

5%

11%

0%

0%

16%

11%

0%

5%

16%

0%

Confiabilidade

0%

0%

5%

0%

5%

11%

16%

26%

21%

16%

0%

Infraestrutura

0%

0%

0%

5%

5%

0%

21%

26%

32%

11%

0%

Localização

5%

0%

0%

0%

5%

32%

21%

11%

5%

16%

5%

Professores

0%

0%

0%

0%

0%

16%

16%

16%

16%

16%

21%

Qualidade do ensino

0%

0%

0%

5%

0%

5%

0%

5%

5%

16%

63%

Fonte: Dados da Pesquisa.

De 0 a 10, onde 0 significa "nada importante" e 10 "muito importante", indique
qual a importância de cada um dos fatores abaixo para descrever sua
expectativa em relação ao curso da FESPSP:
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Item:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ampliação do conhecimento

0%

0%

0%

0%

5%

5%

0%

11%

11%

16%

53%

Carreira profissional

0%

0%

0%

5%

0%

0%

11%

5%

21%

32%

26%

Especialização teórica na área de ensino e
pesquisa

0%

0%

5%

0%

0%

11%

0%

16%

37%

26%

5%

Aquisição de diploma

5%

5%

5%

0%

5%

16%

0%

32%

11%

16%

5%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.
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SOCIOLOGIA: ANÁLISE DOS RESULTADOS

O nível de participação na pesquisa com ingressantes do Curso de Graduação
em Sociologia foi de apenas 26,9% do universo possível, sendo a maioria
estudantes do período matutino. Essa baixa participação, em que pesem os
esforços para mobilização e sensibilização do corpo discente tanto por parte da
coordenação do curso como por parte do Núcleo de Pesquisas, aponta uma
limitação nas conclusões aqui apresentadas. De todo modo, tais conclusões
servem de ponto de partida (ainda que provisoriamente) para outras análises
mais profundas que por ventura a direção acadêmica e executiva compreendam
ser necessárias.
Partindo-se das respostas coletadas, 58% do corpo discente do curso de
Sociologia é composto por mulheres, e 42,1% por jovens de entre 17 e 20 anos.
Ao todo, 23,7% são assalariados registrados, 13% assalariados sem registro,
quase 8% fazem bicos/freelance, e 13% é estagiário ou aprendiz. Quase 16%
estão desempregados ou procurando emprego e 21% afirmam que apenas
estudam. Ao serem questionados se teriam interesse em participar de
orientações voltadas ao estágio, 58% disseram que sim.
Quanto ao rendimento, segundo declaração dos respondentes, 44% tem renda
menor que R$ 998,00 e 22% obtém renda entre R$ 998,01 e R$ 1.996,00.
Quanto à renda familiar, 22,2% apontam renda entre R$ 3.992, 01 e R$ 4.990,00,
um dos índices mais altos quando em comparação aos alunos dos demais
cursos. Ao todo, 33% dizem que apenas 2 (duas) pessoas vivem de sua renda
familiar e para 42% o rendimento que ganham é a principal renda da família (o
que também se caracteriza como um registro superior aos demais cursos da
FESPSP). Pouco mais de 60% não paga aluguel, 58,3% vive com a família, 92%
não têm filho. Quanto à mobilidade, 80,6% são usuários de metrô e 63,9% de
ônibus.
Com relação ao nível de escolaridade, a maioria tem apenas o Ensino Médio
Completo (55,8%), fez Ensino Médio Regular (88,9%) e o cursou em escola
privada (55,6%). Quase 28% possui Superior Incompleto e menos de 3% tem
superior completo, o que significa que para 31% o ingresso na FESPSP foi uma
segunda opção na vida universitária.
Assim como para os demais cursos, perguntou-se sobre quais teriam sido os
aspectos que teriam motivado a escolha pelo curso. Como apontado
anteriormente, foram feitas 2 (duas) questões abertas – com respostas
espontâneas e que foram, a posteriori, agrupadas em categorias - e 1(uma)
questão fechada, na qual a avaliação era pautada pelo uso de uma escala com
notas de 0 a 10. Dentre as questões abertas, ao se perguntar o motivo pelo qual
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se escolheu o curso, 33% apontaram interesse na área, e pouco mais de 28%
indicaram realização pessoal, ficando em terceiro lugar o mercado de trabalho,
com apenas 19%. Já com relação aos motivos que nortearam a escolha pela
FESPSP, 76,2% apontaram ter escolhido a instituição por ela própria (por sua
grade de ensino ou matriz curricular, e pelo relato de ex-alunos). Apenas 19%
indicou ser a localização uma questão relevante para escolher a instituição, e
14,3% o valor da mensalidade/bolsa.
Na questão fechada sobre a mesma temática e se considerando uma escala de
0 a 10, conforme apontado anteriormente, os respondentes classificaram as
alternativas pré-definidas no questionário que decidiram sua escolha da
FESPSP. Destaca-se que 48% atribuíram nota 10 para qualidade de ensino;
33% atribuíram nota 10 para professores e, do mesmo modo, 33% deram nota
9 para professores.
Partindo da mesma metodologia aplicada na questão anterior os respondentes
foram convidados indicarem quais os principais aspectos que expressariam a
expectativa com o ingresso na FESPSP. A ampliação do conhecimento recebeu
nota 10 por 62%; especialização teórica recebeu nota 9 por 43%; assim como
43% atribuíram nota 8 para carreira profissional.
Foi perguntado aos respondentes sobre como haviam tomado ciência da
FESPSP, e 47,6% afirmou ter sido por meio de site de busca e 33,3% por
indicação de amigos/familiares. Assim como para as alunas e alunos dos demais
cursos, a pedido do departamento de marketing da FESPSP foram realizadas
algumas questões específicas. Dentre elas, qual seria a principal rede social
utilizada, e para 73,7% é o Facebook. Do mesmo modo, perguntou-se quais
seriam os três sites que visitam com maior frequência e, do agrupamento das
respostas abertas em categorias, conclui-se que 90,5% acessa sites de notícias,
42,9% de entretenimento, e 19,05% de pesquisa. Por fim, foi perguntado quais
teriam sido os três eventos que esteve presente no último ano. Agrupando-se as
respostas abertas, conclui-se que 66,7% estiveram em shows, 50% em
feiras/bienais/exposições e pouco mais de 33% em palestras/debates.

A seguir, apresentam-se os gráficos referentes aos resultados gerais da
pesquisa com ingressantes do Curso de Graduação em Sociologia.
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Gráficos dos resultados - Sociologia

Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

De 0 a 10, onde 0 significa "nada importante" e 10 "muito importante", indique
qual a importância que teve cada um dos fatores abaixo em sua decisão de
ingressar na FESPSP:
Item:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Infraestrutura

0%

0%

0%

5%

5%

14%

33%

24%

14%

5%

0%

Localização

0%

5%

0%

5%

0%

24%

5%

19%

19%

19%

5%

Indicação de amigos, parentes ou conhecidos

14%

5%

0%

10%

14%

14%

14%

10%

10%

5%

5%

Confiabilidade

0%

5%

5%

0%

0%

19%

19%

29%

14%

5%

5%

Professores

0%

0%

0%

0%

5%

0%

0%

10%

19%

33%

33%

Qualidade do ensino

0%

0%

0%

0%

0%

5%

5%

0%

14%

29%

48%

Fonte: Dados da Pesquisa.
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De 0 a 10, onde 0 significa "nada importante" e 10 "muito importante", indique
qual a importância de cada um dos fatores abaixo para descrever sua
expectativa em relação ao curso da FESPSP:

Item:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ampliação do conhecimento

0%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

14%

19%

62%

Carreira profissional

0%

0%

0%

0%

0%

10%

5%

5%

43%

29%

10%

Especialização teórica na área de ensino e pesquisa

0%

0%

5%

0%

0%

0%

10%

10%

19%

43%

14%

Aquisição de diploma

0%

0%

0%

10%

10%

0%

10%

52%

10%

5%

5%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

RESUMO GERAL DOS RESULTADOS
A seguir, apresenta-se um breve resumo dos principais resultados da pesquisa
com ingressantes nos Cursos de Graduação de Administração, Biblioteconomia,
e Sociologia e Política da FESPSP em 2019.
Perfil geral do ingressante: São mulheres, jovens de até 22 anos, em sua maioria
trabalhando como estagiários (as) ou assalariados (as) com registro em carteira,
e mesmo assim demonstram interesse em participar das orientações para
estágio. Vivem com renda pessoal de até 1 (um) salário mínimo, possuem pouca
autonomia financeira, renda familiar entre 1(um) e 3 (três) salários mínimos, e
vivem com 4 (quatro) ou mais pessoas em casa. São egressos (as) do Ensino
Médio público, e metade já teve alguma passagem pelo Ensino Superior.
Escolheram o curso para alcançar realização pessoal ou alcançarem o mercado
de trabalho, e decidiram pela FESPSP pelas próprias características da
instituição ou de sua imagem, tomando conhecimento dela pela internet (não
pelo site). Como expectativas com a passagem pela FESPSP buscam ampliar o
próprio conhecimento.
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Perfil do ingressante em Administração: Predominam mulheres, jovens entre 17
e 22 anos, havendo uma maior concentração de pessoas de 17 e 19 anos. Haja
vista a parceria da FESPSP com o CIEE, a grande maioria é aprendiz ou
assalariado com registro, mas ainda assim possuem interesse na orientação
para estágio. Como renda individual recebem até 1 (um) salário mínimo e
possuem renda familiar entre 1(um) e 2 (dois) salários mínimos (valor inferior
quando comparado à renda familiar do perfil geral do ingressante), e vivem com
4 (quatro) ou mais pessoas. A maioria tem apenas Ensino Médio completo,
cursado em escola pública, e apenas uma pequena parcela (muito menor
quando na comparação com o perfil geral dos ingressantes) teve contato com o
Ensino Superior antes do ingresso na FESPSP. A escolha do curso se deu pelo
interesse no mercado de trabalho, e a escolha da FESPSP por sua própria
história institucional ou pelo valor da mensalidade/bolsa, o que se justifica devido
a relação institucional com o CIEE, aliás, principal meio pelo qual tomaram
conhecimento da instituição. Quanto à expectativa com a FESPSP, anseiam
aumentar o conhecimento e o sucesso na carreira profissional.

Perfil do ingressante em Biblioteconomia: O corpo discente é composto em sua
maioria por mulheres. Quanto à faixa etária, predominam dois grupos: pessoas
com 31 anos ou mais, e pessoas com idade entre 20 e 21 anos, o que denota
um perfil relativamente heterogêneo e mais velho quando em comparação ao
perfil geral dos ingressantes. Quanto aos aspectos socioeconômicos,
diferentemente de outros cursos, há uma equivalência entre aqueles (as) que só
estudam e os que apenas trabalham. Destaca-se que grande maioria tem
interesse em orientações para estágio. Ganham até 1 (um) salário mínimo e
possuem renda familiar de 1(um) à 2 (dois) salários mínimos (valor inferior
quando comparado à renda familiar do perfil geral do ingressante), morando com
4 (quatro) ou mais pessoas. Em comparação ao perfil geral dos ingressantes,
os (as) alunos (as) de Biblioteconomia estão entre os que mais cursaram o
Ensino Médio em escola privada e, assim como o perfil geral, mais da metade já
teve experiência anterior no Ensino Superior (completando o curso ou não).
Dentre os motivos para a escolha do curso, destaca-se o interesse pelo mercado
de trabalho, e com relação à escolha pela FESPSP, o fato dela ser uma
faculdade conceituada, tendo a conhecido pela internet. Quanto às expectativas,
destaca-se a ampliação de conhecimento.
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Perfil do ingressante em Sociologia: Assim como para os demais cursos,
predominam mulheres entre o corpo discente de Sociologia. A maioria dos (as)
alunos (as) é jovem entre 17 e 20 anos, assim como o perfil geral dos
ingressantes. Quanto à atividade profissional que desempenham, predominam
assalariados (as) com registro e uma menor parcela afirmou ser apenas
estudante. Deve-se registrar que na comparação com o perfil geral ou com o
perfil específico dos demais cursos, os ingressantes em Sociologia foram os que
menos demonstraram interesse em orientações para estágio. Quanto à renda,
auferem mais recursos que o perfil geral, uma vez que uma importante parcela
chega a ganhar até 3 (três) salários mínimos. Com relação à renda familiar,
também se constata um registro superior aos demais perfis específicos e ao
geral, chegando-se a 5 (cinco) salários mínimos. Por outro lado, diferentemente
dos demais perfis, uma parte considerável dos ingressantes em Sociologia
declarou que o rendimento que possui é o que mantem a família, e que moram
com pelo menos 2 (duas) pessoas. Quanto à escolaridade também destoam do
perfil geral, uma vez que a maioria apontou ser egressa do Ensino Médio em
escola privada. Do mesmo modo, também difere do perfil geral quanto ao nível
de experiência pregressa no Ensino Superior. Com relação à escolha do curso,
afirmam que a motivação se deu pelo interesse na área, e que a escolha da
FESPSP foi decorrente do conhecimento da história da própria instituição.
Quanto ao modo como tomaram conhecimento da instituição, apontaram ter sido
pela internet e pela indicação de amigos/familiares (sendo este um aspecto muito
mais determinante no caso da Sociologia quando em comparação aos demais
perfis, específicos e geral).
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