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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 2020 os resultados obtidos por seu processo de
autoavaliação 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 2019), 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 2019, com duas turmas formadas a partir do primeiro
semestre do mesmo ano, sendo esta, portanto, sua segunda 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
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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
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, respeitando seu projeto de avaliação (anexo B). 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, busca-se 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)
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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
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
Em decorrência da Pandemia Covid.19 e aderência aos protocolos
sanitários a FESPSP, a partir de 17 de março de 2020, iniciou em sua
totalidade, suas atividades administrativas e acadêmicas remotamente. Diante
deste fato, diversos processos foram ajustados para atender às novas rotinas.
Em reunião da CPA, ocorrida por teleconferência em abril/20, onde estavam
presentes: Sra. Lais Cristina da Costa Manso Nabuco de Araújo (até julho de
2020 atuava como Diretora Executiva e a partir de agosto de 2020 passou a
ser a Secretária Executiva); prof. Dr. Douglas Murilo Siqueira, coordenador da
CPA e do curso de Administração; Profa. Dra. Carla Diéguez, diretora da Escola
de Sociologia e Política e Coordenadora do curso de Sociologia e Política (atual
coordenadora do curso de Sociologia e Política) e profa. Dra. Valéria Valls
diretora do curso a Faculdade de Biblioteconomia e coordenadora do curso de
Biblioteconomia e Ciência da Informação (atual coordenadora do curso de
Biblioteconomia e Ciência da Informação), tomou-se a decisão da não
realização da pesquisa semestral em sua totalidade, sendo substituída por
questões que ajudassem a avaliar as ações da Instituição no primeiro semestre
de 2020, para que medidas de melhoria e ajustes no processo fossem tomadas
para o segundo semestre de 2020. Os resultados desta pesquisa e as ações
realizadas encontram-se pautadas neste documento.
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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
autoavaliação institucional.

A CPA - Comissão Própria de Avaliação atualmente conta com 10 (dez)
membros efetivos, sendo 1 (um) coordenador, 1 (um) representante da
sociedade civil, 2 (dois) representantes do quadro funcional técnicoadministrativo 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:
Quadro 01 – Componentes da CPA
Membros efetivos nomeados

Representação

Douglas Murilo Siqueira

Coordenador da CPA

Carla Regina Dieguez

Docente - ESP
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Vitor Gustavo

Docente - FAD

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

Ricardo Ignacio Mello

Fonte: CPA

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
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 encaminha ao setor de comunicação a
apresentação dos resultados e o relatório ano base 2020 para disponibilização
9
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no site da FESPSP. 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 2021. No entanto, devido a
excepcionalidade do semestre, este evento será realizado, virtualmente, em abril
de 2021.

Planejamento e Ações de Aprimoramento

Assim como no ano anterior, ao longo de 2020 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. Até 2019, portanto antes
da Pandemia, os estudantes eram conduzidos pelos professores ao laboratório
de informática ao longo da aula para participarem da pesquisa. Em 2020, o
procedimento ocorreu, remotamente, nos intervalos de algumas disciplinas,
sendo voluntária a participação do estudante.
Para orientar suas atividades anuais, a CPA desenvolveu e cumpriu seu
cronograma atual até início de março de 2021. 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, conforme já
relatado no item 2.1.
No primeiro semestre, foi realizada uma avaliação geral com os discentes e
docentes, a fim de verificarmos ações de melhoria para o segundo semestre,
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haja vista que o ensino remoto, que se prolongou para todo o ano de 2020. Os
resultados são apresentados neste documento.
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Figura 1 – Cronograma CPA 2020
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTAS - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/2020
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA/2020
ATIVIDADE
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Produção do Relatório Geral - Ano base 2019
Divulgação dos resultados do 2º semestre 2019
(online/material impresso)
Divulgação resultados do 1º sem 2020
(online/impr)
Entrega do Relatório Geral junto ao MEC
Evento de divulgação dos dados do Relatório
Geral da CPA
Pesquisa com alunos de graduação do 1º
semestre
Pesquisa com alunos de pós-graduação do 1º sem
Pesquisa com professores
Pesquisa com funcionários
Pesquisa com alunos de graduação do 2º
semestre
Pesquisa com alunos de pós-graduação do 2º sem
Reuniões da CPA
Produção do Relatório Geral - Ano base 2020
Entrega do Relatório Geral junto ao MEC
Divulgação dos resultados do 2º semestre 2020

jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

não será realizado
Previsão
Realizado

Fonte: CPA
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Apesar da excepcionalidade do semestre e a não realização de sua
pesquisa padrão no primeiro semestre de 2020, a CPA, esteve envolvida junto
com o corpo diretivo executivo e acadêmico da Instituição, acompanhando e
apoiando os novos processos, tanto técnicos para as aulas remotas quanto
pedagógico, a fim de mitigar possíveis problemas decorrentes das mudanças
para o ensino on-line. Os resultados positivos aparecerem na pesquisa realiza
no primeiro semestre de 2020, especificamente para esta análise, e são
apresentados na respectiva seção.
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
13
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participação dos mesmos é resultado direto da iniciativa própria. De todo modo,
as Faculdades mantêm a comunicação com os ex-estudantes convidando-os a
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
1

Foram realizadas cerca de 15 reuniões, envolvendo mais de 40 pessoas entre funcionários,
professores, gerentes, coordenadores, diretores e conselheiros.
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submetido aos diversos grupos de representantes da instituição, que o leram,
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.
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Quadro 2 – Objetivos, Ações e Prazos do PDI
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
cursos
promover
melhorias
ensino

os
e
no

2

Estruturar
e
promover cursos
EaD

3

Intensificar
o
relacionamento
com egressos

4
.

Estruturar
a
produção
de
conhecimentos
relevantes

5
.

Alcançar
equilíbrio
econômicofinanceiro, a partir
dos
serviços
prestados
pela
instituição

6
.

Aperfeiçoar
a
qualidade
da
interlocução com
estudantes
e
alunas

7
.

Reforçar
mecanismos de
valorização das
pessoas
que
trabalham
na
Instituição

8
.

Aperfeiçoar o uso
do espaço físico e
da marca FESPSP

Objetivos

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
Ações

20162020

20162020

20162020

20162020

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

● Elaborar e implantar regras e ações que melhorem a utilização da infraestrutura pela
comunidade acadêmica, contemplando: política para uso do espaço físico; política para
os acervos histórico e corrente; e projeto de restauro do Casarão

20162020

Fonte: PDI 2016-2020
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20162020

20162020

Em relação à execução das ações, 2020 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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Quadro 3 – Objetivos PDI 2016-2020

Fonte: PDI 2016-2020
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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 2020 foi a consolidação da estruturação
do NEAD iniciada em 2019, conforme proposta descrita no segundo objetivo
(vide quadro).
Apesar da Faculdade de Administração ter recebido a visita do INEP em
agosto de 2019, sendo credenciada com conceito 4 para ministrar cursos em
Educação a Distância (EaD), em 2020 ainda não havia sido publicado no Diário
Oficial da União (DOU), impossibilitando de crescer seus cursos de Pós na
modalidade.
Em 2020 foi concluída a primeira turma 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, estudando e debatendo
propostas de inovações pedagógicas, principalmente neste momento de
Pandemia, busca permitir adequações para 2020. 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
diversas propostas de pesquisas. Além disso, está em andamento a composição
de um portfólio da produção de estudantes e professores.
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O ano de 2020 também foi dedicado para a implantação dos novos projetos
pedagógicos de graduação (PPC) dos cursos de 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
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.
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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
conhecessem e se apropriassem de projetos inovadores e metodologias ativas
para a formação geral dos estudantes da FESPSP.

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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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,
Arquivologia e Museologia e o Parecer n° 23/2005, que orienta as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Administração. Tais

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.
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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
práticas que envolvessem atuação dos estudantes nas pesquisas de campo,
estágios e produções acadêmicas diversas.
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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.
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Foram 4 eixos considerados os articuladores dos currículos:
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
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politicamente, nos desafios para ampliação de repertório e de ferramentas
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 2020 toda a
comunidade acadêmica foi envolvida nesta empreitada, seja para participar das
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.
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Ainda com relação ao compromisso da instituição com o aprimoramento e
manutenção de sua excelência em ensino, continuam como ações permanentes
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 2020, a direção acadêmica e as coordenações de curso
estabeleceram prioridades em seu planejamento acadêmico para o ano de 2021.
Com a conclusão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 20162020, o Planejamento Acadêmico de 2021 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
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uma maior possibilidade de êxito para concretizar os dois objetivos principais do
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 2020.

PROJEÇÃO ORCAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
ACADÊMICAS
Quadro 04 – Projeção Orçamentária para atividades acadêmicas 2020
Unidade de
Referência

Atividade Acadêmica a ser desenvolvida

ensino
responsável

1
2

realização da
atividade

R$ 5.778,36

Programa Inst. Bolsas Inc. Cient. - PIBIC

FABCI-FAD-ESP

Jan. a Dez.

R$ 18.000,00

Jan. a Dez

R$ 9.241,00

4

Programa de Cursos de Extensão com
divulgação

FESPSP

5

Viagens para visitas técnicas

FABCI

9

desembolso

Outubro

FESPSP

8

investido na

FaBCI, ESP,FAD

Pesquisa FESPSP

7

Mês/ Período de

Ix
IX Seminário FESPSP (incluindo Seminário de
Pesquisa)

3

6

Valor a ser

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$ 6.730,38
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.445,10

FABCI-FAD-ESP

Junho

R$ 21.000,00

FABCI-FAD-ESP

Jan. a Dez

R$ 0,00

TOTAL

R$ 65.194,84

Fonte: Tesouraria FESPSP 2020
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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
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.
O ano de 2020 foi pautado pelas restrições de mobilidade, o que prejudicou
as ações presenciais, que já fazem parte da vida da Instituição, das quais
destacam-se:
● 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
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Além das ações acima mencionadas, a FESPSP, por meio de sua
Faculdade de Administração, divulgou em seu entorno um programa de apoio
para os pequenos empreendedores da região da Vila Buarque. Este evento
ocorreu no período de Março a Junho de 2020, terças e quintas, com uma carga
horária de 1:30 por dia. Os temas abordados com os empreendedores foram:

Estratégia de Vendas
Uso das Redes Sociais para Vendas
Marketing Digital
Storyteling
Gestão Financeira
Estratégia Empresarial
Liderança
Captação de Recursos
Microcrédito

Conforme já comentado, na FESPSP as ações de extensão se confundem
com as ações de responsabilidade social. Neste contexto, convém destacar
neste documento, as ações de extensão ao longo do ano de 2020, que estarão
contempladas no item referente a terceira dimensão desde documento.
A seguir, apresenta-se uma síntese das ações de cada Faculdade em
relação às ações que produzem com seus corpo discente e docente, que tocam
a responsabilidade social da FESPSP.
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 2020, sendo
uma compilação dos Relatórios mensais elaborados pela Coordenação
Acadêmica do curso de Sociologia e Política. Seu foco principal são as atividades
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acadêmicas e didático-pedagógicas desenvolvidas no período, tendo como
introdução as ações de relacionamento institucional mantidas pela Faculdade.

É importante ressaltar que durante o ano de 2020, em decorrência das
contingências estabelecidas pela pandemia da COVID-19, as atividades do
curso foram mantidas majoritariamente na modalidade remota, com aulas
ocorridas ao vivo nos horários estipulados na modalidade presencial transmitidas
pela Plataforma Moodle com uso dos aplicativos BigBlueButton (BBB) e
Collaborate. Os eventos realizados em 2020 foram transmitidos pelo Canal
FESPSP na Plataforma Youtube.

AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

Parceria IHP – FESPSP: no dia 09 de fevereiro 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 alunos da FESPSP. O programa seguiu
até o dia 06 de março.

TÓPICOS ACADÊMICOS



Semana de Integração: na semana de 17 a 21 de fevereiro foi realizada
a Semana de Integração. Foram realizadas as seguintes atividades:

17/01: boas-vindas aos calouros e integração com docentes e discentes;
18/02: Aula magna com o Prof. Ângelo Del Vecchio e Maristela
Debeneste sobre as Ciências Sociais Aplicadas; quarta-feira:
19/02: Atividade conduzida pelo Centro Acadêmico Florestan Fernandes
sobre a origem da opressão da mulher;
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20/02: Atividade de design thinking conduzida pelas coordenadoras das
áreas de Estágio e Mercado de Trabalho – Profas Adriana Souza, Stella
Christina e Andrea Leite - sobre a cidade de São Paulo;
21/02: exibição do filme “Democracia em Vertigem” seguido de debate
conduzido pelas Profas Rosemary Segurado (ESP) e Tathiana Chicarino
(Pós-Graduação FESPSP). A divulgação foi realizada por meio das
redes sociais da FESPSP (Facebook e Instagram) e por e-mail


Colação de grau da turma 2019: no dia 06 de março de 2020 foi
realizada a colação de grau dos alunos concluintes da turma de 2019. A
colação foi realizada no auditório da FESPSP e contou com a presença
de amigos e familiares dos formandos. O Prof. William Nozaki e a Profa
Caroline Freitas

foram, respectivamente, paraninfo e professora

homenageada da turma e os alunos Rita Vianna e Leonardo Fabricio
foram, respectivamente, juramentista e orador da turma. O funcionário
homenageado foi o Ederson Crispim, da Biblioteca FESPSP. A seguir
algumas fotos da colação de grau:



Colação de grau 2º semestre/2020: no dia 18 de dezembro de 2020, às
12h, foi realizada a colação de grau simples do curso de Sociologia e
Política com a presença de 8 estudantes. A colação de grau simples foi
conduzida pela coordenadora de curso, em substituição ao Diretor
Acadêmico, e foi realizada de maneira virtual, pelo aplicativo Google
Meet. A colação foi acompanhada pela assistente da Secretaria, Dalvina
Ramirez, que fez o registro da colação, que foi gravada para fins de
registro para o MEC. Ao final da colação, que consistiu em leitura do
juramento e concessão do grau de bacharel em Sociologia e Política pela
coordenadora de curso, os agora graduados foram orientados sobre a
assinatura do livro de colação, solicitação e retirada de documentação.



Monitoria Científica: durante o 1º e o 2º semestre, a Monitoria Científica
da ESP realizou as atividades de divulgação de eventos e outras
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atividades acadêmicas e extra-acadêmicas aos alunos 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/.



Eleição do Centro Acadêmico Florestan Fernandes: dadas as
contingências apresentadas pela pandemia da COVID-19, não houve
eleições do CAFFESP em 2020. A Coordenação de Curso realizou
reunião com a gestão Rondó da Liberdade, para discutir os
encaminhamentos. A partir das determinações do Estatuto do CAFFESP,
foi realizada reunião em 12 de outubro para debater sobre a possibilidade
das eleições online do CA desse mesmo ano. Considerando os elementos
dispostos no Estatuto, aprovou-se a a proposta de adiar as eleições do
Centro Acadêmico de Sociologia e Política de 2020 para o início das aulas
no primeiro semestre de 2021.



Revista Alabastro: em agosto de 2020 foi publicada a edição nº 13 da
revista Alabastro, revista dos alunos 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 . Em 2020 também foram abertas chamadas para novos membros
da Comissão Editorial e para a 14ª edição. Esta edição terá, pela primeira
vez, uma seção dedicada aos temas da Biblioteconomia.




Revisão do projeto pedagógico: durante o 1º semestre foram realizadas
reuniões com o Grupo Gestor do Projeto Escola e com os docentes do
curso de Sociologia e Política para elaboração das ementas do 3º ano 8º
semestre. Em fevereiro foram feitas as reuniões por área e para
elaboração das propostas de ementas para o 2º ano (3º e 4º semestre),
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em março foram feitas as reuniões com vistas a redação das ementas do
3º ano (5º e 6º semestre) e em abril, com vistas a elaboração das ementas
para o 4º ano (7º e 8º semestre). Após a conclusão da minuta de todas as
ementas, essas foram submetidas a análise conjunta do corpo docente
do curso de Sociologia e Política, que fechou a 1ª versão, que foi
encaminhada ao Grupo Gestor do Projeto Escola para análise e
aprovação. Em maio a proposta foi analisada e foram solicitadas revisões,
realizadas durante o mês de maio e enviadas para aprovação final do
Grupo Gestor do Projeto Escola, o que foi feito em reunião realizada em
08 de junho de 2020. O ementário do novo Projeto Pedagógico do Curso
de Sociologia e Política foi aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante e
pelo Conselho Acadêmico do curso em reuniões realizadas ao final de
junho e início de julho de 2020.
Com a mudança na Diretoria Acadêmica, realizada em agosto de 2020,
foram feitos ajustes no projeto pedagógico de curso, com a introdução
da Extensão Universitária como parte do currículo acadêmico. A
inclusão da Extensão no currículo foi discutida ao longo do 2º semestre
de 2020, chegando-se a um modelo ao final de novembro, constante no
Apêndice A deste relatório.
A partir de tais definições, foi dado andamento a redação do texto do
Projeto Pedagógico de Curso, que será submetido para análise e
aprovação dos órgãos colegiados nos meses iniciais de 2021.



Atividades complementares: Foram oferecidas aulas abertas e outros
eventos pelo curso de Sociologia e Política (conforme descrito ao final
desse relatório). Dadas as restrições impostas pela pandemia da COVID19, os eventos foram realizados virtualmente e transmitidos pelo Canal da
FESPSP no Youtube;



Trabalho Temático: Durante o 1º semestre de 2020 foi realizado trabalho
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temático sobre o livro Macunaíma, de Mário de Andrade. A escolha da
obra fez menção aos 80 anos do curso de Biblioteconomia e Ciência da
Informação e homenageou o autor, que a época de criação do curso era
diretor do Departamento de Cultura do Município de São Paulo, local onde
o curso foi originado. Dadas as contingências impostas pela pandemia da
COVID-19, o trabalho foi elaborado em formato de ensaio. Para o 2º
semestre não foi selecionada uma obra de literatura para o trabalho
temático. Foi escolhido o tema Arte e Cultura em Tempos de Pandemia.
Os estudantes podiam escolher possibilidades variadas de abordagem
para tratamento do tema – visuais (fotográficas, vídeos, pinturas), textuais
(blogs, ensaios), em áudio (podcasts, músicas) -, apoiadas em textos
literários, de não ficção, jornalísticos ou outras referências que os
remetessem ao tema do trabalho. Os resultados foram expostos durante
o Seminário FESPSP, realizado em novembro de 2020, e estão
disponíveis no site da FESPSP: https://www.fespsp.org.br/trabalhostematicos/



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. Além do acompanhamento das vagas de
estágio para os estudantes do curso, a coordenação da área programou,
durante o 2º semestre, conversas com os egressos do curso de
Sociologia, com o objetivo de apresentar as suas trajetórias profissionais
e

mostrar

como

a

formação

obtida

no

curso

é

mobilizada

profissionalmente. As atividades realizadas estão expostas abaixo, junto
com as aulas especiais, PECs e eventos realizados.



Trabalho temático 6º semestre: Os alunos e as alunas do 6º semestre
do curso de Sociologia e Política realizaram um trabalho integrado entre
as disciplinas de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais,
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Sociologia Urbana e Análise de Políticas Públicas I. O trabalho consistiu
na elaboração de pesquisa survey sobre a vida e a sociabilidade dos
paulistanos na pandemia. A coleta de dados foi feita no mês de novembro
e os resultados divulgados em dezembro. A coleta de dados foi feita
mediante questionário on-line divulgado nas redes sociais da FESPSP e
nas redes dos alunos e das alunas.



Aula especial Análise de Políticas Públicas I: o Prof. Paulo Silvino
realizou aulas especiais no dia 14 de outubro, nos períodos, matutino e
noturno, com a presença do Prof. Igor Pantoja. Ele é sociólogo (USP,
2008), mestre em planejamento urbano e regional (UFRJ, 2012) e
doutorando em Sociologia pela Uerj, e representante da Rede Nossa São
Paulo. Pela manhã, o Prof. Igor Pantoja falou da experiência como
cientista social, seu trabalho com indicadores, pesquisa, política pública
etc. Ao final, falou um pouco sobre a Rede Nossa São Paulo e comentou
o mapa da desigualdade do ano passado.
No período da noite, o docente e os/as estudantes participaram de uma
aula do Prof. Igor na Prefeitura de São Paulo. O docente enviou o link
para que o docente e os/as estudantes da FESPSP pudessem participar
ao vivo com todos os demais, uma vez que a oficina era aberta. Este
evento fazia parte do Programa Governo Aberto da Cidade de São
Paulo, um ciclo de cursos abertos, e da qual os estudantes da FESPSP
participaram tinha como tema Governo e sociedade civil na
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O
evento pode ser visto no
link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/govern
o_aberto_na_cidade_de_sao_paulo/index.php?p=302525



Aula integrada Análise de Políticas Públicas I, Métodos e Técnicas
de Pesquisa em Ciências Sociais e Sociologia Urbana: Na Semana de
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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
alunos 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 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 alunos compreendessem de
quais perspectivas partem a elaboração do Trabalho Temático do 6º
semestre.


Seminário FESPSP: durante o mês de novembro aconteceu o Seminário
FESPSP “Os desafios da pandemia para as Ciências Sociais Aplicadas”.
O curso de Sociologia e Política participou com docentes compondo
mesas redondas e coordenando grupos de trabalho. Discentes do curso
de Sociologia e Política apresentaram trabalhos nos GTs do Seminário.
Informações

sobre

o

seminário

podem

ser

vistas

em:

https://seminariofespsp.com.br/



Semana Temática Sociologia e Política: O CAFFESP realizou uma
semana de discussões para os alunos e alunas do curso de Sociologia e
Política (Semana Temática de Sociologia e Política) no período de 01 a
05 de dezembro. A semana foi organizada pelo CAFFESP, que convidou
os docentes do curso a participarem da composição das mesas, assim
como trouxe convidados externos. Abaixo segue post com a programação
completa.
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Aulas Especiais, PECs e demais eventos:
Durante o ano de 2020, o curso de Sociologia e Política promoveu
diversas atividades extracurriculares, listadas a seguir.
Papo de Sociólogo
Evento realizado pela Coordenação de Estágio e Mercado de
Trabalho com egressos do curso
Participante: Anabela Gonçalves
Link para acesso: https://youtu.be/AG3BNyZ3vHk
Florestan Fernandes 100 anos
Evento realizado pela FESPSP, com contribuição dos docentes
Paulo Silvino Ribeiro e Paulo Niccoli, em comemoração aos 100
anos de Florestan Fernandes
Link para acesso: https://youtu.be/w04aStDHPAU
Aula especial Trabalho e Ativismo se Encontram na
Produção de Cultura
Apresentação dos resultados da pesquisa PIPED da Profa Marta
Bergamin
Convidado: Thiago Vinícius
Link para acesso: https://youtu.be/jC3NrVHBOWc
Aula especial “Ética em Pesquisa Qualitativa”
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Convidada: Profa Dra Barbara Castro (Unicamp)
Mediação: Profa Carla Diéguez
Link para acesso: https://youtu.be/esEtB6_o3Mo

Papo de Sociólogo
Evento realizado pela Coordenação de Estágio e Mercado de
Trabalho com egressos do curso
Participante: Filipe Cordeiro
Link para acesso: https://youtu.be/lYLFlFdlfCY
Papo de Sociólogo
Evento realizado pela Coordenação de Estágio e Mercado de
Trabalho com egressos do curso
Participante: Leticia Bulhões Padilha
Link para acesso: https://youtu.be/fmRNxHcJdp0

Papo de Sociólogo
Evento realizado pela Coordenação de Estágio e Mercado de Trabalho
com egressos do curso
Participante: Giselle Christina
Link para acesso: https://youtu.be/HfpXWEH5c88
Papo de Sociólogo
Evento realizado pela Coordenação de Estágio e Mercado de Trabalho
com egressos do curso
Participante: Toni D’Agostinho
Link para acesso: https://youtu.be/fmRNxHcJdp0
PEC “O uso do gerenciador de referências Mendeley”
Apresentação Profa Angela Claro
Mediação Profa Carla Diéguez
Link para acesso: https://youtu.be/q2KrdtEufh8
PEC “Como Preencher o seu Currículo Lattes”
Apresentação Profa Angela Claro
Mediação Profa Carla Diéguez
Link para acesso: https://youtu.be/bROGPynVBCA

INFORMAÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS:
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Ações didáticas na pandemia: em virtude da suspensão das atividades
presencias realizadas por conta da pandemia do novo coronavírus, a
FESPSP decidiu por manter as atividades letivas dos cursos de
graduação em modalidade remota mediada pelo uso de tecnologias de
informação e comunicação. A adoção desta modalidade permaneceu de
março a dezembro de 2020, com a finalização do ano letivo na referida
modalidade. Abaixo explana-se sobre os procedimentos adotados.
o Aulas ao vivo realizadas no horário das aulas presenciais: aulas
foram mantidas na modalidade remota, realizadas ao vivo
mediadas pelo uso de tecnologias no horário das aulas
presenciais. Os/as docentes ministraram aulas expositivas no
horário das aulas – 8h as 11h30 (matutino) e 19h as 22h30
(noturno) – com participação dos/as estudantes. A participação dos
estudantes acontece por chat disponível nos aplicativos utilizados
para realização das aulas – BigBlueButton (1º semestre) e
Collaborate (2º semestre) – ou por áudio e vídeo, nos mesmos
aplicativos.
o Gravação das aulas ao vivo e disponibilização das aulas gravadas
na plataforma AVA: as aulas ao vivo foram gravadas pelos/as
docentes e posteriormente ficaram disponibilizadas para os/as
alunos/as inscritos/as na disciplina para acesso até o final de cada
semestre. Dessa forma, o/a aluno/a pôde acessar o conteúdo no
horário mais conveniente a ele. Essa foi uma demanda solicitada
pelos alunos e alunas diante das dificuldades de conexão e de
disponibilização de aparelhos eletrônicos (laptops, PCs ou tablets)
no horário da aula.
o Revisão das atividades de avaliação: Os docentes fizeram a
revisão de suas atividades de avaliação, modificando as
modalidades de avaliação, a quantidade de avaliações e
flexibilizando as datas de entrega durante o 1º semestre. Para o 2º
semestre, as atividades de avaliação já foram planejadas para
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serem realizadas com a modalidade remota.
o Disposição de conteúdo: como complemento ao conteúdo das
aulas, os/as docentes disponibilizaram uma variedade de outros
conteúdos como músicas, vídeos, podcasts, slides, textos
complementares. Além disso, quando houve leituras obrigatórias,
os textos foram disponibilizados aos/as estudantes uma semana
antes da realização da aula na plataforma AVA.
o Foi definido, em conjunto com a Diretoria Executiva e a CPA, a
aplicação de questionário a todos os alunos e alunas sobre as
aulas realizadas na modalidade remota durante o 1º semestre. O
objetivo foi avaliar os métodos adotados, as dificuldades de caráter
tecnológico enfrentada pelos alunos, assim como àqueles
referentes ao tempo dedicado para as aulas. O questionário foi
aplicado durante o mês de julho.


Capacitação docente: durante os dias 20 e 31 de julho de 2020 foi
oferecida capacitação para o ensino remoto emergencial aos docentes de
graduação e pós-graduação da FESPSP. Foram realizados 6 encontros
ministrados por docentes da FESPSP e externos a FESPSP. Os
encontros aconteceram sincronamente (ao vivo) e ficaram gravados, para
que os docentes que não puderam estar presentes pudessem acessar
posteriormente.
Além dos encontros previstos, que trataram da elaboração de aulas na
modalidade remota, recursos tecnológicos que podem ser agregados ao
desenvolvimento das aulas, dos novos recursos disponíveis no Ambiente
Virtual de Aprendizagem da FESPSP (Moodle) e recursos de
infraestrutura para aulas remotas (câmeras, laptops, computadores,
microfones), foi realizado um encontro do coordenador do Núcleo de
Educação a Distância (NEAD), Prof. Derick Santiago, com os docentes do
curso de Sociologia e Política para dúvidas e demais informações sobre
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as atualizações do AVA. Este encontro foi realizado no dia 07 de agosto,
as 17h.
Todas as aulas e recursos apresentados na Capacitação Docente para o
Ensino Remoto Emergencial ficaram disponíveis para acesso dos
docentes no AVA. Também ficaram disponíveis os tutoriais do AVA com
as atualizações realizadas na Plataforma Moodle durante o mês de julho.
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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 01/01 a
31/12/2020, 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.

Ações de relacionamento institucional

JANEIRO
•

ABECIN (Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação):

A Profa. Valéria foi nomeada como Coordenadora Regional São Paulo na Gestão
2019-2022:

http://www.abecin.org.br/sobre/coordenadores-regionais-2019-

2022/ https://www.fespsp.org.br/noticias/docente-da-fespsp-sera-representantede-instituicoes-de-ensino-na-abecin
•

CRB 8ª região e participação nas reuniões plenárias: A FaBCI recebeu

convite para as reuniões plenárias de 2020 (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). No dia 20/01 a Profa. Valéria participou da Plenária Ordinária.
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FEVEREIRO
•

Workshop internacional: Mediação - Uma biblioteca para hoje e para

todos: Realizado nos dias 13 e 14/02 na Biblioteca de São Paulo, promovido pela
SP Leituras / SisEB – Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Contou com a
presença da Profa. Valéria (mediando a mesa: Alfabetização midiática e
informacional: acesso igualitária à informação e ao conhecimento) e da Profa.
Isabel (debatedora na mesa: O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São
Paulo: avaliação e desafios).

Divulgação:
http://siseb.sp.gov.br/workshop-internacional-mediacao-uma-bibliotecapara-hoje-e-para-todos/
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/02/10-anos-da-biblioteca-desao-paulo-por.html
•

CRB 8ª região: No dia 17/02 a Profa. Valéria participou da Plenária

Ordinária;
•

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura: Profa. Valéria

participou, como membro do Conselho de Administração, da Reunião Ordinária
(19/02/2020).

MARÇO
•

Live sobre campos de atuação do bibliotecário e contribuição para a

sociedade: Profa. Adriana (18/03)

44
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

•

CRB 8ª região: No dia 23/03 a Profa. Valéria participou da Plenária

Ordinária (por videoconferência).

ABRIL
•

CRB 8ª região: No dia 23/04 a Profa. Adriana participou da Plenária

Ordinária representando a Coordenação de curso (por videoconferência);
•

Reunião Plenária do CFB (Conselho Federal de Biblioteconomia): Profa.

Mercês participou de reunião por videoconferência no dia 29/04, como
representante docente de São Paulo;
•

Webconferência sobre Biografia Humana: Profa. Adriana (29/04)

MAIO
•

Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais (CBBP) da FEBAB: A Profa.

Adriana

foi

convidada

para

participar

como

membro

da

comissão:

https://www.facebook.com/CBBP.FEBAB/

Catia Lindemann (Presidente) (Rio Grande / RS)
Adriana Souza – FESPSP/FEBAB (São Paulo / SP)
Andreza Gonçalves - ABMG (Belo Horizonte / MG)
Ciro Monteiro – FEBAB (Ribeirão Preto / SP)
Liliana Martins - ABCE (Fortaleza / CE)
Paulo Fernandes - ABSE (Aracaju / SE)
•

Live 04/05: Arquivistas protagonistas, com Prof. Charlley;
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•

Live 05/05: Readequação de carreira e novas possibilidades de trabalho,
com Profa. Adriana

•

Webinar 15/05 SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas) e SP

Leituras, parceria FEBAB e FESPSP: Planejamento a retomada – estratégias e
medidas de preparação de bibliotecas pós-pandemia

Objetivo: Compartilhar cenários, experiências e práticas que estão sendo
construídos pelas bibliotecas para retomada de serviços, ações e programação
cultural, bem como evidenciar os debates sobre protocolos e estratégias
adotados, tendo como base a heterogeneidade de públicos e propósitos da
biblioteca contemporânea.
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=lzhJuWOWpE8
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/retomada-das-bibliotecas-no-pos-pandemiasera-tema-de-webinar-do-siseb
•

CRB 8ª região: No dia 18/05 a Profa. Valéria participou da Plenária

Ordinária (por videoconferência);
•

Webinar gratuito (27/05): Emerald Publishing, FESPSP e FEBAB com

Profa. Adriana

JUNHO
•

Formação acadêmica / Arquivistas Online 2020 (05/06), com Prof.

Charlley
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•

VI Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação

- 2020 (programação online de junho a setembro): O Prof. Charlley participa do
Comitê Científico em nome da FESPSP.
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/vi-congresso-internacional-em-tecnologia-eorganizacao-da-informacao-comeca-no-dia-1706
•

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura: Profa. Valéria

participou, como membro do Conselho de Administração, da Reunião Ordinária
e da Assembleia Geral Ordinária (11/06);
•

Lançamento de livro com apoio da FESPSP (divulgação) (12/06): Um livro

escrito por Charlley Luz que vai trazer à tona uma antiga técnica arquivística há
muito abandonada. Neste lançamento será debatido o tema central do livro, com
a participação de Humberto Innarelli e Vanderlei Batista dos Santos.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_bF0-q2ti9A&feature=youtu.be
•

Reunião Plenária do CFB (Conselho Federal de Biblioteconomia) para

Julgamento

de

Processos:

Profa.

Mercês

participou

de

reunião

por

videoconferência no dia 17/06, como representante docente de São Paulo;
•

CRB 8ª região: No dia 22/06 a Profa. Valéria participou da Plenária

Ordinária (por videoconferência).
No mesmo dia, à noite, a Profa. Mercês representou o curso na reunião realizada
para tratar da demissão de 94 bibliotecários no Estado de São Paulo.
Como resultado desta reunião foi redigido um manifesto, do qual a
FaBCI/FESPSP foi signatária:
http://www.crb8.org.br/manifesto-em-defesa-dos-bibliotecarios-e-dasbibliotecas-escolares-do-sesi/
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•

Live 27/06: A ressignificação do fazer biblioteconômico frente a “nova”

sociedade, com Profa. Valéria

JULHO/AGOSTO
•

Live 04/07: Gestão na formação do bibliotecário: práticas inovadoras, com

Profa. Valéria
•

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura: Profa. Valéria

participou, como membro do Conselho de Administração, da Reunião Ordinária
e da Assembleia Geral Extraordinária (15/07);
•

Live 19/07: Design Thinking na prática profissional, com Profa. Adriana

•

Reunião Plenária do CFB (Conselho Federal de Biblioteconomia): Profa.

Mercês participou de reunião por videoconferência no dia 22/07, como
representante docente de São Paulo;
•

Cine PET Biblioteconomia 06/08: Discussão sobre O bibliotecário, a

disseminação da informação e a censura, com Prof. Mercês
•

ABECIN – Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação:

Reunião virtual no dia 12/08 com os integrantes da Gestão 2019-2022 da
ABECIN (a Profa. Valéria é a Coordenadora Região São Paulo);
•

VI Congresso Internacional em Tecnologia e Organização da Informação

- TOI 2020 Online / I Simpósio "UX - User Experience" e Arquitetura da
Informação: Prof. Charlley participou representando a FESPSP na comissão
organizadora e em algumas ações do evento:
https://doity.com.br/vi-congresso-internacional-em-tecnologia-e-organizacaoda-informacao-71133-20200619220-79771-2020062
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•

CRB 8ª região:
Nos dias 20/07 e 17/08 a Profa. Valéria participou da Plenária Ordinária

(por videoconferência);
No dia 30/07 os Prof. Wellington e o Prof. Winderson (ambos docentes
também da ETEC – curso técnico) participaram de uma reunião extraordinária
para tratar do registro do técnico em Biblio, representando a FaBCI;
Nos dias 24/07 e 31/07 a Profa. Valéria participou de uma reunião com o
objetivo de traçar ações para a promoção da profissão do bibliotecário,
considerando o período desde o seu ingresso na graduação até a sua inserção
e exercício profissional no mercado de trabalho. No dia 31/07 o Marcus Peres
participou também e será envolvido no grupo de trabalho.
•

CBBP - Comissão de Bibliotecas Prisionais conversa 27/08, com Profa.

Adriana
•

FEBAB – Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários,

Cientistas de Informação e Instituições: A Profa. Adriana participará da nova
gestão 2020-2023 (chapa única "Bibliotecas por um mundo melhor"):
Presidente: Jorge Moisés Kroll do Prado (SC) / Vice-Presidente: Adriana
Cybele Ferrari (SP)
Diretoria Regional Sudeste: Adriana Maria de Souza (SP)

SETEMBRO
•

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura: Profa. Valéria

participou, como membro do Conselho de Administração, da Reunião Ordinária
(02/09);
•

Mesa redonda em parceria com o CRB 8ª região (14/09), com Profa.

Mercês e mediação da Profa. Isabel. A Profa. Valéria participou da abertura
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representando a FESPSP: Patrimônio bibliográfico e documental: a biblioteca
como espaço de preservação da memória. O acervo da Biblioteca histórica da
FESPSP como instrumento de construção de campos de conhecimento
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=JBqQQvibv7c
•

Oficina de design thinking para profissionais da informação (Redarte/RJ)

(15 e 16/09), com Profa. Adriana
Divulgação:
https://www.redarte.org.br/2020/08/06/oficina-de-design-thinking-paraprofissionais-de-informacao/
•

Live sobre Classificação Decimal de Dewey (17/09), com Profa. Adriana:

•

CRB 8ª região: No dia 21/09 a Profa. Valéria participou da Plenária

Ordinária (por videoconferência);
•

Diálogos informacionais promovidos pelo ILP – Instituto do Legislativo

Paulista: Em parceria com o Arquivo Público do Estado de SP, a FESPSP e a
UNESP (Campus Marília).
Objetivo do evento: Discutir aspectos relevantes da área informacional em
sentido amplo, com professores e técnicos da área. Primeira edição em 21/09:
•

XVII Semana de Biblioteconomia e Ciência da Informação da USP de

Ribeirão Preto (25/09), com Profa. Valéria

OUTUBRO


Biblio em ação: Webinars promovidos pela FaBCI, com a mediação da Profa.
Valéria:
Quadro 05 – Webinars Biblio e Ação 2020
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Edição

Data

Tema

Convidado(s)

1

29/05

Bibliotecas
universitárias

2

19/06

Bibliotecas
escolares

3

10/07

Bibliotecas
comunitárias

4

24/07

Bibliotecas e
serviços de
informação
especializados

5

07/08

Infodemia e
Desinformação

6

21/08

Ambientes
Digitais e
Estratégicos

7

04/09

Pesquisa
científica

8

02/10

Informação em
Hospitais

Cristiane Camizão Rokicki
(SENAC)
Luciana de Paula Arjona
(Insper)
Rosely B. Mulin
(Mackenzie)
Elvira Pescarollo (Colégio
Bandeirantes)
Gabriela Pedrão (Marista
Escola Social)
Lucas Meirelles (Escola da
Vila)
Júlia Santos (de SP)
Thais Rodrigues (do
Maranhão), ambas
pertencentes ao Sistema
Nacional de Bibliotecas
Comunitárias
Marcos Rogério Gonçalves
(KLA Koury Lopes
Advogados)
Michele B. Giuranno
(Echoenergia)
Sheila Silveira (Albert
Einstein)
Viviane Veiga (Fiocruz)
Fabiana Andrade Pereira
(FAPESP)
Leonardo Ragacini
(BIREME)
Flávia de Deus Silva ([B]³ Brasil, Bolsa, Balcão)
Thiago Asperti Mendes
(Strattner)
Andressa Morais
(Fundação Promon de
Previdência Social)
Everton Camillo (UNESP
de Marília), Priscila Sena
(UFSC) e Emanuelle
Ferreira (UFMG)
Edna Rother (Hospital
Israelita Albert Einstein) e
Mabel Fiqueiró (Instituto do
Coração). Por problemas
de conexão, a Sra. Maria
Carolina Coteco de Souza
do Hospital Beneficência
Portuguesa não conseguiu
participar da Live.

Link de acesso
(YouTube da FESPSP)
https://www.youtube.co
m/watch?v=qYbSu9mVq
Is

Visualizações
até 03/11
1.601

https://www.youtube.co
m/watch?v=oZERIbfruZ
A

1.398

https://www.youtube.co
m/watch?v=u3t2SHu7jF
k

441

https://www.youtube.co
m/watch?v=Af8xGXpcO
hs

677

https://www.youtube.co
m/watch?v=67OrTTyEq
mo&feature=youtu.be

537

https://www.youtube.co
m/watch?v=aIWPhT3d0U

591

https://www.youtube.co
m/watch?v=VYd7YBQH
duQ

403

https://www.youtube.co
m/watch?v=AaRo3GFJK
8c

240

Divulgação: Canais da FESPSP no Facebook e Instagram
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/08/biblio-em-acao-o-que-podemos-fazer.html
Fonte: FaBCI

•

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura: Profa. Valéria

participou, como membro do Conselho de Administração, da Reunião Ordinária
(14/10);
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•

Seminário Temático da ABECIN (15/10), com Profa. Valéria

Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=xnqyNAdjtXc
•

Live do Conselho Federal de Biblioteconomia (15/10), com Profa. Maria
das Mercês
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZOvrpB5y9uY

•

Diálogos informacionais promovidos pelo ILP – Instituto do Legislativo

Paulista: Em parceria com o Arquivo Público do Estado de SP, a FESPSP e a
UNESP (Campus Marília).
Objetivo do evento: Discutir aspectos relevantes da área informacional em
sentido amplo, com professores e técnicos da área. Edição de 19/10 com a
Profa. Isabel:

•

CRB 8ª região: No dia 19/10 a Profa. Valéria participou da Plenária

Ordinária (por videoconferência);
•

II SIIS - Seminário Informação, Inovação e Sociedade (19/10): A Profa.

Ângela proferiu palestra virtual: "Políticas públicas de informação: do Marco Civil
da Internet ao desenvolvimento da competência informacional e midiática"
realizada em parceria com dois pesquisadores da UFSCar (Etiene Siqueira
Rocha e Wilson José Alves Pedro) no http://www.ppgcts.ufscar.br/news/ii-siisseminario-informacao-inovacao-e-sociedade-virtual.

O

estudo

deriva

do

realizado no PIPED;
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•

Aula virtual da Profa. Adriana: Aula de Classificação Decimal Universal

(CDU)

(22/10),

vídeo

completo

em:

https://www.youtube.com/watch?v=Ub_FtSi25rw
•

Live promovida pela Webconcib de MG (31/10), com Profa. Isabel

NOVEMBRO
•

Realização de debate com as chapas concorrentes a eleição do CRB 8ª

região (06/11): A Profa. Valéria organizou e mediu o debate:

Link do debate Debate eleições CRB 8ª região - YouTube
Visualizações até 03/12: 256
•

Participação em evento remoto da UFAM – Universidade Federal do

Amazonas: A Profa. Valéria proferiu palestra: Bibliotecas universitárias e
especializadas – plano de biossegurança, adequações e desafios dia 19/11:
•

I Encontro de Preservação Digital (19/11), com a participação da Profa.

Isabel (apresentando a experiência da Pinacoteca):
•

Diálogos informacionais promovidos pelo ILP – Instituto do Legislativo

Paulista: Em parceria com o Arquivo Público do Estado de SP, a FESPSP e a
UNESP (Campus Marília).
Objetivo do evento: Discutir aspectos relevantes da área informacional em
sentido amplo, com professores e técnicos da área.
Edição de 23/11 com a Profa. Ângela:

•

CRB 8ª região: No dia 23/11 a Profa. Valéria participou da Plenária

Ordinária (por videoconferência);
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•

Parceria com a FEBAB (Grupo de Trabalho de Competência em

Informação): Evento remoto realizado no dia 24/11. Video completo:
https://www.youtube.com/watch?v=z4A62609Kg0 (Visualizações até 03/12 –
169):

DEZEMBRO
•

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura: Profa. Valéria

participou, como membro do Conselho de Administração, da Reunião Ordinária
(02/12);
•

Reunião aberta da Comissão Temporária de Políticas Públicas para

Bibliotecas e Bibliotecários do CRB 8ª região: Profa. Tânia participou
representando o curso (05/12);
•

Reunião Plenária do CFB (Conselho Federal de Biblioteconomia): Profa.

Mercês participou de reuniões por videoconferência nos dias 11 e 17/12, como
representante docente de São Paulo;
•

10º FLIV – Festival Literário de Votuporanga (11/12), com a participação

da Profa. Valéria:
•

CRB 8ª região: No dia 21/12 a Profa. Valéria participou da Plenária

Ordinária (por videoconferência).

Tópicos acadêmicos
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JANEIRO
•

Trabalho Temático: Livro indicado para o 1º semestre de 2020 será

“Macunaíma”, de Mário de Andrade (essa obra foi escolhida dentro do contexto
dos 80 anos do curso de Biblioteconomia da FESPSP e importância de Mário de
Andrade em 1940 e no início do curso);
•

Realizada, ao longo do mês, a revisão da bibliografia básica e

complementar das disciplinas do semestre ímpar (1º, 3º e 5º semestres), com o
apoio da Biblioteca da FESPSP e elaboração das primeiras versões dos planos
de ensino. O período de 03 a 14 de fevereiro será dedicado a capacitação
docente e a realização de reuniões de planejamento.

FEVEREIRO
•

Programação 2020: Em 2020 o início das aulas na graduação foi mais

tardio do que o habitual (17/02) e de 03 a 14 de fevereiro foram realizadas as
seguintes ações:
Período de capacitação docente e planejamento acadêmico:
o Capacitação no AVA (promovida pelo NEAD) em 13/02 com a
presença de nove professores de graduação da FaBCI e dois da
pós-graduação (cursos da área de CI). Os docentes ausentes
serão capacitados individualmente;
o Capacitação no TOTVS (promovida pela secretaria) em 11 e 13/02,
com a presença de professores da FaBCI nas duas sessões.
•

Reunião de abertura do semestre: Realizada no dia 06/02 – 12

convocados, 02 ausências justificadas (Profa. Angela e Prof. Wanderson);
•

Colação de grau da turma de 2017-2019: Cerimônia realizada no dia

14/02 no auditório da FESPSP:
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Profa. Adriana Maria de Souza (Paraninfa)
Tauane Lima e Samanta Patrícia da Silva (Oradoras das turmas)
Luiz Augusto dos Santos (Orador da homenagem)
Profa. Fernanda Brito (Professora Homenageada)
Winderson Gomes (Funcionário Homenageado) e
Liliane Monteiro (Juramentista)
•

Início do semestre letivo: O semestre teve início no dia 17/02. Para os

alunos do 1º ano foi realizada uma semana de integração, que contou com
atividades gerais e específicas do curso e com a participação dos alunos
veteranos e professores (detalhadas a seguir).
 Semana de integração 2020:
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/semana-de-integracao-2020-contou-comdocentes-e-alunos-dos-tres-cursos
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/02/volta-as-aulas-2020-e-semana-deboas.html
•

Mentoria voluntária:

Lançado no dia 26/02 o edital para a seleção de mentorados para 2020/1
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/fabci-edital-de-abertura-para-mentoriavoluntaria
•

Foi apresentado também o relatório da Mentoria Voluntária referente ao

2º semestre de 2019.
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MARÇO
•

Pandemia de Coronavírus: A partir do dia 12/03 a FESPSP iniciou a

divulgação de comunicados oficiais em relação a pandemia. As aulas
presenciais de graduação foram suspensas a partir do dia 16/03, em razão da
necessidade de isolamento social, conforme orientação das autoridades.
•

Principais comunicados:

https://www.fespsp.org.br/noticias/informativo-fespsp-6-coronavirus-2703
O comunicado 5 foi enviado somente por e-mail
https://www.fespsp.org.br/noticias/informativo-fespsp-4-coronavirus-1903
https://www.fespsp.org.br/noticias/informativo-fespsp-3-coronavirus-1603
https://www.fespsp.org.br/noticias/informativo-fespsp-coronavirus-1503
https://www.fespsp.org.br/noticias/informativo-fespsp-coronavirus-1203
•

Foram elaborados: Plano de Contingência Acadêmica e uso do AVA

(NEAD) 15/03, Plano de Ação para Graduação - Área Acadêmica 17/03 e
Recomendações aos docentes da graduação - registro de frequência (elaborado
pela área acadêmica);
•

Reuniões virtuais dos docentes da FaBCI, com o Prof. Derick (NEAD) para

realizar um balanço das atividades remotas (20/03 e 27/03, em ambas com a
presença de nove docentes), além de:
o Ações para qualificar o conteúdo das aulas e uso do AVA
o Ações para identificar estudantes com dificuldades de infraestrutura e
acesso
o Estabelecimento de critérios para aferição de presença
•

Mapeamento dos estudantes que realizam estágio (realizado pela Profa.

Adriana):
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o 22 estudantes realizando estágio, sendo: 14 realizando home office
(com supervisão e carga horária flexível) e 8 com atividades
suspensas temporariamente;
o 12 alunos em regime CLT;
o Os demais estão sem estágio, sendo a grande maioria do 1o ano.
•

Monitoria voluntária para apoiar o Prof. Derick do NEAD: Prof. Wellington

e aluna do 3º semestre matutino (Daniela Luciana);
•

Dicas do Prof. José Mário para a comunidade FESPSP (atividades

durante a pandemia):
https://feslink.fespsp.org.br/ev/PHyjL/Fq/b4f1/GwQ813w7nDc/BKIX/
•

Semana comemorativa do Dia do Bibliotecário: De 09 a 13 de março,

organizada pelos docentes da FaBCI, além de atividades em parceria com a
Biblioteca da FESPSP (exposição e ações relacionadas aos 80 anos do curso)
e atividades externas
•

Apresentação da aula aberta (PIPED) da Profa. Ângela (integrada à

Semana de Biblio)
Ementa: Introduzir o campo dos estudos em políticas públicas em Ciência
da Informação; tratar sobre o desenvolvimento de políticas públicas para
acesso às tecnologias da informação e comunicação, e relacionar as
políticas públicas de informação voltadas ao acesso às tecnologias de
informação e comunicação à inclusão digital.
•

Divulgação da Semana de Biblio e eventos integrados:

http://www.crb8.org.br/oficina-na-fespsp-discute-o-patrimonio-bibliografico-napratica/
http://siseb.sp.gov.br/evento/dia-do-bibliotecario-conversando-sobre-lei-geralde-protecao-de-dados-sao-paulo/
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https://www.fespsp.org.br/noticias/semana-de-biblioteconomia-tera-oficinasobre-patrimonio-bibliografico
https://www.fespsp.org.br/noticias/semana-de-biblioteconomia-2020
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/03/acontece-na-fabci-semana-debiblio.html
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/03/dia-do-bibliotecario-dia-depensar.html
•

Código de ética do bibliotecário: O Prof. José Mário desenvolveu o projeto

de entendimento e divulgação do código de ética com os estudantes do 1º
semestre;
•

NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico): A aluna IFL está sendo

acompanhada pelo NAP e foi designado um tutor voluntário para apoiá-la, o
Ederson Crispim (que atua na biblioteca da FESPSP). Em março o Prof. Braghini
realizou uma reunião com o Ederson para apoiá-lo nesta atividade;
•

Conselho acadêmico da FaBCI: Eleição para representante docente,

foram eleitos: Ângela Halen Claro Franco, Tânia Callegaro, Wanderson Scapechi
e Wellington Ferreira Rodrigues.
Os dois representantes discentes serão indicados pelos estudantes e
serão

informados

em

abril.

Divulgação:

https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/03/se-liga-fabci-vaga-pararepresentante.html
•

TCC´s 2020: Foram definidos 10 TCC´s na FaBCI, com 08 orientadores.

A partir de abril as orientações serão iniciadas de maneira remota. A expectativa
é que o número de orientações aumente no 2º semestre com a reabertura de
matrícula de alguns alunos para conclusão do TCC;
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ABRIL
•

Reunião das representantes de turma com a Coordenação: Reunião

virtual realizada no dia 06/04, com todas as representantes, exceto a do 5º
semestre matutino. Reclamações e dúvidas das alunas foram acolhidas e
encaminhadas internamente, além da divulgação de vários informes:
 Pandemia e aulas via ambiente virtual / relatar estudantes com
problemas de infraestrutura
 Representantes discentes (Conselho Acadêmico) (02 vagas)
 Estágio e emprego (apoio da Profa. Adriana)
 Programa de Mentoria Voluntária (formato para o isolamento social)
 Monitoria científica (voluntários)
 Atividades complementares (sobre a atividade e apoio do Prof. José
Mário)
•

As representantes discentes de 2020 são:
1o sem matutino - Beatriz Gunji / 1o sem noturno - Andressa de Camargo
3o sem matutino – Rebeca Santana / 3o sem noturno – Deborah Lindau
5o sem matutino – Thais Santos (para divulgação de informes) / 5o sem
noturno – Jade Sales

Uma das ações implantadas após a reunião foi uma capacitação para uso do
AVA solicitada pelas alunas do 1º semestre. O Prof. Derick e o Prof. Wellington
realizaram essa capacitação no dia 28/04, na área da disciplina “Tecnologia da
Informação e Comunicação aplicada à BCI". A capacitação foi online mas ficou
gravada para acesso futuro;
•

Programa de Mentoria Voluntária (PMV):

O edital foi relançado em abril para alterar o programa diante do isolamento
social.
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Foi realizada reunião entre os mentores e as mentoradas no dia 20/04
para planejamento e início do programa:
- Profa. Adriana / Suelen Araújo
- Prof. José Mário / Jade Sales
- Profa. Valéria / Nádia Lopes
•

Pandemia de Coronavírus: A partir do dia 12/03 a FESPSP iniciou a

divulgação de comunicados oficiais em relação a pandemia. As aulas
presenciais de graduação foram suspensas a partir do dia 16/03, em razão da
necessidade de isolamento social, conforme orientação das autoridades:

Portaria nº 343, de 17/03/2020:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020248564376
Portaria nº 395, de 15/04/2020:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-395-de-15-de-abril-de-2020252725131
Comunicados FESPSP de abril:
https://www.fespsp.org.br/noticias/informativo-fespsp-7-coronavirus-0304
https://www.fespsp.org.br/noticias/informativo-fespsp-8-coronavirus-1704

Reuniões virtuais dos docentes da FaBCI, com o Prof. Derick (NEAD) para
realizar um balanço das atividades remotas e troca de experiências (03/04 e
17/04):


Consolidação das ações para qualificar o conteúdo das aulas e uso do
AVA



Consolidação de critérios para aferição de presença



Revisão dos planos de ensino (quando aplicável) para alterar avaliação
das disciplinas (essas alterações serão informadas ao NDE em reunião
agendada para maio)

61
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



Trabalho Temático, TCC, PMV, Adiamento PIBIC e PIPED, Projeto Escola
e planejamento do próximo semestre (incluindo eventuais reposições de
conteúdo aplicado/prático)

•

Conselho acadêmico da FaBCI: Indicação dos dois representantes

discentes: Guilherme Naliato e Ricardo Braga. A 1ª reunião de 2020 deve ocorrer
em maio. Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/04/representante-discente-para-oconselho.html
•

NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico): No dia 23/04 foi divulgado

comunicado sobre o atendimento online do NAP, para apoiar a comunidade
docente e discente em tempos de pandemia, incluindo a divulgação dos canais
de contato;
•

CPA: No dia 27/04 as avaliações individuais dos docentes da FaBCI foram

enviadas aos respectivos professores e contatos foram feitos com a
Coordenação para avaliar e comentar os resultados. Além disso, foi
encaminhado à secretaria acadêmica reclamações em relação ao atendimento
específico de uma funcionária e a biblioteca um retorno positivo sobre os
computadores;
•

Coordenação de Estágio/Mercado de Trabalho: No dia 27/04 foi iniciada

pesquisa online com os estudantes estagiários, CLT e os que estão sem
atividade

no

momento.

O

objetivo

da

pesquisa

é

acompanhar

os

desdobramentos dos contratos de trabalho frente ao coronavirus. Assim que for
tabulada a pesquisa será divulgada;
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MAIO
•

NDE (Núcleo Docente Estruturante): Realizada reunião virtual no dia

12/05.
•

Pandemia de Coronavírus: A partir do dia 12/03 a FESPSP iniciou a

divulgação de comunicados oficiais em relação a pandemia. As aulas
presenciais de graduação foram suspensas a partir do dia 16/03, em razão da
necessidade de isolamento social, conforme orientação das autoridades:
Portaria nº 343, de 17/03/2020:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020248564376
Medida Provisória nº 934, de 01/04/2020:
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/04/MEDIDAPROVISO%CC%81RIA-N%C2%BA-934-DE-1%C2%BA-DE-ABRIL-DE2020.pdf
Portaria nº 395, de 15/04/2020:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-395-de-15-de-abril-de-2020252725131
Portaria nº 473, de 12/05/2020:
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PORTARIAN%C2%BA-473-DE-12-DE-MAIO-DE-2020.pdf
Ato do Presidente da mesa do Congresso Nacional nº 42, de 2020 (27/05/2020):
https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/05/ATO-DOPRESIDENTE-DA-MESA-DO-CONGRESSO-NACIONAL-N%C2%BA-42.pdf
•

Reunião virtual dos docentes da FaBCI, com o Prof. Derick (NEAD) para

realizar um balanço das atividades remotas e troca de experiências (08/05):


Informe sobre a retomada da pós-graduação (18/05), na modalidade
remota



CPA: Informes da Maria Rosa, representante docente da FaBCI
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TCC: Maria Rosa orientou que o procedimento para as orientações via
AVA e entrega do TCC para a pré-banca em junho



NDE: Informe sobre a reunião de 12/05 e sobre a Reunião do Conselho
Acadêmico a ser agendada em junho



Visitas e aulas especiais (remotas), instruções gerais



Disponibilidade para o 2º semestre / Bibliografia básica e complementar,
validação com a biblioteca de itens de acesso digital



Planejamento de final do semestre: Exames e substitutivas



Alunos "desaparecidos": Discutidas as ações realizadas pelos docentes
para estabelecer contato com alunos que não estão aparecendo no
ambiente virtual



NEAD: Derick fez uma explanação sobre nosso momento de ensino
remoto

•

Revisão do calendário acadêmico (alterações nos feriados):
o Adiantamento dos Feriados Municipais: A Prefeitura do Município de São
Paulo, através do Decreto Municipal nº 59.450, de 18 de maio de 2020,
antecipou os feriados municipais de Corpus Christi e do Dia da
Consciência Negra para os dias 20, 21 e 22 de maio (quarta, quinta e
sexta-feira). Em função da necessidade de cumprimento do calendário de
feriados, as aulas não ocorreram nestes dias.
o Antecipação do Feriado Estadual da Revolução Constitucionalista de
1932: A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou
um projeto de lei que antecipou o feriado de 9 de julho (Revolução
Constitucionalista) para o dia 25/05/20. Em função da necessidade de
cumprimento do calendário de feriados, as aulas não ocorreram neste dia.
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Os alunos e docentes foram comunicados e os planos de ensino foram
atualizados. Em junho novo calendário acadêmico será divulgado, com alguns
ajustes em razão das alterações nos feriados.
•

Horário para o 2º semestre letivo (turmas 2º, 4º e 6º sem) já foi definido e

encaminhado à secretaria, RH e NEAD para as devidas providências. O
planejamento do próximo semestre já foi iniciado. Observações:


A turma do 1o ano matutino será descontinuada, ou seja, só será ofertado
2o semestre no período noturno



O Prof. Ivan solicitou licença não remunerada em 28/05 (a seu pedido). A
disciplina de Produção Textual (integrada com a ESP) será ministrada
pela Profa. Eliana



A outra disciplina integrada do 2o semestre Fontes de Informação e
Pesquisa (Projeto Escola) será com a Profa. Ângela (FaBCI) e a Profa.
Carla (ESP)

•

Empresa Júnior da FESPSP: Ao longo do mês de maio o Prof. Wellington

participou de reuniões virtuais da Empresa Júnior, a convite do Prof. Douglas
Murilo para discutir as primeiras ações com os microempreendedores da Vila
Buarque:
www.fespsp.org.br/projeto-empreendedores
https://www.fespsp.org.br/noticias/projeto-empreendedoresdivulgacao-dos-selecionados
•

Aulas especiais e/ou externas:
Informatização de Serviços de Informação (5º sem), Prof. Wanderson:

Visita virtual no dia 27/04:


matutino / ECM: uma visão geral com Fabiano Alves dos Passos
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noturno / Ambientes digitais: oportunidades e desafios aos profissionais
da informação com Catia Martins Jorge Murata.

•

Gestão de Serviços de Informação (3º sem), Profa. Valéria: Visita virtual

no dia 14/05:


Carli Cordeiro da Porto Seguro (turma do matutino)



Debora Cristina Bonfim Aquarone, Maria Daniela da Silva Barboza e
Caroline Daniela Santos de Souza da ESPM (turma do noturno)

•

Gestão de Conteúdos Digitais (5º sem), Prof. Wellington: Visita virtual no

dia 25/05 (nos dois períodos):
Diego Guimarães da Silva, Analista de Experiência do Usuário na Porto
Seguro
•

Trabalhos Temáticos: Os destaques do 2º semestre de 2019 foram

publicados:


O sacrifício materno de Dona Lola e o papel da mulher no romance
"Éramos Seis"



Éramos Seis & Quarto de Despejo: Boa convivência, Teto e Pão-nossode-cada-dia



Uma visão do mercado de trabalho para mulheres: do contexto histórico
do romance Éramos Seis aos dias atuais



Construção e desconstrução da masculinidade e o impacto na
paternidade

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/trabalhos-tematicos/
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/05/trabalhos-tematicos-destaquesdo.html
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JUNHO
•

Pandemia de Coronavírus: O histórico de março a maio foi apresentado

nos relatórios anteriores. Itens referentes a junho:

Portaria nº 544, de 16/06/2020:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020261924872
MEC: Em junho foi elaborado novo Ofício para informar ao MEC as ações
estabelecidas pela FaBCI (graduação e pós-graduação) em relação à
modalidade remota. Além disso, a FaBCI foi indicada para preencher uma
Pesquisa para monitoramento do disposto nas portarias nºs 343/2020 e
345/2020, posteriormente consolidada pela nº 544/2020 (Questionário MEC
sobre as aulas online). A Coordenação de curso preparou os documentos que
serão encaminhados pelo Portal eMEC pela Procuradora Institucional, Sra.
Vanderleia;
Planejamento para retorno de atividades didáticas presenciais na
FESPSP: As Coordenações de curso elaboraram um planejamento que foi
encaminhado à Diretoria Executiva para análise e providências. Em julho será
divulgado um comunicado à comunidade FESPSP com informações retiradas
deste planejamento;

Revisão do calendário acadêmico


Alterações das férias docentes: Devido às consequências da pandemia,
e com a antecipação de feriados definidas pelas autoridades, as
atividades acadêmicas do primeiro semestre, com a devida aprovação do
Sindicato dos Professores de São Paulo (SINPRO), foram prorrogadas
até o dia 04/07. Sendo assim, as férias coletivas dos docentes iniciarão
no dia 06/07, finalizando em 04/08 e o retorno das atividades para o
segundo semestre será no dia 05/08



Capacitação docente e Planejamento: de 05 a 08/08
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Início das aulas no 2º semestre no dia 10/08

•

Conselho Acadêmico: Realizada reunião no dia 02/06;

•

TCC 2020 Os alunos entregaram o TCC preliminar em junho (nove

trabalhos) para análise da pré-banca. No início do 2º semestre os professores
envolvidos (pareceristas) devolverão os trabalhos analisados para os devidos
encaminhamentos;
•

Balanço do semestre 2020_1 (1º, 3º e 5º semestres): Foi realizado um

balanço com os docentes de todas as disciplinas oferecidas para identificar a
aplicação dos conteúdos previstos e as reprovações, dentro do contexto do
semestre oferecido na modalidade remota;
•

NEAD (Núcleo de Educação à Distância): No mês de junho o Prof. Derick

apresentou à Diretoria Executiva e as Coordenações de curso um Plano de
Estruturação de equipe – NEAD e uma Análise do AVA (moodle
padrão)/Aspectos positivos e negativos para apoiar o planejamento das ações
do Núcleo para o próximo semestre letivo;
•

Monitorias de disciplina: No 1º semestre foram realizadas duas

monitorias:
AVA: Daniela Luciana da Silva (3º sem mat);
Representação Descritiva II: Daniela de Oliveira Correia (ex-aluna,
mestranda da ECA/USP).
•

Avaliações e pesquisas iniciadas em junho:


Avaliação Projeto Escola (encaminhada aos estudantes do 1º semestre):
Esse questionário objetiva avaliar a nova proposta curricular, elaborada
ao longo dos anos de 2019 e 2020, com a Comunidade da FESPSP. A
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nova proposta curricular foi elaborada a partir de 4 eixos estruturantes, a
saber: as Ciências Sociais Aplicadas, contemplando teoria, prática e
aplicação; a pesquisa; a inovação; e a identificação e resolução de
problemas, com foco preferencial no Direito à Cidade, considerando como
lócus de pesquisa a cidade de São Paulo. A proposta pauta-se ainda pela
atuação interdisciplinar como princípio formativo. Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBLgQ9f1AvHgNJqYo5u4A
3j-VzdKrnmbjInfS9vwyc5V0QJw/viewform
•

CPA – Comissão Própria de Avaliação (encaminhada a todos os

estudantes): A CPA quer te ouvir: Como foi nosso ensino remoto? Comissão
Própria de Autoavaliação CPA - Covid-19 | Junho/2020.
Neste período de excepcionalidade, é importante que alunos/as, docentes,
coordenações e equipe diretiva reflitam sobre as ações realizadas para a
continuidade das atividades de ensino.
Convidamos você a avaliar e a colaborar para a melhoria e aprimoramento dos
processos de aprendizagem, no formato remoto, respondendo as questões,
enviando sugestões e observações.
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6i2AOtVr7BhJopoAMjVdHszfTj8aLL3w2TxJQmfzA02fTg/viewform
•

NEAD – Núcleo de Educação à Distância (encaminhada a todos os

docentes e estudantes): Questionário - Uso do AVA (moodle padrão) Experiência com o uso do AVA (moodle padrão).
Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgziCsoSn4dMMY2O1l9fmxB14E
PAS317Y0osMig1e0w0lnw/viewform
•

Aulas especiais:
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Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada à BCI (1º sem), Prof.
Wellington:

Visita

virtual

no

dia

15/06

(noturno):

Conhecimentos

de

Biblioteconomia aplicados à Inteligência Artificial com a bibliotecária Fabíola
Vizentim.

Gestão de Serviços de Informação (3º sem), Profa. Valéria: Seminário
virtual realizado pelos estudantes “Enxergando a gestão”, que correlaciona
manifestações culturais e artísticas com tópicos de gestão. Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/06/enxergando-gestao-2020-porvaleria-valls.html

JULHO/AGOSTO
•

Alteração na Direção Acadêmica da FaBCI: No dia 09/08 foi comunicado

o início do novo Diretor Acadêmico, que será responsável pelas três IES: ESP,
FaBCI e FAD:
Prof. Dr. José Eduardo Santos
https://www.fespsp.org.br/noticias/fespsp-tem-novo-diretor-academico
https://www.youtube.com/watch?v=ZuJQShbRy_k

A Profa. Valéria foi exonerada da função de Diretora Acadêmica em 02 de
agosto (cargo que ocupava interinamente desde 2017) e que permanecerá como
Coordenadora do curso de graduação.
Os cursos de pós-graduação coordenados pelo Prof. Charlley serão de
responsabilidade do Prof. Eduardo;
•

Reunião de encerramento do semestre letivo 2020_1: Realizada no dia

01/07 com a presença de todos os docentes, exceto do Prof. Ivan e da Profa.
Eliana. Contou também com a participação do Prof. Derick;
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•

Férias docentes: Excepcionalmente, em razão da pandemia e da

antecipação de feriados definidas pelas autoridades, as atividades acadêmicas
do primeiro semestre foram prorrogadas até o dia 04/07/2020. Sendo assim, as
férias coletivas tiveram início em 06/07/2020 até 04/08/2020 e o retorno das
atividades para o segundo semestre foi no dia 05/08/2020;
•

Colação de grau remota: No dia 09/07 foi realizada colação de grau de

duas estudantes;
•

Reunião de abertura do semestre letivo 2020_2: Realizada no dia 07/08

com a presença de todos os docentes, exceto da Profa. Eliana;
•

Acompanhamento do início das aulas na graduação (10/08): As aulas no

2º semestre serão na modalidade remota emergencial, via AVA/Moodle:
https://neadfespsp.com.br/
Ação nas redes sociais para a volta às aulas: Desenrola FESPSP: Aulas remotas
com

Valéria

Valls

e

Carla

Diéguez:

https://www.youtube.com/watch?v=fL6SkyH3XFQ&feature=youtu.be
A Coordenação de curso divulgou comunicados específicos aos estudantes para
o planejamento do semestre e contou com o apoio das representantes de turma.
No início de setembro será realizada uma reunião virtual com as representantes
para um 1º balanço do semestre;
•

Planos de Ensino para o 2º semestre letivo: Validação e envio para

publicação dos planos de ensino do 2º semestre letivo (2º, 4º e 6º semestres):
https://www.fespsp.org.br/manuais-e-orientacoes/planos-de-disciplina-edocumentos-por-curso/biblioteconomia-e-ciencia-da-informacao/
•

Pandemia de Coronavírus: O histórico de março a junho foi apresentado

nos relatórios anteriores. Itens referentes a julho e agosto:
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a.

Comunicados, providências acadêmicas, Ofício MEC e Questionário MEC

PORTARIA Nº 544, de 16 de junho de 2020 https://www.in.gov.br/en/web/dou//portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872 prevê a oferta do ensino
remoto emergencial até 31 de dezembro de 2020. Dessa forma, o semestre
2020_2 foi planejado para oferta nesta modalidade

Comunicados via site:
https://www.fespsp.org.br/noticias/comunicado-fespsp-2-semestre
https://www.fespsp.org.br/noticias/novidades-do-retorno-das-aulas
https://www.fespsp.org.br/noticias/alunos-conseguirao-acessar-o-ava-poraplicativo
https://www.fespsp.org.br/noticias/nead-publica-tutorial-sobre-acesso-a-novaversao-do-ava
https://www.fespsp.org.br/noticias/comunicado-da-biblioteca
https://www.fespsp.org.br/a-fespsp/secretaria
https://www.fespsp.org.br/noticias/novo-horario-de-plantao-da-secretaria

Em julho foi elaborado novo Ofício para informar ao MEC as ações estabelecidas
pela FaBCI (graduação e pós-graduação) em relação à modalidade remota;

b.

Pesquisa de monitoramento MEC

Além disso, a FaBCI foi indicada para preencher uma Pesquisa para
monitoramento do disposto nas portarias nºs 343/2020 e 345/2020,
posteriormente consolidada pela nº 544/2020 (Questionário MEC sobre as aulas
online). O link do questionário foi enviado aos docentes e discentes e a
Coordenação de curso, em conjunto com a Procuradora Institucional, também
preencheu um questionário específico;

c.

Pesquisa NEAD – Núcleo de Educação à distância e Capacitações (julho

e agosto)
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O NEAD realizou pesquisa sobre 2020_1: Uso do AVA (moodle padrão) Experiência com o uso do AVA (moodle padrão). De forma geral, as avaliações
foram muito positivas. Melhorias foram implantadas para 2020_2, conforme
comunicados apresentados no item a)
Durante os meses de julho e agosto os docentes da graduação e da pósgraduação participaram de capacitações para melhor uso das ferramentas do
AVA e qualificação do ensino remoto.
Detalhamento a seguir:
•

Reflexões sobre Transformação Digital e Práticas Pedagógicas no

contexto da pandemia: 20/7 das 19h às 20h
•

Modalidades e metodologias de ensino no contexto digital: 20/7 das 20h

às 21h
•

Estratégias Pedagógicas online (Parte 1): 21/07 das 19h às 21h

•

Estratégias Pedagógicas online (Parte 2): 23/07 (terça) das 19h às 21h

•

Ideias para a Elaboração de aulas Síncronas Remotas com sugestões

para a integração de Recursos Colaborativos: 28/7 às 19h
•

Atualizações do AVA: 30/7 às 19h

•

Fator hardware, fator software e fator humano nas aulas online: 06/08 às

18 h

Alguns docentes participaram remotamente outros acessaram as gravações no
AVA: https://neadfespsp.com.br/course/view.php?id=1705
•

NDE (Núcleo Docente Estruturante): Realizada reunião no dia 18/08;

•

CPA (Comissão Própria de Avaliação): Os resultados referentes à

pesquisa extraordinária com os estudantes (2020_1) foram divulgados aos
docentes e as áreas envolvidas;
•

NEAD (Núcleo de Educação à Distância):
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Além das capacitações já citadas, o NEAD (Prof. Derick e Prof.
Wellington) forneceram todo o suporte para que as turmas fossem
cadastradas no AVA (estudantes matriculados e excepcionalmente
estudantes em reservas de vagas), dando apoio e orientação aos
docentes e estudantes durante o mês de agosto, inclusive divulgando
tutoriais para facilitar o uso do AVA;



No dia 05/08, a pedido da Coordenação de curso, foi realizada
capacitação específica dos docentes para tirar dúvidas e trocar ideias
sobre o melhor uso possível do ambiente;



Semanalmente, a partir do início das aulas, o NEAD envia o controle de
conteúdo e presença dos docentes nas aulas síncronas. Documento é
enviado à secretaria para as devidas providências (“controle” do ponto);



No início de setembro está programada uma reunião para realizar um
balanço do 1º mês de aulas remotas;

•

Monitoria Científica:


Realizada reunião com a monitora Clélia para balanço do 1º semestre e
planejamento do 2º semestre em 02/07;



Relatório do 1º semestre de 2020 apresentado;



No semestre o projeto teve a participação de 12 estudantes voluntários;

•

Programa de Mentoria Voluntária (PMV):


Reunião de encerramento do ciclo 2020_1 no dia 07/07 (mentores e
mentoradas);



Relatório referente ao PMV 2020_1 apresentado;



O edital do PMV para 2020_2 foi divulgado no início de agosto.
Divulgação:

https://www.fespsp.org.br/noticias/mentoria-voluntaria-da-fabci-lanca-novaedital-de-inscricoes
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/08/programa-de-mentoria-voluntariaedital.html
74
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

https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/08/depoimentos-sobre-mentoriavoluntatia.html
•

NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico): As duas estudantes da FaBCI

acompanhadas pelo NAP realizaram rematrícula para 2020_2. Os docentes
envolvidos já foram comunicados e o Prof. Braghini já forneceu informações
preliminares. Uma das alunas inclusive (IFL) vai realizar o estágio
supervisionado voluntário na Biblioteca da FESPSP e contará com o apoio de
um tutor, o bibliotecário Ederson Crispim.

SETEMBRO
•

Pandemia de Coronavírus: O histórico de março a agosto foi apresentado

nos relatórios anteriores. Itens referentes a setembro:

a)

Balanço do 1º mês de aulas remotas:

Reunião de docentes no dia 04/09, com a presença do Prof. Derick (NEAD) e
Prof. Eduardo. Nessa reunião, além da apresentação do Prof. Eduardo a equipe
da FaBCI, foi feito um balanço do 1º mês, em especial utilização das novas
atividades disponíveis no AVA e das metodologias utilizada pelos docentes para
qualificar as aulas remotas. Ao longo do mês foi mantido contato direto com os
docentes para acompanhamento do semestre;

b)

Fornecimento de infraestrutura para as aulas remotas:

Em função das dificuldades técnicas apresentadas por alguns docentes para a
realização das aulas remotas, a FESPSP disponibilizou kits de equipamentos
audiovisuais (headset, ring light e cabo de rede) e salas de aula com conexão de
internet. Em outubro os itens serão entregues e no caso da FaBCI, a Profa.
Mercês deve ministrar suas aulas no prédio da FESPSP.
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•

Conselho Acadêmico: Realizada reunião no dia 09/09;

•

Atividades complementares: O Prof. José Mário elaborou e enviou aos

estudantes um Tutorial para lançamento de horas de atividades complementares
via Portal do aluno. Alguns estudantes manifestaram dificuldade para enviar os
documentos e certificados via Portal;
•

Representantes discentes: No mês de setembro as representantes foram

confirmadas (citadas a seguir) e foram realizadas reuniões para informes gerais
e captação de eventuais reclamações ou necessidades de ajuste. Os recados
da Coordenação foram:


Alteração na Direção Acadêmica



Pesquisas realizadas no 1º semestre: CPA – Comissão Própria de
Avaliação; NEAD – Núcleo de Educação a distância; Pesquisa realizada
pelos representantes discentes do Conselho Acadêmico da FaBCI e
Projeto Escola (1º sem)



Revista Alabastro (comunicações e comissão editorial)



Monitoria científica (voluntários)



Pandemia e aulas via ambiente virtual 2º semestre

•

Representantes FaBCI:
2o semestre noturno - Andressa de Camargo
4o semestre matutino – Rebeca Santana / 4o semestre noturno – Deborah

Lindau
6o semestre matutino – Thais Santos / 6o semestre noturno – Jade Sales
•

Programa de Mentoria Voluntária (PMV):


Reunião de início da 7ª edição (ciclo 2020_2) no dia 02/09
(mentores e mentoradas):



Mentora: Profa. Adriana Maria de Souza / Mentoradas: Andriely
Regina Teixeira (6o semestre) e Tatiana Sambinelli (2o semestre)
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Mentora: Profa. Maria Rosa Crespo / Mentoradas: Andréa Ariani e
Karen Torres da Rosa - 2o semestre



Mentora: Profa. Valéria Valls / Mentorandas: Daniela Luciana da
Silva (4o semestre) e Heloisa Lopes Barbosa (2o semestre)



Mentor: Profa. Wanderson Scapechi / Mentoranda: Thais Peçanha
Cafazzi - 2o semestre

•

Revista Alabastro

http://revistaalabastro.fespsp.org.br/index.php/alabastro
Os responsáveis pela revista eletrônica, mantida pelo curso de Sociologia e
Política da FESPSP, convidaram o curso de Biblioteconomia para colaborar com
uma seção de artigos específicos da área, além da participação dos estudantes
da Biblioteconomia na comissão editorial.
Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/09/integracao-da-biblioteconomiana.html
•

PIPED (Programa de Incentivo à Pesquisa Docente): No mês de setembro

a Profa. Ângela enviou ao Núcleo de Pesquisa e-mail com o detalhamento
(prestação de contas) e resultados da pesquisa;
•

Aulas especiais

Disciplina “Projetos Culturais” 4º semestre, Profa. Tânia (01/09):
Roda de conversa sobre Raça, classe e gênero: "Se cortam direitos, quem é
preta e pobre sente primeiro. Enfrentamos o racismo no cotidiano" com a
presença da convidada Mauricléia Soares dos Santos, professora da FMU e
assistente social.
Divulgação: https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/09/raca-classe-e-generodebatidos-em-aula.html
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Disciplina “Fundamentos de Recuperação da Informação na Web” 2º semestre,
Prof. Wellington (14/09):
Recebeu a visita dos palestrantes Prof. Dr. Rene Faustino Gabriel Jr e Profa.
Dra. Leilah Santiago Bufre do repositório BRAPCI - Base de Dados em Ciência
da Informação (Acervo de Publicações Brasileiras em Ciência da Informação
mantido pela Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal do Rio
Grande do Sul)

OUTUBRO
•

Pandemia de Coronavírus: O histórico de março a setembro foi

apresentado nos relatórios anteriores. Informações de outubro:

o

NEAD – Núcleo de Educação à Distância: Foi divulgada a tabulação da

capacitação realizada em julho e agosto;
o

Uso de sala, equipamentos e conexão de internet da FESPSP: A área de

TI e o NEAD organizaram o procedimento para reserva de salas e equipamentos,
via formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh3wfeVeO1dEA5EZ1v2jWeci5L8
6lQGFahV55B37GSP7uM-g/viewform
•

CPA (Comissão Própria de Avaliação): Início de pesquisa remota com os

estudantes, docentes e funcionários referente a 2020_2;
•

Representantes discentes: As representantes de turma foram acionadas

pela Coordenação para acolher eventuais reclamações e oportunidades de
melhoria. Nada a destacar, semestre transcorrendo dentro do planejado;
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•

NDE (Núcleo Docente Estruturante): Realizada reunião extraordinária no

dia 09/10 com a presença do Prof. Eduardo e Profa. Ângela (representante
docente do Conselho Acadêmico);
•

Programa de Mentoria Voluntária (PMV): Reunião remota com os

mentores e mentoras para realizar balanço do programa, em 13/10;
•

PIBIC 20/21: Aberto edital extraordinário de bolsas:

Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/abertas-as-inscricoes-para-o-pibic-20202021
https://www.fespsp.org.br/noticias/ultimos-dias-para-inscricao-no-pibic
https://www.fespsp.org.br/noticias/prorrogado-o-prazo-para-inscricao-no-pibic
•

80 anos do curso de Biblioteconomia: Realizado evento comemorativo no

dia 28/10, com lançamento do livro digital (Editora Sociologia e Política):

Biblioteconomia: Passado e futuro de uma profissão. Link para acesso ao livro
(formato

pdf

ou

epub):

https://www.fespsp.org.br/publicacoes/editora/biblioteconomia-passado-efuturo-de-uma-profissao

Notícias e website 80 anos:
https://www.fespsp.org.br/noticias/biblio-comemora-80-anos-com-lancamentode-livro
https://www.fespsp.org.br/biblio80

Congratulações recebidas:
https://www.fespsp.org.br/noticias/biblio-recebe-parabenizacoes-em-suacomemoracao-de-80-anos
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Link com evento na integra:
https://www.youtube.com/watch?v=RWTK75gmb7s&feature=youtu.be
(visualizações até 03/11: 445):
Programação:


Abertura (Prof. Dr. Ângelo Del Vecchio - Diretor Geral)



Apresentação do evento (Livro comemorativo e Website Biblio 80 anos) Profa. Dra. Valéria Valls (Coordenadora do curso de Biblioteconomia)



“Biblioteconomia: Passado e futuro de uma profissão” (Profa. Maria das
Mercês Apóstolo e Profa. Adriana Souza)



Desafios da Leitura em um Mundo Digital (Palestra do Prof. Dr. José
Castilho Marques Neto – Conselheiro da FESPSP)



Encerramento do Evento - Profa. Dra. Valéria Valls

Além disso, estiverem presentes na transmissão ao vivo algumas figuras
importantes da área e da FESPSP:
o Prof. Marcos Miranda (Presidente do CFB - Conselho Federal de
Biblioteconomia)
o Regina Sousa (Presidente do CRB – Conselho Regional de Biblioteconomia
8a região)
o Profa. Martha Suzana (Presidente da ABECIN - Associação Brasileira de
Educação em Ciência da Informação)
o Sra. Vera Stefanov (Presidente do SinBiesp - Sindicato dos Bibliotecários)
o Professores de outras escolas como UFSCar, UFS (Sergipe) e UNIFAI
o Muitos alunos, ex-alunos, funcionários, conselheiros, Diretores, etc.
o Professores do curso de Biblio e ex-professores
•

Aulas especiais

o

Visita virtual (4º semestre): No dia 09/10, na disciplina Planejamento de

Serviços de Informação, tema visita do MEC, os bibliotecários Marina e
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Winderson da biblioteca da FESPSP estiveram na aula remota para conversar
com os estudantes e trocar experiências (com a Profa. Adriana). Divulgação:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/10/bate-papo-sobre-as-tao-temidasvisitas.html
o

Visita virtual (6º semestre): No dia 29/10, na disciplina Tópicos avançados

em Gestão da Informação e Conhecimento, tema da aula Movimentos
Associativos, representantes do Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª região
estiveram na aula remota, dando ênfase aos aspectos de registro profissional e
fiscalização (com a Profa. Valéria);

NOVEMBRO
•

Pandemia de Coronavírus: O histórico de março a outubro foi apresentado

nos relatórios anteriores. Informações de novembro: o semestre segue conforme
o planejado, sem nenhuma alteração a destacar;
•

PIBIC 2020/21: Selecionados os estudantes contemplados no edital

extraordinário de bolsas. Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/resultado-do-pibic-20202021
Quadro 06 – Estudantes PIBIC FaBCI 2020
Andréa Ariani

Do pódio a segregação: a falta de registro e
divulgação da história dos atletas negros na cidade
de São Paulo

Profa. Isabel Ayres
Maringelli

Nádia R. L de Oliveira

Uma biblioteca em cada escola: bibliotecários como
docentes de itinerário formativo do Novo Ensino
Médio

Profa. Valéria Valls

Fonte: FaBCI
•

Seminário FESPSP (09 a 13 de novembro) - tema Desafios da pandemia

e agendas para as Ciências Sociais Aplicadas:

Programação completa: https://seminariofespsp.com.br/
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Relação completa dos vídeos gerados no evento: Seminário 2020 - Desafios da
Pandemia – YouTube

Participação do curso de Biblioteconomia (docentes da graduação, da pósgraduação e ex-alunos):
Quadro 07 – Docentes FaBCI no Seminário – GTs
Data
09/11
(2ª feira)

Atividade
GT 13 (Fernando Modesto e Isabel Ayres)
Catalogação e metadados para o patrimônio cultural /
http://seminariofespsp.com.br/gt-13/

10/11
(3ª feira)

Minicurso
Infoprodutos: técnicas de uX para sua concepção (Charlley Luz)
GT 20 (Valéria Valls e Adriana Souza)
Gestão e inovação em Serviços de Informação /
http://seminariofespsp.com.br/gt-20/

GT 13 (Fernando Modesto e Isabel Ayres)
Catalogação e metadados para o patrimônio cultural /
http://seminariofespsp.com.br/gt-13/

GT 20 (Valéria Valls e Adriana Souza)
Gestão e inovação em Serviços de Informação /
http://seminariofespsp.com.br/gt-20/

11/11
(4ª feira)

Mesa Redonda
Os desafios da inclusão digital no contexto brasileiro: infraestruturas
tecnológicas e competências info-digitais - Ângela Claro, Wanderson
Scapechi, Cristian Berrío-Zapata (UFPA) e Angela Maria Grossi (UNESP)
Os desafios da inclusão digital no contexto brasileiro - YouTube / Visualizações
até 03/12: 171
Minicurso
Plano de Marketing para Infoproduto (Charlley Luz e Roger Medici)
GT 16 (Angela Claro e Wanderson Scapechi)
Inclusão Digital / http://seminariofespsp.com.br/gt-16/
Minicurso
LGPD - VIsão Geral e Tecnologias associadas (Fabiano Alves)
GT 13 (Fernando Modesto e Isabel Ayres)
Catalogação e metadados para o patrimônio cultural /
http://seminariofespsp.com.br/gt-13/

GT 14 (Simone Fernandes e Cristal da Rocha)
Tratamento documental, instrumentos de acesso & difusão – entre o
analógico e o digital / http://seminariofespsp.com.br/gt-14/
Mesa Redonda
Agora e pós pandemia: Bibliotecas por um mundo melhor. Prof. Dr.
Jorge do Prado (FEBAB/UDESC) Com participação gravada da Sra. Chris
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12/11
(5ª feira)

Mackenzie (Presidente da IFLA) e mediação da Profa. Dra. Valéria Valls
(FESPSP).
Agora e pós pandemia: Bibliotecas por um mundo melhor - YouTube /
Visualizações até 03/12: 291
Minicurso
A Inteligência Competitiva na retomada depois da pandemia (Hernan
Alday)
GT 12 (Ângela Claro, Maria Rosa Crespo e Stella Schrijnemaekers)
Atualizações metodológicas em Ciências Sociais Aplicadas /
http://seminariofespsp.com.br/gt-12/

GT 15 (Cibele dos Santos, Claudia Guzzo e Charley Luz)
Gestão da Informação Organizacional: estruturas e acesso /
http://seminariofespsp.com.br/gt-15

Minicursos
Competências do bibliotecário pós-pandemia: um olhar sobre o
mercado de trabalho (Valéria Valls e Adriana Souza)

Fonte: FaBCI

Na sexta feira (13/11) egressos do curso (do coletivo InFoco) organizaram
atividades:


Choque de cultura canadense: dilemas de intercâmbio por dois
bibliotecários - YouTube
Visualizações até 03/12: 119



Da Pesquisa à Maquiagem: a importância da pesquisa em artes na
Biblioteconomia e Cultura - YouTube
Visualizações até 03/12: 127

•

Trabalhos temáticos: Os trabalhos temáticos (temática Pandemia e

Desigualdades), coordenados pela Profa. Eliana em Produção Textual foram
concluídos e apresentados durante o Seminário FESPSP:
Divulgação: Trabalhos Temáticos dos estudantes abordam pandemia e
desigualdades | SOCIOLOGIA E POLÍTICA - ESCOLA DE HUMANIDADES
(fespsp.org.br)
Link com acesso a todos os trabalhos:
https://padlet.com/nead_fespsp/82nxm6qaszq4ohea
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Trabalhos disponíveis também no site dos cursos: Trabalhos Temáticos |
SOCIOLOGIA E POLÍTICA - ESCOLA DE HUMANIDADES (fespsp.org.br)
Destaques: Trabalho Temático - 2º Semestre (monitoriafabci.blogspot.com)
•

Visita virtual (2º semestre): No dia 19/11, na disciplina Fontes de

Informação e Pesquisa (Profa. Angela e Profa. Carla), tema da aula Fake news:
implicações para Administração, Biblioteconomia e Ciência da Informação e
Sociologia e Política visita de Leonardo Ripoll Tavares Leite e da Profa. Isabela
Oliveira Kalil;
•

Visita virtual (4º semestre): Nos dias 23 e 30/11, na disciplina

Fundamentos da Recuperação da Informação na Web (Prof. Wellington), foi
realizada palestra com o Sr. Guilherme Sardinha: Inteligência artificial aplicada
na área jurídica: mecanismo de busca OABJuris. Divulgação:
Palestra

apresentada

por

Guilherme

Sardinha

da

Neoway

(monitoriafabci.blogspot.com)

DEZEMBRO
•

Pandemia de Coronavírus: O histórico de março a novembro foi

apresentado nos relatórios anteriores.
Informações de dezembro: o semestre foi concluído conforme o planejado, sem
nenhuma alteração a destacar. Foi realizado um balanço para registrar o
desempenho dos estudantes em 2020_2. De forma geral, os estudantes do curso
tiveram um bom desempenho, com poucas reprovações.

Em relação ao planejamento para 2021, foi publicada a Resolução CNE/CP no
2, de 10 de dezembro de 2020 - RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2020 - RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 10 DE DEZEMBRO DE
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2020 - DOU - Imprensa Nacional (in.gov.br), que prevê a manutenção do ensino
remoto emergencial. Oportunamente será divulgado um comunicado oficial;
•

Monitoria Científica: O relatório de 2020_2 foi apresentado. Monitora

2020: Despedida da Monitora Científica em 2020 (monitoriafabci.blogspot.com)
Para 2021_1 não será lançado edital para estudante bolsista. O projeto será
remodelado e em 2021 será descrito no relatório mensal para conhecimento;
•

Monitoria de disciplina: A estudante Nádia Lopes exerceu a função de

monitora voluntária da disciplina de Produção Textual (2º semestre), sob a
supervisão da Profa. Eliana, apoiando as atividades de elaboração do trabalho
temático;
•

PTV – Programa de Tutoria Voluntária: O bibliotecário Éderson Crispim

atuou como tutor voluntário da estudante Ingridy Fretes de Lima, que foi
aprovada em todas as disciplinas que estava cursando no semestre;
•

NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico: Das três estudantes

acompanhadas pelo NAP, duas foram aprovadas em todas as disciplinas (JVC
e IFL). A estudante JCAO procurou o NAP praticamente no final do semestre e
infelizmente não teve um bom desempenho. Foi indicada, a seu pedido, uma
tutora (ex-aluna) mas ela não a procurou, apesar dos encaminhamentos feitos
pela Coordenação.

Em 2020 foi muito importante a parceria do NAP nessa interface entre os
estudantes e os docentes, especialmente quando se trata de estudantes de
inclusão;
•

Horário para 2021_1 (1º, 3º e 5º semestres): O horário foi elaborado e os

docentes alocados nas disciplinas. Alterações no corpo docente para 2021:
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O Prof. Ivan Russeff não será mais responsável pelas disciplinas Análise
Textual e Produção Textual (que ficarão com a Profa. Eliana). O Prof. Ivan
vai assessorar a Direção Acadêmica;



A Profa. Tânia Callegaro foi desligada em dezembro. A disciplina
“Comunicação,

Culturas

e

Diversidade

3º

sem”

ficará

sob

a

responsabilidade da Profa. Caroline da ESP.

•

TCC – Trabalhos de Conclusão de Curso: Nos dias 7 e 8 de dezembro

foram realizadas as bancas de defesa de TCC (remotas). Todos os estudantes
foram aprovados. Divulgação:
Estudantes da Biblio apresentarão TCCs nos dias 7 e 8/12 | SOCIOLOGIA E
POLÍTICA - ESCOLA DE HUMANIDADES (fespsp.org.br)
Stories • Instagram
•

NDE – Núcleo Docente Estruturante do curso de Biblioteconomia: Foi

realizada uma reunião no dia 10/12;
•

ABECIN – Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação:

No dia 15/12 foi realizada cerimônia remota de entrega do Prêmio TCC 2020. A
FaBCI foi agraciada na categoria melhor TCC de Biblioteconomia da Região São
Paulo:


Autora: Fernanda do Nascimento Santos



Título do TCC: A classificação do acervo da Biblioteca particular de Mário
de Andrade



Orientadora: Valéria Martin Valls

•

Conselho Acadêmico da FaBCI: Foi realizada uma reunião no dia 15/12;

•

PMV – Programa de Mentoria Voluntária: No dia 16/12 foi realizada uma

reunião remota com o(a)s mentor(a)s e mentoradas para fazer um balanço da
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edição de 2020_2, que foi considerada exitosa. Oportunamente será
apresentado relatório do PMV 2020_2;
•

Reunião de encerramento do semestre letivo: Realizada no dia 17/12 com

a participação do Prof. Derick do NEAD. Dos 10 docentes convocados, 02
ausências justificadas;
•

Colação de grau: No dia 18/12 foi realizada a colação de grau antecipada,

com a presença remota de sete estudantes. A colação de grau festiva, prevista
para fevereiro de 2021, será cancelada em razão do isolamento social;
•

Reunião de planejamento acadêmico: No dia 18/12 foi realizada uma

reunião geral, coordenada pelo Prof. Angelo, para apresentar o Projeto
Sociologia e Política do Futuro e o planejamento específico da área acadêmica.
•

Iniciado o planejamento para 2021_1 incluindo envio aos docentes do

formulário para análise da bibliografia básica e complementar, calendário
acadêmico e novo template de plano de ensino;
•

O PPC - Projeto Pedagógico de Curso da Biblioteconomia (matriz

curricular 2020) aprovado em dezembro encontra-se disponível na área do
estudante / professor: PPC Biblioteconomia dez2020.pdf (fespsp.org.br).
Aula abertas e PEC´s – Programas de Enriquecimento Curricular (atividades de
extensão), em ordem cronológica
•

Aulas abertas ao vivo: após a suspensão das aulas da pós-graduação,

foram planejadas aulas abertas para mobilizar os estudantes (ingressantes e
veteranos) dos cursos de pós, além dos demais interessados.

A 1ª aula ocorreu no dia 31/03 e estão planejadas para abril mais 20 aulas.
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Programação completa: https://www.even3.com.br/aulaonlinefespsp/
Além disso, as aulas abertas já gravadas no YouTube também foram divulgadas,
exemplo: https://bit.ly/3af49cq!
. Além disso:


Comunidade

no

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/653513595490969/


YouTube

(aulas

gravadas):

https://www.youtube.com/user/fespspcomunica
•

Aula aberta ao vivo gratuita da pós-graduação:

•

Aula

aberta

(10/06):

Evento

da

FESPSP

foi

incorporado

às

comemorações do Dia Internacional dos Arquivos: Semana Nacional dos
Arquivos, criada pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Casa de Rui Barbosa

Divulgação: http://semanadearquivos.arquivonacional.gov.br/
•

PEC – Programa de Enriquecimento Curricular (modalidade remota #em

casa):
No dia 03 de agosto, com Prof. José Mario. Visualizações até 02/09: 306
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=iTSrrN2niBs
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/eventos/pec-em-casa---teletrabalho-dicas-deprodutividade-e-etiqueta
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/08/pec-fespsp-teletrabalho-com-josemario.html


Aulas abertas:
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Com Prof. Charlley e parceria com ECA/USP e FEBAB (28/07)
Com docentes da pós-graduação e convidada externa (13/08)
PEC – Programa de Enriquecimento Curricular (modalidade remota #em
casa):


No dia 10 de setembro, com Profa. Adriana
Visualizações até 05/10: 294
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=eAOR_srS8JA
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/como-montar-seu-curriculo-e-sepreparar-para-a-entrevista



No dia 25 de setembro, com Profa. Ângela
Visualizações até 05/10: 206
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=q2KrdtEufh8



No dia 16 de outubro, com Profa. Ângela e mediação do Prof. Wanderson
Apresentação dos resultados da pesquisa financiada pelo PIPED da FESPSP
Visualizações até 03/11: 161
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=vC9e4G2ssD4



No dia 20 de outubro, com mediação da Profa. Tânia, atividade da disciplina
de Projetos Culturais (4º sem)
Visualizações até 03/11: 157
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=rTfTrGhCa1A



No dia 7 de outubro, com Prof. Wanderson
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Visualizações até 03/11: 252
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=Vm0oEqLzai4
Divulgação de matéria relacionada: Humanidades Digitais Negras, tema da
disciplina Tópicos avançados em Gestão da Informação e do Conhecimento:
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/10/humanidades-digitais-negraspor-jade.html


No dia 13 de outubro, com Sra. Adriana Ferrari
Visualizações até 03/11: 190
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=LXJkFSt3Bb0



No dia 22 de outubro, com Sra. Edi Fortini (ex-aluna do curso)
Visualizações até 03/11: 502
Vídeo completo:
https://www.youtube.com/watch?v=ACwlpeR-3KE



Aula aberta (19/11): A Profa. Valéria recebeu a visita virtual da bibliotecária e
Personal Organizer carioca Milliane Azevedo:
Video completo:
Aula aberta: Tópicos avançados em Gestão da Informação e do
Conhecimento - YouTube / Visualizações até 03/12: 258



2º Encontro de Bibliotecárias negras e Bibliotecários Negros (20/11): O Prof.
Wellington mediou a roda de conversa sobre Educação antirracista:
Video completo:
Educação Antirracista - a percepção socioeducativa e cultural da comunidade
negra afro-brasileira - YouTube / Visualizações até 03/12: 149
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PEC – Programa de Enriquecimento Curricular (modalidade remota #em
casa, em parceria com o curso de Sociologia e Política):


No dia 18 de novembro, com a Profa. Ângela:
Vídeo completo:
PEC - Currículo Lattes - YouTube
Visualizações até 03/12: 531



Aula aberta para os estudantes da ETEC (curso de Biblioteconomia) (15/12),
com a participação da Profa. Adriana, dois ex-alunos do curso técnico (um
graduado em Biblio e outra graduanda), mediação do Prof. Wellington.
Vídeo completo:
O mercado de trabalho do bibliotecário(a): novos espaços de atuação YouTube
Visualizações até 21/12: 285

Outras ações relevantes
•

Publicação dos Anais do Seminário FESPSP 2019 Juventude, trabalho e

profissão:
https://fespsp.wixsite.com/anais/edicao-atual
•

A FESPSP iniciou sua transição de marca para Sociologia e Política:

Escola de Humanidades:
https://www.fespsp.org.br/noticias/a-nova-fespsp-chegou
https://www.youtube.com/watch?v=eBc_HYPZ3Mk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E5cG_wT83jI
•

O curso de Biblioteconomia foi contemplado com 4 (quatro) estrelas no

Guia da Faculdade (parceria entre o Quero Educação e o jornal O Estado de São
Paulo):
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https://avaliacao-decursos.quero.com/faculdades/resultado/102008/certificado.pdf
•

Cursos de extensão envolvendo docentes da FaBCI - CURSOS #Emcasa:

Turmas abertas em junho
o Princípios técnicos do museu e do tratamento de acervos
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/principios-tecnicos-do-museu-e-do-tratamento-deacervos
o Inteligência digital na gestão da informação
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/inteligencia-digital-na-gestao-da-informacao

Turmas abertas em julho
o Gestão de Acervos
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/gestao-de-acervos
o Organização & Curadoria de Clubes do Livro
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/organizacao-curadoria-de-clubes-do-livro

Turmas abertas em setembro
o Gestão para profissionais da informação com a utilização do Design
Thinking
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/gestao-para-profissionais-da-informacao-com-a-utilizacaodo-design-thinking
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o Organização & Curadoria de Clubes do Livro (2ª edição)
https://www.fespsp.org.br/cursos-de-extensao/cursoslivres/cursos/organizacao-curadoria-de-clubes-do-livro
o Curso livre - Gestão de Acervos Audiovisuais (realizado de 07 a 11/12,
com a Profa. Maria Fernanda):
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FAD - FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO

A seguir são apresentados dados sintetizados sobre as atividades realizadas
pela Faculdade de Administração da FESPSP no ano de 2020, devendo ser
considerado que este foi o segundo ano de retomada do curso, com a formação
de duas turmas em 2019 – uma turma matutina e outra noturna e uma turma
noturna no primeiro semestre de 2020.
● 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.

Em 2020 houve a continuidade da parceria. A quantidade de alunos evadidos
ficou dentro do esperado pelo CIEE e pela FESPSP, sendo 3 bolsistas de
Administração, quatro de Biblioteconomia e dois de Sociologia e Política.
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Parceria FAD & CRA-SP Educa

Em abril/2020 a FESPSP, por meio da FAD, fechou parceria com o CRA-SP para
disponibilizar para o público, mais um canal para que os interessados possam
enriquecer o conhecimento com eventos, palestras, cursos etc. Mais uma ação
de cunho social da Faculdade.

Link: https://sites.google.com/crasp.org.br/craspeduca/home
● Revisão e implantação do novo projeto pedagógico.

Assim como ocorreu com os cursos de Sociologia e Política e
Biblioteconomia, o curso de Administração iniciou, a partir de janeiro de 2019,
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. 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, sendo utilizado
pela nova turma noturno que ser formou no primeiro semestre de 2020.
Infelizmente, pelo motivo da pandemia, algumas ações presenciais previstas no
projeto, como a interação entre os estudantes dos três cursos nas disciplinas
integradas, foi realizada somente de forma virtual
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● 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, 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 dão alicerce para a construção dos projetos a cada
período, o docente precisa, constantemente, se perguntar sobre o que os seus
estudantes 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 estudante, 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. Quando presencial, os estudantes possuem 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
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construção/reconstrução dos conhecimentos de forma contextualizada. Em
2020, devido a pandemia, este apoio passou a ser virtual ou por meios
eletrônicos. Esta mudança foi um dos motivos que incentivou a CPA a realizar
uma pesquisa específica no final do semestre, a fim de avaliar o impacto das
mudanças no processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de promover
melhorias. Os resultados da pesquisa, bem como as ações realizadas estão
contemplados no item 3.3.1.
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.



Algumas atividades realizadas em 2020 pela FAD.
a) Semana de integração 2020 – Docentes e Discentes – 17 a 21 de
fevereiro.
Divulgação:
https://www.fespsp.org.br/noticias/semana-de-integracao-2020-contou-comdocentes-e-alunos-dos-tres-cursos
https://monitoriafabci.blogspot.com/2020/02/volta-as-aulas-2020-e-semanade-boas.html

b) Pesquisa para empregabilidade dos estudantes: Foi realizada uma
pesquisa com os estudantes da Administração, a fim de analisarmos
como as empresas em que atuavam, seja como estagiários, seja como
funcionários, estavam agindo perante ao seu emprego/estágio. O objetivo
foi

o

de

discutirmos

internamente

ações

para

melhoria

da

empregabilidade dos estudantes, principalmente perante a crise,
mantendo assim um compromisso de responsabilidade social para com
nosso corpo discente. Vale destacar que do total de 44 estudantes, 37
responderam a pesquisa uma única vez e 7 estudantes responderam
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duas vezes a pesquisa. Tal fato se deve a condição do estudante ter sido
modificada. Ressalta-se, também, que do total de 44 estudantes
matriculados, 7 estudantes não responderam a pesquisa nenhuma vez.
Notamos que houve uma evolução positiva na empregabilidade dos
estudantes de Administração, onde a maioria estava e se manteve em
suas atividades profissionais, atuando tanto remotamente quanto
presencialmente em rodízio. A pesquisa no período de 26/03 a
15/04/2020.

c) Seminário FESPSP: durante o mês de novembro aconteceu o Seminário
FESPSP “Os desafios da pandemia para as Ciências Sociais Aplicadas”.
O curso de Administração participou com docentes compondo mesas
redondas e coordenando grupos de trabalho. Discentes do curso de
Administração
Informações

apresentaram
sobre

o

trabalhos

seminário

nos
podem

GTs
ser

do

Seminário.
vistas

em:

https://seminariofespsp.com.br/

d) PIBIC: Em novembro de 2020 três estudantes do curso de Administração
foram contemplados com a bolsa PIBIC, com os seguintes projetos:
- Investigação sobre os impactos da especulação Imobiliária na Cidade
de São Paulo.
- Os impactos da pandemia no contexto social e cultural na região do
bairro da Vila Buarque.
- Os impactos da pandemia no contexto econômico na região da Vila
Buarque.
Link: PIBIC | SOCIOLOGIA E POLÍTICA - ESCOLA DE HUMANIDADES (fespsp.org.br)
e) Projeto Empreendedores: Com o objetivo de cumprir com seu papel
social, a Faculdade de Administração criou o Projeto Empreendedores, a
fim de ministrar eventos, palestras e cursos para os interessados, tendo
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como foco a região da Vila Buarque, onde se situa a Fundação. Os
eventos ocorrerão entre os meses de Abril e Junho, com dois encontros
semanais de uma hora em média, onde foram abordados os seguintes
temas:
- Vendas pela Internet com uso das redes sociais
- Uso do Storyteling na internet
- Marketing
- Estratégia
- Gestão de Pessoas
- Logística
- Gestão Financeira

Houve a participação de dois estudantes da graduação e dos professores
da Faculdade. Impactamos diretamente 12 empreendedores ao longo do
programa.

f) Proposta de Novos cursos – Pós e Extensão

o Mar/20 – Fechamento de uma primeira turma de Gestão Estratégica
de Pessoas (12 alunos/as, sendo 4 funcionários da FESPSP –
Vanderleia e Dalvina da secretaria e Paula e Nelma de RH, com
bolsa INTEGRAL, comprovando assim a Responsabilidade Social da
FESPSP para com seus funcionários.
o Abril/20 – Formação de um grupo no WhatsApp e do projeto Meetup
da FAD com temas voltados para a área de Gestão, a fim de manter
a troca de conhecimentos com a sociedade. Temas


02/04/20 –

Empresas Humanizadas. Palestrante Luis

França – Diretor RH e de TI da Kordsa S/A – empresa
ganhadora das Melhores para se Trabalhar em 2019.
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09/04/20 -

Gestão Virtual. Com prof. Dr. Douglas Murilo



16/04/20 -

Liderança / Tipos de liderança (I) – com

profa. Andrea Leite


23/04/20 -

Liderança (II) – profa. Andrea Leite

o Curso Gestão Pública em EaD
Plataforma:

Open LMS Blackboard

Vídeoconferência:

Collaborate da Blackboard

Quantidade de alunos/as:

112

Vídeoaulas:

Gravadas em estúdio profissional

(CMC Vídeo).
Em Abril/20:

Todas as aulas já gravadas
Todos os materiais prontos (e-books,
atividades etc.

Finalização do curso

31 de agosto de 2020.

Equipe

01 Coordenador Geral
01 Coordenador Pedagógico
01 Monitora
02 Tutores

o Cursos Livres de Gestão Pública
Tendo como base os módulos já gravados no curso de Gestão Pública
EaD, foi oferecido oferecimento dos cursos de 30 horas das disciplinas
de “Ciclo de planejamento orçamentário e orçamento público” e da
disciplina de “Sistema Político-Partidário”, também de 30 horas como
sendo dois cursos de extensão.
Oferecimento de curso de Extensão – modalidade EaD
Janeiro / Fevereiro 2020
Não houve quórum
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o Curso de Marketing Digital (6hs) na modalidade Remota para ser
ofertado como curso de extensão durante a Pandemia. Curso
realizado em Abril/2020.

g) Aula Aberta
Tema: "O que a crise do Covid-19 veio ensinar para as organizações e o
que pede para o futuro?"

Palestrantes:
Luiz França
Diretor de RH e de TI da Kordsa S/A. Atua com foco na humanização de empresas.
Empresa multinacional turca do ramo de tecelagem situada no Polo de Camaçari na BA.
Em 2018 mantivemos no topo do ranking do Prêmio IEL Empresa Destaque dentre as
melhores empresas com as melhores práticas de Estágio. Também fomos reconhecidos
pela revista VOCÊ S/A como uma das Melhores Empresas para Começar a Carreira.
EM 2019 eleita a Melhor empresa para se trabalhar pela revista Você S/A
MILVA GOIS DOS SANTOS PAGANO
Advogada, especialista em Direito Empresarial e Regulação em Saúde, com mais de 20
anos de atuação na área de saúde suplementar.
Mentora e Palestrante em Gestão de Saúde Corporativa.
Idealizadora, coordenadora e coautora do livro Boas Práticas de Gestão de Saúde
Corporativa.
Professora de Regulação em Saúde do Master em Gestão da Saúde da Business School
São Paulo e da Pós Graduação da ABRAMGE - Centro Universitário São Camilo.
Presidente da ABPRH- Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos
THAMIRES CRISTINA DA SILVA
Socióloga, mestre e doutoranda em sociologia pela USP, na área de concentração em
sociologia do trabalho. Docente da Escola Dieese de Ciências do Trabalho e professora
convidada na pós-graduação da FESPSP. É assistente de pesquisa no projeto sobre
políticas de bem-estar social em países emergentes.
Possui experiência em assessoria e pesquisa sindical e projetos de consultoria técnica.
Trabalha com os seguintes temas: sociologia do trabalho e sindicalismo, gênero, políticas
públicas e metodologia nas ciências sociais
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_41QCkTrxs4&t=515s
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h) Capacitação Docente: Assim como ocorreu com os demais cursos, a
FAD atuou na capacitação docente, mesmo para os mais experientes na
modalidade EaD (síncrona e assíncrona), para o uso da tecnologia
adotada para as aulas remotas. Estas capacitações ocorreram conforme
abaixo:

08/02

–

19h

-

Acesso

meet.google.com/kyj-r

e

navegação

no

AVA

(2h)

Link:

duf-vhg

09/02 – 19h - BigBlueButton (BBB) – ferramenta para realização de aula
remota síncrona (2h)
Link: “2º Encontro (09/02/21) – BBB” na área “Sala dos Professores” do
AVA
10/02 – 19h - Tarefa e fórum (2h)
Link: “3º Encontro (10/02/21) – Tarefa e fórum” na área “Sala dos
Professores” do AVA
11/02 – 19h - Wiki e Glossário (2h)
Link: “4º Encontro (11/02/21) – Wiki e Glossário” na área “Sala dos
Professores” do AVA
12/02 – 19h - Relatórios do AVA 2h
Link: “5º Encontro (12/02/21) – Relatórios do AVA” na área “Sala dos
Professores” do AVA

Reflexões sobre Transformação Digital e Práticas Pedagógicas no
contexto da pandemia: 20/7 das 19h às 20h
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Modalidades e metodologias de ensino no contexto digital: 20/7 das 20h
às 21h
Estratégias Pedagógicas online (Parte 1): 21/07 das 19h às 21h

Estratégias Pedagógicas online (Parte 2): 23/07 (terça) das 19h às 21h

Ideias para a Elaboração de aulas Síncronas Remotas com sugestões
para a integração de Recursos Colaborativos: 28/7 às 19h

Atualizações do AVA: 30/7 às 19h

Fator hardware, fator software e fator humano nas aulas online: 06/08 às
18 h
i) Resultados Pedagógicos – Projetos e Pesquisas Discentes

O Projeto Pedagógico do Curso, tanto para a matriz dos estudantes do quarto
período quanto dos estudantes da nova matriz (“Projeto Escola”), são
alicerçadas por desenvolvimento de projetos semestrais, cimentados em uma
visão

voltada

para

a

sustentabilidade

(foco

nos

ODSs)

e

para

a

Responsabilidade Social, buscando, por meio dos negócios, resultados
financeiros com respeito ao meio ambiente e às pessoas.
A seguir, exemplo de um dos projetos desenvolvidos por um grupo do
segundo semestre do curso.
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A seguir, os temas de pesquisa desenvolvidos pelos estudantes do quarto
período do curso de Administração em 2020, gerando artigos que forma
submetidos e aprovados no IX Seminário FESPSP. Este trabalho encontram-se
nos Anais do Seminário FESPSP de 2020.
Título da pesquisa
A automotivação no
isolamento social

Objetivo (s)
O estudo busca identificar a automotivação em indivíduos afetados pelo isolamento
social em decorrência da COVID-19, bem como os fatores que os desmotivam e o
que estão realizando para o manejo de sua motivação.

O fator resiliência como
candidato a mitigação do
estresse no ambiente de
trabalho de call center
O contexto brasileiro das
relações empregatícias
informais em tempos de
precarização do trabalho

Identificar (se e como) a resiliência contribui para regulação do estresse dos
trabalhadores no ambiente de trabalho do call center.

O dito, o não dito e o
mau dito das
organizações para a
importância do público
LGBT+

Discutir a importância da diversidade LGBTQ+ levando-se em consideração o olhar
que as organizações tem para a valorização deste público em sua estratégia.

A influência dos valores
organizacionais no
engajamento dos
colaboradores: um
estudo de caso em uma
instituição de ensino
superior
A Inteligência emocional
e sua influência no
Trabalho Remoto.

Identificar os valores organizacionais de uma Instituição de Ensino Superior de
pequeno porte e sua relação com o engajamento com seus funcionários que possam
influenciar na superação dos desafios organizacionais.

Empresas humanizadas:
uma análise
comportamental antes,
durante e pós pandemia

O presente trabalho pretende analisar a importância e as principais características do
atual mercado de trabalho informal brasileiro no contexto do modelo da “uberização
do trabalho” .
Busca contribuir com reflexões que possam melhorar a qualidade de vida destes
trabalhadores e trabalhadoras, destancando também as fortalezas e fragilidades do
modelo de trabalho informal “uberizado”.

Diante de uma nova condição que se instaurou no mundo do trabalho com a
emergente condição do trabalho remoto e, considerando que a percepção que reina
é que as pessoas que estão nesta condição comentam estar trabalhando mais do
que presencialmente, esta investigação busca analisar se de fato a percepção
procede e qual a relação que a IE possa desempenhar no o âmbito do trabalho
remoto
Levando em consideração que o poder econômico e todo o conjunto de
competências técnicas que as empresas têm, fazem com que as mesmas sejam
uma das instituições mais influentes no rumos da sociedade (VERGARA, 2011), e,
considerando que os negócios de impacto se apresentam como um forma diferente
de se pensar o papel as organizações, “em uma resposta ao desejo latente de quem
quer trabalhar com um propósito (BARKI, 2015, p.16), esta investigação tem por
objetivo analisar como se deu a gestão de uma organização considerada
humanizada em um momento de pandemia, onde o quadro geral na sociedade foi de
demissão e fechamento de empresas, sem considerar a cadeia dos stakeholders
envolvidos com estas empresas, que sofreram e sofrem com os impactos deste
momento turbulento e de incertezas.
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Resiliência
organizacional e ensino
superior em tempos de
crise
As atividades culturais
promovidas pela
organização e o
engajamento dos
funcionários
Ação Social das Marcas
x Consumo dos Seus
Clientes: Há relação?

As transformações nos
hábitos de consumo de
cosméticos frente à
evolução do e-commerc

. O objetivo do estudo consiste em buscar entender se a resiliência organizacional
pode ajudar a reduzir o impacto das crises em uma instituição de ensino superior
(IES)?d
(será um estudo da FESPSP, que é de pequeno porte e já passou por diversas
turbulências).
O objetivo da pesquisa é analisar como por meio das atividades culturais promovidas
pelas organizações é possível ajudar no processo de engajamento dos funcionários

O artigo se propõe a responder se existe relação entre os posicionamentos sociais
das marcas e se há influência disso no consumo do cliente, a percepção do
consumidor muda de acordo com os posicionamentos sociais das marcas? Uma
empresa socialmente posicionada tem um maior alcança nos seus clientes? Esses
questionamentos buscam auxiliar o entendimento do tema e na aprimoração da
relação entre marcas e clientes.
Investigar como as relações do consumidor de cosméticos são transformadas com o
uso do e-commerce com o advento da pandemia

Considerações da CPA para todos os cursos
Permanecem alguma das recomendações já indicadas por esta Comissão
em 2019, também relatadas no relatório da CPA de 2019, alicerçadas

nas

análises das pesquisas realizadas em 2019 e 2020. A observação de que
algumas destas recomendações 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 estímulo 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;
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● 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.

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;
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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
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
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Devido à Pandemia, a partir de 17 de março de 2020, a FESPSP transferiu
suas atividades acadêmicas e administrativas presenciais para o modelo remoto.
Para tanto, diversos processos foram revistos, assim como ajustes nos
equipamentos, capacitação docente, orientação e capacitação para os/as
funcionários/as técnico-administrativos/as e orientações a acompanhamento
pedagógico para os discentes, haja vista que todos os cursos de graduação, pós
e extensão são presenciais. Neste contexto, excepcionalmente em 2020, em
comum acordo com as diretorias da FESPSP, a pesquisa do primeiro semestre
não ocorreu conforme planejado. Todavia, a CPA realizou uma pesquisa com os
discentes, intitulada “A CPA quer te ouvir: Como foi nosso ensino remoto?
Comissão Própria de Autoavaliação CPA - Covid-19 | Junho/2020”, com o
objetivo de avaliar o modelo remoto, para a melhoria e aprimoramento dos
processos de aprendizagem.
Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6i2AOtVr7BhJopoAMjVdHszfTj8aLL3w2TxJQmfzA02fTg/viewform
Composta por 14 questões de múltipla escolha, as respostas foram expressas
através de atribuição de notas de 1 a 5, com base na seguinte escala de
satisfação: Muito Ruim - Ruim - Regular – Bom – Ótimo. Esta avaliação ocorreu
em Junho de 2020. Além de considerar aspectos gerais, cada curso teve suas
respectivas disciplinas avaliadas, bem como a metodologia utilizada pelo
docente. O quadro a seguir apresenta a quantidade de respondentes por curso
em relação ao seu universo de estudantes. Os resultados desta pesquisa são
apresentados a seguir, por curso.

Curso

Universo

Respondentes

%

Administração

46

23

50

Biblioteconomia

57

27

47

Sociologia e Política

157

36

23

Total

237

109

46

Já para o segundo semestre de 2020, a avaliação foi realizada entre os
meses de outubro a novembro e contou com um total de respondentes de 148
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estudantes da graduação entre 255 possíveis naquele semestre. A amostra da
pesquisa do segundo semestre com os estudantes de graduação foi realizada
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. Até
2019, a CPA realizava um cronograma de reserva do laboratório de informática
disponibilizando-o exclusivamente para a respostas do questionário da avaliação
para os estudantes que precisassem, todavia, devido a Pandemia Covid.19, a
ação realizada deu-se por meio do alinhamento com as coordenações de cursos
para que os alunos pudessem utilizar um período de determinadas aulas para
responderem a pesquisa. Outras ações da CPA ocorreram por meio do envio de
e-mails; “cards”, que são meios de comunicação rápida e objetiva, que possibilita
a transmissão de informações em grupos restritos, no caso os estudantes da
FESPSP. Estes cards foram postados nas redes da FESPSP. Além disso,
utilizamos a mobilização dos docentes junto ao corpo discente e prorrogação do
prazo dentre outros. 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 preenchimento 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
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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. As respostas permitem uma análise mais
profunda em relação aos atores envolvidos e uma maior clareza sobre os pontos
fortes e fragilidades dos itens avaliados, pois permite, inclusive, a realização de
comparativo entre a percepção do docente e do discente em relação às práticas
pedagógicas, cujos resultados são fornecidos para as coordenações e para os
docentes, que dialogam na busca da melhoria de suas práticas.
Os resultados da pesquisa do segundo semestre são apresentados, por
curso, 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”. Conforme já
relatado, a FESPSP realiza a pesquisa com docentes e discentes em ambos
períodos e, com os funcionários técnico-administrativos, anualmente, no
segundo semestre do ano. Devido a excepcionalidade ocorrida no ano de 2020,
optou-se em não realizar a pesquisa no primeiro semestre do ano, substituindoa por questões específicas referente as mudanças do processo pedagógico, a
fim de promover, caso necessário, melhorias imediatas para o segundo
semestre. Esta pesquisa é apresentada, a seguir, por curso, em formato gráfico.
Com o objetivo de dar foco nas principais fragilidades, as considerações
sobre os resultados da pesquisa do segundo semestre 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”. “insatisfeito”;
“indiferente”; “satisfeito” e “muito satisfeito”.

A apresentação a seguir se dará por curso, conforme sequência abaixo:

Primeiro Semestre de 2020


Avaliação específica do primeiro semestre referente às mudanças devido a
Pandemia.
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Segundo Semestre de 2020

●

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.
Importante ressaltar que as questões envolvendo o uso presencial da
infraestrutura não foram consideradas, haja vista que o estudante não teria
condições de avaliar devido ao ensino remoto. Tais itens são referenciados ao
longo das demonstrações.
Decidiu-se incorporar os resultados da média da pesquisa realizada em
2019, a fim de proporcionar um parâmetro de comparação com o ano
pandêmico, possibilitando uma análise das ações a serem incorporadas para
melhoria dos processos internos, tanto administrativos quanto pedagógicos.

112
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

RESULTADOS GRÁFICOS DA PESQUISA REFERENTE AO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2020

Curso de Administração
Gráfico 01 – Avaliação da comunicação FESPSP na pandemia - Administração

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 02 – Avaliação das informações FESPSP na pandemia - Administração
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Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 03 – Avaliação da equipe FESPSP na pandemia - Administração

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 04 – Avaliação dos dispositivos para aula remota - Administração

Fonte: Pesquisa CPA 1S20
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Gráfico 05 – Avaliação da conexão para aula remota - Administração

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 06 – Participação do estudante nas aulas remotas - Administração

Fonte: Pesquisa CPA 1S20
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Quadro 8 – Principais dificuldades do estudante para aulas remotas – Adm.
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
7. Quais foram as principais dificuldades que teve para ter uma participação mais ativa nas aulas?
23 respostas (Poderiam escolher mais que uma opção)
Motivos
Não tive dificuldades
Não tenho equipamento para acesso às aulas remotas
Problemas de conexão pois minha internet tem baixa velocidade
Não tenho internet em casa
Tinha que compartilhar um único equipamento com outras pessoas da família
Atividades profissionais em home office me ocuparam o tempo das aulas.
Falta de tempo devido as atividades familiares (filhos(as), ajuda em casa, trabalhos domésticos etc).
Doença em família
ITENS INCLUÍDOS PELOS ALUNOS AO SELECIONAREM "OUTROS"
Professores sem didática com aulas EaD (item incluído pelo estudante em "outros")
Estou sem Notebook vi as aulas pelo celular (item incluído peloestudante em "outros")
Trabalho que exige muito tempo (item incluído pelo estudante em "outros")
Horário de meu trabalho (item incluído pelo estudante em "outros")

Respostas
3
2
13
1
5
5
5
2

%
13,04%
8,70%
56,52%
4,35%
21,74%
21,74%
21,74%
8,70%

1
1
1
1

4,35%
4,35%
4,35%
4,35%

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Outras considerações inseridas pelos estudantes na pesquisa:

Você tem alguma sugestão para a melhoria de nossas ações? Por gentileza,
compartilhe suas ideias conosco.
6 respostas

Ter mais agilidade na comunicação, recebi um e-mail sobre um grupo de apoio. E
interessei pedi ajuda e demoraram muito tempo para me responder. Quando quiseram
marcar um encontro virtual, já tinha conseguido apoio em outro lugar. Achei a atitude
muito bacana, mas faltou organização e agilidade para colocá-la em prática. Outro
ponto é a falha na comunicação da secretaria, entendo que por conta da pandemia
estão tendo que se reestruturar, porém encaminhei um e-mail há uma semana sobre
uma dúvida relacionada a rematrícula e até hoje não me responderam. Um outro aluno
que me prestou suporte e conseguiu me ajudar com a minha dúvida. Acho que mais
uma vez é a agilidade em responder e atender as demandas.
A plataforma BBB é horrível, as aulas demoram mais de uma semana pra subir, ocorre
falhas constantes de comunicação, os alunos não conseguem abrir áudio ou vídeo que
a plataforma apresenta problemas, o chat é péssimo e é algo que impacta no
aprendizado.
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O projeto escola, em partes, não fez o menor sentido dado o que foi realizado, no que
tange q matéria de ICSA, a grade de administração foi impecável tanto na didática,
conteúdo e plataforma utilizada
Acredito que estamos indo muito bem ! Por enquanto não tenho sugestão
Não
Treinar os docentes a serem mais didáticos.
Não

Este espaço é seu. Por favor, fique à vontade para fazer todos os comentários
e observações.
7 respostas

A opção de podermos assistir as aulas gravadas em outro horário, facilitou muito a
organização para acompanhar os conteúdos. Essa flexibilidade foi essencial para esse
período de mudança.
Gostaria de agradecer também ao Coordenador Douglas, teve uma postura super
acolhedora e foi flexível e muito prestativo em buscar alternativas para nos ajudar nesse
momento. A atitude dele fez a diferença nesse período para me manter no curso
quando pensei em desistir.
Sem mais
Os professores foram maravilhosos o tempo todo, muito atenciosos com cada um e
mesmo com toda dificuldade que estamos tendo, consegui apreender. Só tenho os
melhores elogios para a minha faculdade !!
To gostando, mas prefiro presencial pela agilidade no esclarecimento de dúvidas e pelo
convívio com o corpo docente e colegas.
a FESPSP prestou e continua prestando todo o suporte para o bem estar e
desenvolvimento dos seus alunos

O semestre foi ótimo. A plataforma é muito boa, o streaming também - foi um semestre
proveitoso (para quem teve acesso à internet, claro). Acho que poderiam flexibilizar de
alguma maneira para quem não tem acesso conseguir acompanhar.
Acredito que a interação dos professores têm sido muito boa neste novo formato. E a
ferramenta utilizada também supriu todas as necessidades.
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Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação
Gráfico 07 – Avaliação da comunicação FESPSP na pandemia – FaCBI

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 08 – Avaliação das informações FESPSP na pandemia - FaCBI
Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 09 – Avaliação da equipe FESPSP na pandemia - FaCBI
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Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 10 – Avaliação dos dispositivos para aula remota - FaCBI

Fonte: Pesquisa CPA 1S20
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Gráfico 11 – Avaliação da conexão para aula remota - FaCBI

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 12 – Participação do estudante nas aulas remotas - FaCBI

Fonte: Pesquisa CPA 1S20
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Quadro 9 – Principais dificuldades do estudante para aulas remotas – Biblioteconomia
.
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA
7. Quais foram as principais dificuldades que teve para ter uma participação mais ativa nas aulas?
27 respostas (Poderiam escolher mais que uma opção)
Motivos
Não tive dificuldades
Não tenho equipamento para acesso às aulas remotas
Problemas de conexão pois minha internet tem baixa velocidade
Não tenho internet em casa
Tinha que compartilhar um único equipamento com outras pessoas da família
Atividades profissionais em home office me ocuparam o tempo das aulas.
Falta de tempo devido as atividades familiares (filhos(as), ajuda em casa, trabalhos domésticos etc).
Doença em família
ITENS INCLUÍDOS PELOS ALUNOS AO SELECIONAREM "OUTROS"
Ansiedade gerada pela situação caótica do país. Frustração por tudo. Indiferença dos outros e o
próprio isolamento. (item incluído pelo estudante em "outros")
Dificuldade de atenção nas aulas remotas.(item incluído pelo estudante em "outros")
Não tinha computador/notebook e meu celular não entrava na plataforma de aulas online, só
consegui participar em meados de abril quando a empresa que trabalho me forneceu um
equipamento eficiente (notebook) para fazer home office. Além disso, tive que ser flexível com meu
horário de trabalho a pedido da empresa, o que acabou atrapalhando uma participação mais ativa professor foi notificado dessa situação.(item incluído pelo estudante em "outros")
Falta de equipamento, contudo, consegui adquirir os itens necessários (item incluído pelo
estudante em "outros")
Tempo de duração de algumas aulas. Necessidade de intervalos. (item incluído pelo estudante em
"outros")

Respostas
8
0
11
0
4
4
7
2

%
29,63%
0,00%
40,74%
0,00%
14,81%
14,81%
25,93%
7,41%

1
1

3,70%
3,70%

1

3,70%

1

4,35%

1

4,35%

Fonte: Pesquisa CPA 1S20
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Curso de Sociologia e Política
Gráfico 07 – Avaliação da comunicação FESPSP na pandemia – ESP

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 08 – Avaliação das informações FESPSP na pandemia - ESP

Fonte: Pesquisa CPA 1S20
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Gráfico 09 – Avaliação da equipe FESPSP na pandemia - ESP

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 10 – Avaliação dos dispositivos para aula remota - ESP

Fonte: Pesquisa CPA 1S20
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Gráfico 11 – Avaliação da conexão para aula remota - ESP

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Gráfico 12 – Participação do estudante nas aulas remotas - ESP

Fonte: Pesquisa CPA 1S20
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Quadro 10 – Principais dificuldades do estudante para aulas remotas – ESP
CURSO DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA
7. Quais foram as principais dificuldades que teve para ter uma participação mais ativa nas aulas?
37 respostas (Poderiam escolher mais que uma opção)
Motivos
Não tive dificuldades
Não tenho equipamento para acesso às aulas remotas
Problemas de conexão pois minha internet tem baixa velocidade
Não tenho internet em casa
Tinha que compartilhar um único equipamento com outras pessoas da família
Atividades profissionais em home office me ocuparam o tempo das aulas.

Respostas
8
2
13
0
7
13

%
21,62%
5,41%
35,14%
0,00%
18,92%
35,14%

17
6

45,95%
16,22%

1

2,70%

1
1
1

2,70%
2,70%
2,70%

1
1

2,70%
2,70%

1
1
1
1
1

2,70%
2,70%
2,70%
2,70%
2,70%

1
1

2,70%
2,70%

Falta de tempo devido as atividades familiares (filhos(as), ajuda em casa, trabalhos domésticos etc).
Doença em família
ITENS INCLUÍDOS PELOS ALUNOS AO SELECIONAREM "OUTROS"
Problemas psicológicos agravados durante a pandemia
O quadro de ansiedade e depressão se agravaram durante esse período além do déficit de atenção
que já não ajuda muito nas aulas presenciais ficou pior ainda me manter focada nas aulas
Não poder abrir minha câmera e não ver meus colegas. Acredito que me ajudaria a concentrar
Dificuldade para organizar a nova rotina em meio a pandemia.
Dividir o espaço de casa com meu companheiro, que trabalha em casa e tem que fazer barulhos,
chamadas telefônicas etc.
Distrações
Imprevistos, seja pelo horário, por queda de energia, acúmulo de atividades pelo computador (não
só pela faculdade).
tempo da aula, não adianta manter o mesmo formato, precisa ser mais curto, mais participativo
Falta de foco
Atividades profissionais em home office me ocuparam o tempo das aulas.
Conciliar meu trabalho as aulas pois trabalho em turno de revezamento
O BBB é um lixo, o pior aplicativo do tipo que já utilizei. Fiz várias reclamações a respeito com o CA e
a Coordenação, e nada. Preferi trancar o curso.
meu microfone e camera não funcionam

Fonte: Pesquisa CPA 1S20

Considerações Gerais
Segundo os dados coletados e percepção registrada pelos estudantes dos três
cursos, as ações iniciais da FESPSP, considerando principalmente a
comunicação, o apoio técnico do NEAD e apoio pedagógico por parte dos
docentes e coordenações, foram consideradas com índices entre bom e ótimo,
em sua maioria. Todavia, aspectos relativos à forma de acesso e conexão, foram
os itens que mereceram maior atenção para tomada de algumas ações abaixo
relatadas.
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Apesar de não ter ocorrido uma pesquisa formal com os docentes, para agilizar
o processo, eles foram ouvidos em suas sugestões por meio das reuniões com
seus coordenadores, que ocorriam semanalmente durante o primeiro semestre.
Esta escuta proporcionou subsídios para a construção de ações, conforme
relatado a seguir, como por exemplo, a capacitação, melhoria da plataforma e
disponibilidade de equipamentos.

Ações realizadas tendo como base os resultados apresentados:


Conforme relatado no relatório CPA 2019, o curso de Administração conta
com 22 estudantes com bolsa integral, sendo uma parte coberta pelo projeto
“Somos CIEE” do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Alinhamento
com os gestores do projeto, foram identificados os estudantes com maiores
dificuldades de acesso à rede, e disponibilizada o uso de 10 Chips de 50Gb
por um ano.



Para os docentes, a FESPSP disponibilizou para os que necessitavam, um
kit de equipamentos para melhorar a qualidade das aulas (headfones, cabo
de rede e Ring light).



Para os docentes que tinha problemas de acesso na internet ou local não
adequado para ministrar suas aulas, a FESPSP preparou salas, seguindo
todos os protocolos da OMS, para que pudessem cumprir sua jornada.



Para os discentes não contemplados com o Chips, mas que tinham
problemas de acesso, a FESPSP disponibilizou, mediante agenda e
seguindo todos os protocolos da OMS, computadores no laboratório para que
pudessem acompanhar as aulas remotamente.



Capacitação do NEAD em Agosto de 2020 para os docentes para melhor uso
da plataforma e compartilhamento de propostas metodológicas para o ensino
remoto.



Atualização da versão da plataforma Moodle em julho de 2020 para
disponibilizar outras ferramentas para uso pedagógico, disponíveis na nova
versão.
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RESULTADOS DA PESQUISA: SEGUNDO SEMESTRE /2020

Conforme já informado, a pesquisa do segundo semestre de 2020 seguiu a
rotina, considerando:

●
●

Práticas Pedagógicas (cursos de Graduação e Pós);
Infraestrutura (exceto questões que envolve a presença física) e áreas
administrativas.

●

Funcionários(as) técnico-administrativos(as)

Os resultados e as considerações serão apresentados na seguinte ordem:
1. Graduação: por curso, em ordem alfabética
2. Pós-graduação: visão sintética
3. Corpo técnico-administrativo
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Curso de Graduação: ADMINISTRAÇÃO
1. Resultado das Práticas Pedagógicas
Tabela 01 – Pesquisa Percepção Discente x Autoavaliação Docente –
Administração
Avaliação Discente x Avaliação Docente (percepção discente x autoavaliação docente)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões (1 a 21)
Média do ano 2019
2020
Discentes Docentes Dif.
Discentes Docentes Dif.
Demonstra ter preparado a aula
91
100
-9,00
84
100
16,00
Realiza as devolutivas das atividades solicitadas
81
100
-19,00
77
100
apontando os pontos fortes e aqueles a melhorar
23,00
Expõe a matéria com clareza
85,5
100
-14,50
75
100
25,00
Estabelece relação entre a teoria e a prática.
87,5
100
-12,50
77
100
23,00
Aborda temas que se relacionam com as demais
83
90
-7,00
71
86
disciplinas do semestre
15,00
Orienta com clareza os trabalhos que solicita
86
100
-14,00
75
100
25,00
Propõe a realização de pesquisas, como atividades
85
100
-15,00
75
100
da disciplina
25,00
Propõe atividades que necessitem da utilização do
71,5
90
-18,50
42
71
acervo da biblioteca.
29,00
Solicita consulta à textos/livros indicados no plano
84,5
90
-5,50
70
100
de ensino
30,00
Utiliza diferentes estratégias para ministrar suas
81,5
100
-18,50
66
86
aulas
20,00
Cumpre com pontualidade o horário da aula.
82
100
-18,00
79
100
21,00
Estimula a minha participação em eventos
75,5
80
-4,50
58
100
acadêmicos/científicos.
42,00
Divulga previamente como será obtida a nota final
92,5
100
-7,50
80
100
da disciplina
20,00
Demonstra coerência entre o conteúdo ministrado e
90,5
90
0,50
78
100
o exigido nas avaliações
22,00
Propõe avaliações que estimulam a reflexão.
87,5
100
-12,50
78
100
22,00
Utiliza diferentes formas de avaliação.
86
100
-14,00
72
100
28,00
Discute com a classe as avaliações que vai realizar
92
100
-8,00
82
100
18,00
É receptivo aos questionamentos feitos pelos alunos
91,5
100
-8,50
74
100
26,00
Mantém relacionamento respeitoso com os alunos.
92
90
2,00
86
100
14,00
Desenvolve o conteúdo de acordo com o plano de
92,5
100
-7,50
84
100
ensino
16,00
Articula com disciplinas de outros semestres
90,5
100
-9,50
65
100
35,00
% Médio ref. Práticas Pedagógicas
86,14
96,67
-10,52
73,71
97,29
23,57

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020
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Considerações
As médias finais entre 2019 e 2020 dos docentes não sofreu grandes variações,
todavia, a visão dos estudantes sobre as práticas pedagógicas está tendendo
negativamente. Considerando a premissa de uma atenção inicial nos indicadores
abaixo de 66,6%, é perceptível o impacto da pandemia nos resultados,
principalmente ao se avaliar os indicadores apontados em amarelo. Ações de
melhoria por meio de capacitação na ferramenta, nas metodologias de ensino no
remoto são itens que já foram considerados no planejamento de 2021. Quanto
ao uso da biblioteca, estamos atuando com a digitalização de capítulos,
respeitando os 10% de direitos autorais. Existe o planejamento orçamentário
para a aquisição de biblioteca virtual. Sobre a participação de eventos, os
estudantes foram motivados a participarem do Seminário FESPSP, inclusive
com praticamente todos os grupos com seus projetos terem sido aprovados.
Uma análise mais aprofundada com o representante de turma será realizada.

● Autoavaliação discente:
Tabela 2- Autoavaliação discente, comparada com a visão docente – Administração.
Autoavaliação Discente x Percepção Docente
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões (24 a 28)
Média do Ano 2019
Ano 2020
Discentes Docentes
Dif
Discentes Docentes
Realizo trabalhos propostos
100
100 0,00
94
100
Possibilito abertura para o diálogo nas
atividades de ensino
78
100 22,00
91
86
Mantenho relacionamento respeitoso em
sala de aula
100
100 0,00
100
100
Cumpro com pontualidade o horário de aula
77,5
65 -12,50
53
43
Permaneço em sala durante todo o horário
de aula
94
100 6,00
66
29
Realizo, com antecedência, as leituras por
mim propostas
50
55 5,00
44
71
Satisfação com o clima da sala
% Médio

51,5
83,25

Dif
-6,00
-5,00
0,00
-10,00
37,00
-27,00

66
86,67

3,42

74,67

71,50

3,17

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020
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Considerações

A tabela apresenta pouca variação entre os anos de 2019 e 2020, no que diz
respeito à diferença entre discente e docente, todavia, é nítido que a
autoavaliação discente foi reduzida em aproximadamente 10 pontos. Impacto do
novo modelo de aulas, saindo do presencial para o remoto. Acreditamos que
com as ações de capacitação docente, unificação da plataforma AVA e maior
conhecimento dos atores no processo, o indicador possa melhorar em 2021. O
processo será acompanhado mensalmente com os discentes e docentes.

2. Infraestrutura:
Neste item foram considerados os Serviços do Campus, Recursos Disponíveis,
Salas de Aula, Biblioteca, Laboratório de Informática e Atendimento da
coordenação e das Áreas Administrativas
● Serviços do Campus
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:







Limpeza dos banheiros
Limpeza das instalações
Segurança no Campus
Qualidade da alimentação
Espaço de convivência
Manutenção do Campus

● Recursos Disponíveis
Tabela 3 – Recursos Disponíveis – Administração.
Recursos discponíveis (TI)
ITEM
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

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média 2019
Ano 2020
100,00
*
31,00
72
36,00
88
60,50
81
56,88
80,33
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Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020

Considerações
Percebemos nas ações efetuadas na área de tecnologia e na capacitação
discente e docente, realizada a partir da pesquisa do primeiro semestre de 2020,
resultados positivos, haja vista que os indicadores tiveram melhoria expressiva
em relação ao ano de 2019, sem a pandemia.
● Salas de Aula
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:







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

● Biblioteca
Tabela 4 – Biblioteca – Administração
BIBLIOTECA
ITEM
Horário de funcionamento
Atendimento na recepção
Infraestrutura p/ estudo
Disponibilidade de Obras
Disponibilidade bibliografia básica
Disponibilidade bibliografia complementar
Média

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
91,50
*
100,00
*
100,00
*
100,00
67
100,00
33
100,00
33
98,58
44,33

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020

Considerações
Não avaliamos itens que envolviam a presença do estudante na FESPSP,
todavia, ficou nítido o descontentamento diante da falta de acesso ao acervo
virtual. A IES está estudando e orçando a aquisição de um acervo Virtual com
parceiro, ainda sem data para o fechamento do contrato.
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● Laboratório de Informática
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:
 Horário de funcionamento
 Relação equipos / nº de alunos
 Atendimento
● Coordenação
Tabela 5 - Coordenação – Administração
Coordenação
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020

ITEM
Receptiva a solicitações

91,50

94

Auxilia na solução de problemas

100,00

97

Favorece a realização de eventos

94,50

97

É aberta às críticas dos alunos

89,00

88

Trata os alunos com cordialidade

100,00

100

Atendimento da coordenação

94,50

97

Média

94,92

95,50

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020

Considerações
O indicador médio entre 2019 e 2020 manteve-se estável, apesar do processo
pandêmico.
● Atendimento Áreas Administrativas – Curso de Administração
Tabela 6 - Áreas Administrativas – Administração
Áreas Administrativas
ITEM
Atendimento na Secretaria Acadêmica
Atendimento do setor Financeiro
Atendimento dos agentes nas portarias
Média

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
44,50
53
47,00
47
85,50
69
59,00
56,33

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020
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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 em 2019 foi devido a implantação do sistema
acadêmico Totvs, cujo processo de transição mereceu ajustes, conhecimento e
capacitação dos técnicos-administrativo. Em 2020, houve uma pequena queda
nos indicadores das áreas, provocada pelo atendimento virtual. Em agosto 2020
houve mudança na direção geral e a entrada de uma nova diretoria acadêmica.
Ambos estão desenvolvendo um plano para alavancar os indicadores, inclusive
contratando uma consultoria especializada em processos e ações junto a
Secretaria Acadêmica.

3. Sobre o Instrtumento de Pesquisa da CPA – Curso de Administração
Tabela 7 – Sobre o instrumento de pesquisa da CPA– Administração
Sobre a Pesquisa
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

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
83,00
72
85,50
78
67,00
78
66,50
72
75,50
75,00

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020

Considerações
Em relação a 2019, houve melhora nos indicadores sobre os resultados da
pesquisa. Estes dados vêm reforçar as ações positivas realizadas a partir da
pesquisa específica efetuada no meio do semestre, ocorrida para ajustes devido
a excepcionalidade do ano. Todavia, os baixos níveis dos indicadores referentes
a percepção sobre a realização das ações em 2019, 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.
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Propostas a serem implementadas em 2021, considerando as atividades
remotas: reunião virtual com os representantes de sala para ajudarem na
divulgação dos resultados e ações em suas turmas; apoio de docentes para
divulgação em sala de aula (remotamente); uso das mídias sociais internas com
apoio da área de comunicação; fórum com alunos para divulgação; “placas
indicativas” / cards sobre as ações da CPA, inclusive comentando as melhorias
ocorridas no processo a partir da pesquisa específica realizada no primeiro
semestre de 2020. Cabe ressaltar que este é o segundo 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.

4. Questões específicas para análise do uso das ferramentas remotas
Tabela 8 – Questões para os Discentes - Sobre o uso do AVA – Administração
ANO 2020

Percentual

De forma geral, como considera a navegação no AVA?

72

O acesso e uso da ferramenta Chat foi

78

O acesso e uso da ferramenta Tarefa foi

69

O acesso e uso da ferramenta Fórum foi

66

O acesso e uso da ferramenta Questionário foi

84

O acesso e uso da ferramenta Glossário foi

34

O acesso e uso da ferramenta Wiki foi

22

O acesso às gravações das videoaulas para o acompanhamento das disciplinas foi

63

Sobre a contribuição dos recursos de compartilhamento de vídeo e áudio para o acompanhamento
das aulas
Sobre a contribuição dos recursos de compartilhamento de tela, arquivos (power point, doc ou pdf)
para o acompanhamento das aulas
Sobre a contribuição dos recursos de bate-papo público para o acompanhamento das aulas
% Média

94
94
94
70,00

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020

Considerações
Estas questões, inseridas excepcionalmente na pesquisa do segundo semestre
de 2020, teve a missão avaliarmos se as ações realizadas ao longo do ano
surtiram efeito, principalmente no segundo semestre, considerando as
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necessidades apontadas na pesquisa específica do primeiro semestre. Notamos
que os resultados foram satisfatórios. Indicadores baixos, como o apontado em
amarelo, ocorreram pois os docentes não utilizaram o respectivo instrumento. A
ação é avaliar a necessidade de nova capacitação ou se a ferramenta não foi
adequada para a disciplina ou mesmo para o curso.

Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação.

1. Práticas Pedagógicas.
Tabela 09 – Percepção Discente x Autoavaliação Docente – Curso de Biblioteconomia
e Ciência da Informação
Avaliação Discente x Avaliação Docente (Percepção Discente x Autoavaliação Docente)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões (1 a 21)
Média do ano 2019
Ano 2020
Discentes Docentes
Dif.
Discentes Docentes
66,5
96
-29,50
65
100
Demonstra ter preparado a aula
Realiza as devolutivas das atividades solicitadas apontando
60
100
-40,00
56
100
os pontos fortes e aqueles a melhorar
63
100
-37,00
60
100
Expõe a matéria com clareza
61
100
-39,00
58
100
Estabelece relação entre a teoria e a prática.
Aborda temas que se relacionam com as demais disciplinas
57,5
94,5
-37,00
60
86
do semestre
59
100
-41,00
58
100
Orienta com clareza os trabalhos que solicita
Propõe a realização de pesquisas, como atividades da
58
100
-42,00
60
100
disciplina
Propõe atividades que necessitem da utilização do acervo
49,5
100
-50,50
48
93
da biblioteca.
Solicita consulta à textos/livros indicados no plano de
58,5
100
-41,50
60
100
ensino
57
94,5
-37,50
58
100
Utiliza diferentes estratégias para ministrar suas aulas
65,5
100
-34,50
66
100
Cumpre com pontualidade o horário da aula.
Estimula a minha participação em eventos
51,5
90,5
-39,00
54
93
acadêmicos/científicos.
Divulga previamente como será obtida a nota final da
65,5
100
-34,50
66
100
disciplina
Demonstra coerência entre o conteúdo ministrado e o
65
100
-35,00
64
100
exigido nas avaliações
61,5
100
-38,50
63
100
Propõe avaliações que estimulam a reflexão.
55
94,5
-39,50
59
100
Utiliza diferentes formas de avaliação.
62,5
94,5
-32,00
61
100
Discute com a classe as avaliações que vai realizar

Dif.
-35,00
-44,00
-40,00
-42,00
-26,00
-42,00
-40,00
-45,00
-40,00
-42,00
-34,00
-39,00
-34,00
-36,00
-37,00
-41,00
-39,00

É receptivo aos questionamentos feitos pelos alunos

63

100

-37,00

60

100

-40,00

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

63

100

-37,00

63

100

-37,00

65,5
45
59,67

100
100
98,31

-34,50
-55,00
-38,64

67
58
60,19

100
93
98,33

-33,00
-35,00
-38,14

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 202
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Considerações
Percebe-se uma grande diferença entre a percepção discente e docente sobre
um mesmo tema. Na média, praticamente não houve mudanças entre 2019 e
2020, o que sugere não ter influência do ano atípico de 2020. A grande maioria
dos indicadores, na visão discente, estão abaixo de 66,6%. Reuniões junto ao
corpo docente para entender estas diferenças são ações que a coordenação
estará tomando avaliar a ocorrência e agir em conjunto com todos os atores.


Autoavaliação discente:

A tabela 10 apresenta os resultados da autoavaliação discente, comparada com
a visão docente.
Tabela 10 – Autoavaliação discente – curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação
Autoavaliação Discente x Percepção Docente
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões (24 a 28)
Média do Ano 2019
Ano 2020
Discentes Docentes
Dif
Discentes Docentes
-12,50
Realizo trabalhos propostos
87,5
100
88
100
Possibilito abertura para o diálogo nas atividades
85,5
100
-14,50
88
100
de ensino
Mantenho relacionamento respeitoso em sala de
93
100
-7,00
97
100
aula
55
100
-45,00
79
100
Cumpro com pontualidade o horário de aula
Permaneço em sala durante todo o horário de
88
100
-12,00
82
100
aula
Realizo, com antecedência, as leituras por mim
36,5
96
-59,50
35
79
propostas
Satisfação com o clima da sala
65
76
74,25
99,33
-25,08
78,17
96,50
% Médio

Dif
-12,00
-12,00
-3,00
-21,00
-18,00
-44,00
-18,33

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Em relação à média de 2019 (74,25%), o indicador de 2020 não sofreu grande
variação (78,17%). O destaque é para a percepção de participação que o
docente fez em relação aos seus estudantes, sendo superior em 25,08% em
2019 e 18,33 em 2020. Poderia se esperar que os docentes fossem mais
criteriosos, todavia a pesquisa demonstrou os estudantes bem críticos com sua
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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: leitura antecipada. A pontualidade,
provavelmente devido ao ensino remoto, melhorou em 24 pontos. O desafio será
manter quando do retorno ao presencial.

2. Infraestrutura

Neste item foram considerados os Serviços do Campus, Recursos Disponíveis,
Salas de Aula, Biblioteca, Laboratório de Informática e Atendimento da
coordenação e das Áreas Administrativas.
● Serviços do Campus
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:







Limpeza dos banheiros
Limpeza das instalações
Segurança no Campus
Qualidade da alimentação
Espaço de convivência
Manutenção do Campus

● Recursos Disponíveis
Tabela 11 – Recursos Disponíveis – Biblioteconomia e Ciência da Informação
Recursos disponíveis (TI)
ITEM
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

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano
Média do Ano 2020
83,50
*
78,50
100
23,00
71
66,50
82
62,88
84,33

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020
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Considerações
A exemplo do curso de Administração, percebemos nas ações efetuadas na área
de tecnologia e na capacitação discente e docente, realizada a partir da pesquisa
CPA do primeiro semestre de 2020, resultados positivos, haja vista que os
indicadores tiveram melhoria expressiva em relação ao ano de 2019, sem a
pandemia.
● Salas de Aula
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:







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

● Biblioteca
Tabela 12 – Biblioteca - Biblioteconomia e Ciência da Informação
BIBLIOTECA
ITEM
Horário de funcionamento
Atendimento na recepção
Infraestrutura p/ estudo
Disponibilidade de Obras
Disponibilidade bibliografia básica
Disponibilidade bibliografia complementar
Média

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
91,00
*
100,00
*
86,00
*
89,00
91
94,00
82
81,50
64
90,25
79,00

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Apesar da falta de acesso ao acervo físico, a Biblioteca disponibilizou para os
docentes, um processo de digitalização dos capítulos a serem utilizados,
respeitando os direitos autorias. Foi identificado que, ao contrário dos docentes
de Administração, os de Biblioteconomia fizeram maior uso deste instrumento e
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os resultados positivos são apresentados na tabela. A CPA sugere, portanto um
benchmark com os professores e professoras do curso de Administração, até
que se efetive a aquisição de uma Biblioteca com acervo Digital.

● Laboratório de Informática
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:
 Horário de funcionamento
 Relação equipos / nº de alunos
 Atendimento



Áreas Administrativas

Tabela 13 – Atendimentos Áreas Adm. – Curso Biblioteconomia
Áreas Administrativas
ITEM
Atendimento na Secretaria Acadêmica
Atendimento do setor Financeiro
Atendimento dos agentes nas portarias
Média

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
63,50
62
58,50
79
80,00
76
67,33
72,33

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Houve uma melhora nos indicadores do atendimento do setor financeiro, todavia
uma ligeira queda no atendimento da secretaria acadêmica. Importante ressaltar
que o índice desta área se encontra abaixo de 66,6% e, portanto, merece uma
atenção especial, haja vista que o indicador abaixo da média aceitável é
recorrente ano a ano nos três cursos. Conforme já exposto no curso de
Administração, a FESPSP está mudando seus processos internos e espera-se
com isso uma melhoria em 2021.
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Sobre a Coordenação

Tabela 14 – Sobre a coordenação – Curso de Biblioteconomia
Coordenação
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
92,50
97
89,00
94
88,00
94
89,50
94
97,50
97
98,00
97
92,42
95,50

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

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
A avaliação da coordenação do curso manteve-se com indicador acima de 90%,
como vem ocorrendo nos últimos anos.
3. Sobre a Pesquisa
Tabela 15 – Sobre a pesquisa – Curso de Biblioteconomia
Sobre a Pesquisa
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

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
66,50
74
79,50
91
56,00
59
44,00
50
61,50
68,50

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

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
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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 2021,
considerando as atividades remotas: reunião virtual com os representantes de
sala para ajudarem na divulgação dos resultados e ações em suas turmas; apoio
de docentes para divulgação em sala de aula (remotamente); uso das mídias
sociais internas com apoio da área de comunicação; fórum com alunos para
divulgação; “placas indicativas” / “cards” sobre as ações da CPA, inclusive
comentando as melhorias ocorridas no processo a partir da pesquisa específica
realizada no primeiro semestre de 2020. .

Questões específicas para análise do uso das ferramentas remotas

Tabela 16 – Sobre o uso do AVA – Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação
Análise do uso do AVA e suas Ferramentas
ANO 2020
De forma geral, como considera a navegação no AVA?

Percentual
79

O acesso e uso da ferramenta Chat foi

74

O acesso e uso da ferramenta Tarefa foi

74

O acesso e uso da ferramenta Fórum foi

65

O acesso e uso da ferramenta Questionário foi

79

O acesso e uso da ferramenta Glossário foi

35

O acesso e uso da ferramenta Wiki foi

24

O acesso às gravações das videoaulas para o acompanhamento das disciplinas foi

50

Sobre a contribuição dos recursos de compartilhamento de vídeo e áudio para o acompanhamento
das aulas
Sobre a contribuição dos recursos de compartilhamento de tela, arquivos (power point, doc ou pdf)
para o acompanhamento das aulas
Sobre a contribuição dos recursos de bate-papo público para o acompanhamento das aulas
% Média

79
91
91
67,36

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Semelhante ao curso de Administração, notamos as ações promovidas ao longo
do ano, tendo como base a pesquisa específica da CPA no primeiro semestre,
geraram resultados satisfatórios. Indicadores baixos, como o apontado em
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amarelo, ocorreram pois os docentes não utilizaram o respectivo instrumento. A
ação é avaliar a necessidade de nova capacitação ou se a ferramenta não foi
adequada para a disciplina ou mesmo para o curso.
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Curso de Sociologia e Política

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.

Práticas Pedagógicas
Tabela 17 – Percepção Discente e Autoavaliação Docente – Curso de Sociologia e Política

Percepção Discente e Autoavaliação Docente
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões (1 a 21)

Média do ano 2019
Discentes Docentes

Dif.

Ano 2020
Discentes Docentes

Dif.

Demonstra ter preparado a aula
Realiza as devolutivas das atividades solicitadas
apontando os pontos fortes e aqueles a melhorar
Expõe a matéria com clareza

72,5

100

-27,50

59

100

-41,00

57,5

100

-42,50

46

100

-54,00

66

100

-34,00

56

100

-44,00

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
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.

65,5

100

-34,50

54

100

-46,00

65

100

-35,00

52

90

-38,00

69,5

100

-30,50

55

100

-45,00

64

100

-36,00

50

100

-50,00

67

94,5

-27,50

32

89

-57,00

74,5

100

-25,50

58

100

-42,00

54

94,5

-40,50

51

100

-49,00

71

100

-29,00

58

100

-42,00

50,5

100

-49,50

44

100

-56,00

72,5

100

-27,50

56

100

-44,00

72,5

100

-27,50

59

100

-41,00

67

100

-33,00

53

100

-47,00

Utiliza diferentes formas de avaliação.

65,5

100

-34,50

50

100

-50,00

Discute com a classe as avaliações que vai realizar

67

100

-33,00

51

100

-49,00

É receptivo aos questionamentos feitos pelos alunos

64,5

100

-35,50

60

100

-40,00

Mantém relacionamento respeitoso com os alunos.
Desenvolve o conteúdo de acordo com o plano de
ensino
Articula com disciplinas de outros semestres

68

100

-32,00

60

100

-40,00

75

100

-25,00

57

100

-43,00

53

100

-47,00

48

100

-52,00

65,81

99,48

-33,67

52,81

99,00

-46,19

% Médio ref. Práticas Pedagógicas

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020
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Considerações
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 docentes
(Autoavaliação Discente). No caso das Práticas Pedagógicas, esta diferença,
sintetizada, demonstra uma grande diferença (46,19% na média geral de 2020).
Estes dados são importantes para a reflexão e diálogo entre a coordenação e
seus docentes.
Houve uma queda de 10 pontos do indicador médio geral de 2019
(65,81%) em relação ao ano de 2020 (52,81%). 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). Cabe
ressaltar quem em 2019 houve um movimento estudantil que ocorreu a partir do
curso de Sociologia, o que ajudou a justificar o indicador de 65,81. Em 2020, a
média em relação às práticas pedagógicas caiu aproximadamente 10 pontos. A
coordenação, de posse destes dados, tem como ação analisar com seu corpo
de docentes ações que ajudem a reverter esta percepção, que pode estar
ocorrendo devido ao ano atípico vivenciado pela sociedade e que afetou a IES e
seu modelo pedagógico. Nota-se também que os docentes do curso são os mais
antigos da casa e com pouca ou nenhuma experiência no ensino a distância /
remoto. Houve a necessidade de se reinventarem. Isto posto, a expetativa é de
uma melhora em 2021.
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Autoavaliação discente.

A tabela 18 apresenta os resultados da autoavaliação discente, comparada com
a visão docente.
Tabela 18 – Autoavaliação discente – Curso de Sociologia e Política
Autoavaliação Discente x Percepção Docente
TopOfBox (∑ % S e MS)
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

Média do Ano 2019
Discentes Docentes Dif

Ano 2020
Discentes Docentes

Dif

95,5

100

-4,50

86

100

-14

90,5

100

-9,50

80

100

-20

98

100

-2,00

98

100

-2

64

68

4,00

72

89

-17

86,5

81,5

-5,00

82

89

-7

44,5

62

17,50

52

89

-37

Satisfação com o clima

64,5

% Médio

79,83

74
85,25 -5,42

78,33

94,50

-16,17

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Em 2019, 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. Todavia, em 2020 este
a diferença entre a percepção docente e discente sobre o mesmo tema aumentou. Esta
ocorrência pode ser devido a pandemia. Interessante observar que os discentes são
sinceros em apontar que não realizam as leituras propostas, todavia, os docentes
apontam positivamente este item, tendo aumentado em 2020. Por outro lado, assim
como na Biblioteconomia, os estudantes registram que são mais pontuais, pois as aulas
são remotas. Tais informações estão de posse dos docentes e coordenações para
avaliarem ações pedagógicas que possam melhorar estes índices.
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1. Infraestrutura

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

● Serviços do Campus
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:







Limpeza dos banheiros
Limpeza das instalações
Segurança no Campus
Qualidade da alimentação
Espaço de convivência
Manutenção do Campus

● Recursos Disponíveis
Tabela 19 – Recursos Disponíveis – Curso de Sociologia e Política
Recursos disponíveis (TI)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019 2S do Ano 2020

ITEM
Acesso à Internet através do Wi-Fi é satisfatória

83,00

*

O AVA - Moodle / Open LMS é de fácil compreensão e utilização

22,50

70

Acesso ao portal do aluno

14,00

60

Site da FESPSP

43,50

64

40,75

64,67

Média

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Considerações semelhantes aos cursos de Administração e de Biblioteconomia
e Ciência da Informação, onde

percebemos nas ações efetuadas na área de

tecnologia e na capacitação discente e docente, realizada a partir da pesquisa
CPA do primeiro semestre de 2020, resultados positivos, haja vista que os
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indicadores tiveram melhoria expressiva em relação ao ano de 2019, sem a
pandemia.
● Salas de Aula

Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:







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

● Biblioteca
Tabela 20 – Biblioteca – Curso de Sociologia e Política
BIBLIOTECA
ITEM

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020

Horário de funcionamento

88,50

*

Atendimento na recepção

99,00

*

Infraestrutura p/ estudo

88,00

*

Disponibilidade de Obras

50,00

75

Disponibilidade bibliografia básica

63,00

75

Disponibilidade bibliografia complementar
Média

40,50

75

71,50

75,00

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2019

Considerações
Análise semelhante ao curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação.

● Laboratório de Informática
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:
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 Horário de funcionamento
 Relação equipos / nº de alunos
 Atendimento


Áreas Administrativas

Tabela 21 – Atendimentos Áreas Adm. – Curso Sociologia e Política
Áreas Administrativas
TopOfBox (∑ % S e MS)
ITEM

Média do Ano 2019

Ano 2020

Atendimento na Secretaria Acadêmica
Atendimento do setor Financeiro

68,00

80

69,50

72

Atendimento dos agentes nas portarias

91,50

78

76,33

76,67

Média

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
O resultado do curso de Sociologia e Política deste indicador foi positivo, ou seja,
acima de 66,6% em todas as questões, diferentemente do que ocorreu nos
outros dois cursos. Notamos um aumento no percentual em 2020,
provavelmente decorrente do atendimento virtual. Este fato deve ser melhor
avaliado, a fim de implementar as melhores práticas utilizadas virtualmente, que
podem agilizar o atendimento das áreas. Estes indicadores estão de posse dos
gestores responsáveis para esta análise e propostas de melhorias perenes.
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Coordenação

Tabela 22 – Coordenação – Curso Sociologia e Política
Coordenação
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020

ITEM
Receptiva a solicitações

66,00

84

Auxilia na solução de problemas

65,00

82

Favorece a realização de eventos

49,50

70

É aberta às críticas dos alunos

59,50

66

Trata os alunos com cordialidade

78,50

94

Atendimento da coordenação

69,50

86

64,67

80,33

Média

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
O resultado médio apresentou-se abaixo da meta de 66,6% (64,67%) em 2019,
cujo fator desencadeador da insatisfação ocorreu devido as negociações
decorrentes do movimento estudantil. Percebe-se uma nítida melhora em 2020,
voltando ao patamar de satisfação de anos anteriores (acima de 80%).

2. Sobre o Instrumento de Pesquisa da CPA
Tabela 23 – Sobre o instrumento de Pesquisa da CPA – Curso Sociologia e Política
Sobre a Pesquisa
ITEM

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano

2S do Ano 2020

O formato do questionário é adequado

70,50

68

As questões estão formuladas com clareza

86,00

78

Os resultados do questionário são divulgados

60,50

42

Percebo que ações são realizadas

42,50

50

64,88

59,50

Média

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Mesmas observações já mencionadas no curso de Biblioteconomia e Ciência da
Informação.
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3. Questões específicas para análise do uso das ferramentas remotas
Tabela 24 – Sobre o uso do AVA – Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação
Análise do uso do AVA e suas Ferramentas
ANO 2020
De forma geral, como considera a navegação no AVA?

Percentual
72

O acesso e uso da ferramenta Chat foi

72

O acesso e uso da ferramenta Tarefa foi

70

O acesso e uso da ferramenta Fórum foi

34

O acesso e uso da ferramenta Questionário foi

36

O acesso e uso da ferramenta Glossário foi

16

O acesso e uso da ferramenta Wiki foi

16

O acesso às gravações das videoaulas para o acompanhamento das disciplinas foi

52

Sobre a contribuição dos recursos de compartilhamento de vídeo e áudio para o
acompanhamento das aulas
Sobre a contribuição dos recursos de compartilhamento de tela, arquivos (power
point, doc ou pdf) para o acompanhamento das aulas
Sobre a contribuição dos recursos de bate-papo público para o acompanhamento
das aulas
% Média

50
50
50
47,09

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Ao contrário dos cursos de Administração e de Biblioteconomia e Ciência da
Informação, os indicadores das ações realizadas para melhoria dos processos
nas aulas remotas não surtiram o efeito esperado no curso de Sociologia. Isso
ocorre devido ao perfil dos discentes e docentes e do curso, onde existe uma
interação muito forte para debates. A mudança para o modelo remoto teve um
maior impacto, tanto para os discentes quanto para os docentes, que tiveram
que se reinventar, haja vista que não possuíam a experiência e vivência nas
ferramentas da tecnologia e no ensino a distância. Nota-se na pesquisa o baixo
uso de algumas ferramentas tradicionais, como o fórum e questionário. Outro
fato que se destaca refere-se as aulas gravadas. A plataforma utilizada no curso
é o BigBlueButton da Google, que demora para liberar as aulas gravadas. As
ações propostas estão na capacitação e acompanhamento junto ao docente
para uso das ferramentas e novos métodos pedagógicos, bem como uma revisão
da área técnica para agilizar os processos envolvendo as gravações e conexões.
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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
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 2º semestre de 2020 teve como
respondentes um total de 213 estudantes entre 341 possíveis naquele semestre.
Isso significa que a amostra da pesquisa representou 62,5% do total.
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
151
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

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 tabelas que representam a soma
dos percentuais referentes às melhores avaliações na escala citada (Top2 Box):
Práticas Pedagógicas
Tabela 25 – Percepção Discente x Autoavaliação Docente – Pós-graduação
Avaliação Discente x Avaliação Docente (Práticas Pedagógicas)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões
Média do Ano 2019
Ano 2020
Discentes Docentes
Dif.
Discentes Docentes
Demonstra ter preparado a aula
68,5
100
-31,50
63
100
Realiza as devolutivas das atividades solicitadas
50,5
93,5
38
96
apontando os pontos fortes e aqueles a melhorar
-43,00
65
100
61
100
Expõe a matéria com clareza
-35,00
66,5
100
60
100
Estabelece relação entre a teoria e a prática.
-33,50
62,5
100
58
96
Orienta com clareza os trabalhos que solicita
-37,50
Utiliza diferentes estratégias para ministrar suas
51
96,5
49
93
aulas
45,50
71,5
100
61
100
Cumpre com pontualidade o horário da aula.
-28,50
Estimula a minha participação em eventos
63,5
100
57
100
acadêmicos/científicos.
-36,50
Divulga previamente como será obtida a nota
70,5
100
60
96
final da disciplina
-29,50
Demonstra coerência entre o conteúdo
67
100
56
96
ministrado e o exigido nas avaliações
-33,00
66,5
93,5
58
100
Propõe avaliações que estimulam a reflexão.
-27,00
48,5
93,5
45
74
Utiliza diferentes formas de avaliação.
-45,00
Discute com a classe as avaliações que vai realizar
63,5
93,5
-30,00
60
93
É receptivo aos questionamentos feitos pelos
72,5
100
64
100
alunos
-27,50
Mantém relacionamento respeitoso com os
76
100
69
100
alunos.
-24,00
Apresenta as avaliações corrigidas num prazo
100
adequado
56,5
95,00
-38,50
37
% Médio ref. Práticas Pedagógicas
63,75
97,84
-34,09
56
96,50

Dif.
-37,00
-58,00
-39,00
-40,00
-38,00
-44,00
-39,00
-43,00
-36,00
-40,00
-42,00
29,00
-33,00
-36,00
-31,00
-63,00
-40,50

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

152
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

Considerações
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, que em 2020 está em
40,50% a diferença entre as percepções do docente com o discente.
Na comparação com o ano de 2019, observa-se que houve uma queda no
resultado, ou seja, 63,75% na satisfação geral para 56%. Exceto o item referente
ao tratamento respeitoso (69%), todos os demais indicadores, na percepção
discente, estão abaixo da média admitida de 66,6% no top of box, ( 2/3 no mínimo
dos respondentes com conceitos satisfeitos ou muito satisfeitos).
Ação: em agosto de 2020, a FESPSP iniciou ajustes em sua estrutura
organizacional, implementando para 2021 a função de um Coordenador Geral
para os cursos de Pós-graduação. A missão deste profissional será a de reverter
este quadro e, para que possa montar seu plano de ação, esta pesquisa e os
microdados serão encaminhados, a fim de que discuta com cada coordenador
de Pós, ações de melhoria.


Autoavaliação discente

Tabela 26 – Autoavaliação Discente – Pós-graduação
Autoavaliação Discente
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões

Média do Ano
2019

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 da sala
Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

98

Média do Ano
2020
90

91
100
75,5
92,5
65,5
87,08
87,5

90
99
89
87
63
86,33
80
153
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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 e a diferença
em relação à autoavaliação docente é de somente 7%.

2. Infraestrutura

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

● Serviços do Campus
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:







Limpeza dos banheiros
Limpeza das instalações
Segurança no Campus
Qualidade da alimentação
Espaço de convivência
Manutenção do Campus

● Salas de Aula
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:







Iluminação adequada
Ventilação adequada
Carteiras adequadas
Limpeza satisfatória
Tamanho adequado ao nº de alunos
Infraestrutura adequada
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● Laboratório de Informática
Em 2020 este item não foi avaliado, haja vista que as questões envolveriam a
presença física do estudante no campus. Aqui são considerados:
 Horário de funcionamento
 Relação equipos / nº de alunos
 Atendimento


Áreas Administrativas
Tabela 27 – Áreas Administrativas – Pós-graduação
Áreas Administrativas
TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano
Média do Ano 2020
75
73
72,5
83
97
*
81,50
78

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

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Os indicadores apontam uma melhoria de 2020 em relação a 2019. Como já
relatado, uma análise deve ser realizada para manter as melhores práticas de
atendimento virtual quando do retorno ao presencial.


Biblioteca

Tabela 28 – Biblioteca – Pós-graduação
BIBLIOTECA
ITEM
Horário de funcionamento
Atendimento na recepção
Infraestrutura p/ estudo
Disponibilidade de Obras
Disponibilidade bibliografia básica
Disponibilidade bibliografia complementar
Média
Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
88,5
*
96,5
*
84
*
76
78
72,5
67
61
56
79,75
67,00
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Considerações
Um item a ser considerado no plano de ação da nova coordenação é referente
ao acervo. Conforme já relatado, está em processo de análise de mercado e
orçamento, a aquisição de um acervo digital (biblioteca virtual), que deverá
impactar positivamente nos indicadores.


Sobre a Coordenação

Tabela 29 – Sobre a Coordenação – Pós-graduação
Coordenação
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
Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
56,5
69
53
66
53
50
55,5
63
80,5
82
64
74
60,42
67,33

Considerações
Em relação a 2019, houve melhora em todos os indicadores, exceto o
favorecimento de realização de eventos. Esta melhora já reflete os resultados
positivos das ações das coordenações em relação a pesquisa CPA 2019,
todavia, o indicador médio encontra-se no limite.
Ação: com a entrada da nova coordenação geral, os microdados serão enviados
para que possa traçar um plano de ação consistente.
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3. Sobre o Instrumendo de Pesquisa da CPA
Tabela 30 – Sobre o instrumento de Pesquisa da CPA – Pós-graduação
Sobre a Pesquisa
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

TopOfBox (∑ % S e MS)
Média do Ano 2019
Ano 2020
78
78
86
89
29,5
27
33
33
56,63
56,75

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

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. Os cursos de pós-graduação, por serem muito
rápidos (de uma a um ano e meio), é comum o discente não presenciar as
melhorias por ele proposta, haja vista que tais ações muitas vezes dependem de
tempo, orçamento, análises etc. Todavia, a CPA precisa rever e melhorar seu
processo de divulgação das melhorias já realizadas e as programadas,
originadas da pesquisa. As ações propostas serão semelhantes às já
comentadas nos cursos de graduação.
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4. Questões específicas para análise do uso das ferramentas remotas
Tabela 31 – Uso do AVA – Pós-graduação
Análise do uso do AVA e suas Ferramentas
ANO 2020
De forma geral, como considera a navegação no AVA?

Percentual
53

O acesso e uso da ferramenta Chat foi

74

O acesso e uso da ferramenta Tarefa foi

36

O acesso e uso da ferramenta Fórum foi

39

O acesso e uso da ferramenta Questionário foi

38

O acesso e uso da ferramenta Glossário foi

20

O acesso e uso da ferramenta Wiki foi

16

O acesso às gravações das videoaulas para o acompanhamento das disciplinas foi

51

Sobre a contribuição dos recursos de compartilhamento de vídeo e áudio para o acompanhamento
das aulas
Sobre a contribuição dos recursos de compartilhamento de tela, arquivos (power point, doc ou pdf)
para o acompanhamento das aulas
Sobre a contribuição dos recursos de bate-papo público para o acompanhamento das aulas
% Média

73
84
85
51,73

Fonte: Dados da Pesquisa CPA 2020

Considerações
Os indicadores das ações realizadas para melhoria dos processos nas aulas
remotas não surtiram o efeito esperado nos cursos de Pós-graduação. Isso
ocorreu, pois estes cursos, por decisão estratégica, não foram oferecidos no
período normal do primeiro semestre de 2020. A mudança para o modelo remoto
teve um maior impacto, tanto para os discentes quanto para os docentes, que
tiveram que se reinventar. Alguns discentes da pós são contratados e muitos não
possuíam a experiência e vivência nas ferramentas da tecnologia e no ensino a
distância. Nota-se na pesquisa o baixo uso de algumas ferramentas tradicionais,
como o fórum, tarefa e questionário. Um fator positivo foi o uso do
compartilhamento do vídeo. Neste caso, ao contrário dos cursos de Sociologia e
Política, a ferramenta utilizada foi o Collaborate da Blackboard, que possibilitava
liberação das gravações quase que imediatamente e recursos técnicos inseridos
no Ambiente Virtual de Aprendizagem, que no caso era o Open LMS, também
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da Blackboard. Estes dados serão encaminhados para a nova coordenação
geral para ações práticas de melhoria.

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
pesquisa, ensino e projetos - no âmbito da graduação, pós-graduação e outros
níveis de formação, aprimoramento e divulgação científica e acadêmica.

Núcleo de Pesquisa

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 2020, integraram a equipe o Prof. Dr. Paulo Silvino Ribeiro, Coordenador de
do Núcleo de Pesquisa, estagiária Carolina Silva Nascimento, aluna de
Sociologia, Nívia Silva Mansini (a partir de outubro/2019 até outubro/2020) aluna
de Sociologia e Gustavo Lima dos Santos (a partir de outubro/2019 até
outubro/2020) aluno de Biblioteconomia.
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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.
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;
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Qualificar alunos para o ingresso em programas de pós-graduação.

Específicos
Em relação aos orientadores:
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.
b)

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, 110 (cento e dez) bolsas. A seguir estão listados os
contemplados pelo PIBIC em 2019 e concluídos em 2020, contendo o nome do
autor, título do trabalho e o tipo de bolsa recebida.


Maria Eduarda Raia de Melo – Sobre véu e resistência: gênero, Islã e
refúgio. - (Bolsa CNPq);
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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: como os cursos presenciais de biblioteconomia da cidade de
São Paulo estão se preparando - (BolsaFESPSP);



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



Guilherme Barros Nascimento – Cultura, jogo e tecnologia: perspectiva do
saber lúdico. (Bolsa CNPq);



Carolina Silva do Nascimento – Especulação Imobiliária e os incêndios
nas favelas de São Paulo: a lógica do caos. (Bolsa FESPSP);



Marcela Ignácio da Silva – O ministério da cultura ao longo dos anos: uma
trajetória de conquistas e reveses. (Bolsa FESPSP/CÁTEDRA).

Observações adicionais sobre o PIBIC:
No segundo semestre de 2020 o CNPq não renovou as bolsas outrora
disponibilizadas, em que pese os esforços do Núcleo de Pesquisas, das
Coordenações de Curso e da Diretoria Acadêmica para recorrer à decisão. Vale
também registrar que ao final do segundo semestre foram abertas as inscrições
para o Edital Extraordinário do PIBIC (anexo C), o qual foi amplamente
divulgado. As regras para participação, e demais informações sobre a natureza
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e a vigência das bolsas estão estabelecidas no Edita. Segue relação dos alunos
aprovados.
Quadro 10 – Aprovados no PIBIC 2020-2021

Aprovados - PIBIC 2020-2021 - Edital Extraordinário
Nome

Curso

Modalidade da Bolsa

Orientador (se houver)

Ana Carolina Marinho

Sociologia

Curso - Sociologia

Sônia Hotimsky

Biblioteconomia

Curso

Dantas
Andréa Ariani

-

Isabel C. Ayres

Biblioteconomia
Cristina

da

Silva

Administração

Curso - Administração

Douglas Murilo

Moya

Sociologia

Curso - Sociologia

Sônia Hotimsky

José Del Ben Neto

Sociologia

Cátedra Celso Furtado

*

Lucas

Administração

Curso - Administração

Douglas Murilo

Luiza Tenan Vitor

Sociologia

Curso - Sociologia

Rodrigo Estramanho

Nádia R. L de Oliveira

Biblioteconomia

Curso

Oliveira
Jobana
Rodrigues

Eduardo

Guzzardi

Altieri

Amorim

-

Valéria Valls

Biblioteconomia
Samata Pires Madland

Administração

Curso - Administração

Douglas Murilo

Fonte: Pesquisa

Obs. O aluno José Victor Batista, do curso de Sociologia, desenvolverá suas
atividades junto à Direção Acadêmica, mais especificamente com atividades
orientadas pelo Prof. Eduardo e Prof. Humberto Dantas.

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:
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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.

PIPED – Trabalhos concluídos em 2020
De 2013 até a presente edição, o PIPED já concedeu 18 (dezoito bolsas).
A seguir estão listados os contemplados pelo PIPED em 2019 e concluídos em
2020, contendo o nome do autor, título do trabalho e a modalidade de bolsa:
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. A seguir, apresenta-se a relação dos trabalhos realizados
e concluídos.
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Quadro 11 – Trabalhos PIPED
Bolsa

Projeto

Professor(a)

Políticas Públicas de Informação: um olhar para
Bolsa de pesquisa

o acesso à internet e para a inclusão digital no

Angela Halen Claro

Curso
FABCI

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 de
Bolsa de pesquisa

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

Marta Bergamin

ESP

Fonte: Pesquisa

Observação adicional sobre o PIPED:
Em virtude das mudanças e aperfeiçoamentos no projeto pedagógico da
instituição, não foi aberto Edital para o processo seletivo do PIPED em 2020.

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.
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Em 2020, o IX Seminário FESPSP foi realizado entre os dias 9 e 13 de
novembro com o tema “Desafios da pandemia: agendas para as ciências
aplicadas”. Foi o primeiro seminário 100% online realizado na história da
instituição. Tivemos a participação de 20 Grupos de Trabalho, 11 Mesas
Redondas e 3 minicursos.
Com relação aos números do evento, inscreveram-se 568 (quinhentos e
sessenta e oito) pessoas nos mais diferentes eventos. Para além de alunos da
FESPSP, tem-se uma considerável participação de pessoas externas vinculadas
a outras faculdades, universidades, centro de educação, governos, coletivos,
entre outros. Nos Grupos de Trabalho foram apresentados 142 (cento e quarenta
e dois) trabalhos.
Nas semanas posteriores ao evento o Núcleo de Pesquisas deu início a
organização das listas de presença de presença assinadas (via formulário
Google Forms enviado pelos chats durante as apresentações realizadas no
Google Meet) 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.
Programação IX Seminário FESPSP
09/11 - Segunda-feira
Manhã (10h)
Abertura – Desafios da pandemia para as ciências sociais aplicadas.
Noite (19h às 21h)
GT 2, Gt 5, Gt 10, GT 11, GT 13, GT 17.
Mesa Redonda: Desafios para as ciências sociais aplicadas: desigualdades,
conservadorismo e negacionismo”
Minicurso - Caçadores de investimentos: em busca de alternativas no mercado
financeiro.
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Minicurso: Inforprodutos: técnicas de Ux para sua concepção.

10/11 - Terça-feira
Manhã (9h às 11h)
GT 03, GT 05, GT 06, GT 09, GT 20.
Mesa Redonda - Rede Nossa São Paulo e Fundação Tide Setubal: (Re)age SP
- Virando o jogo das desigualdades na cidade - 50 metas concretas para uma
cidade mais justa até 2030.
Noite (19h às 21h)
GT 01, GT 08, GT 10, GT 13, GT 19, GT 20.
Mesa Redonda: A atuação do Congresso Nacional e dos partidos políticos
durante a pandemia: Profa. Roseli Coelho e Profa. Tathi Chicarino - FESPSP.
Mesa Redonda: Os desafios da inclusão digital no contexto brasileiro:
infraestruturas tecnológicas e competências info-digitais - Ângela Claro,
Wanderson Scapechi, Cristian Berrío-Zapata (UFPA) e Angela Maria Grossi
(UNESP)
Minicurso – Plano de Marketing para Infoproduto
Minicurso – PDI Um projeto de vida profissional

11/11 - Quarta-feira
Manhã (das 9h às 12h)
Grupos de Trabalho
GT 04,GT 05,GT 06,GT 09,GT 16
Minicurso: Uma introdução à paradiplomacia de cidades e estados brasileiros
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Minicurso: Gerenciamento de Projetos: a visão e contribuição dos compositores
e regentes musicais
Minicurso: LGPD - VIsão Geral e Tecnologias associadas
Tarde (a partir das 17h)
Mesa Redonda: Organização popular em tempos de crise.Convidados (as): Jera
Guarani - liderança indígena e Helena Silvestre - militante da luta por moradia e
território.
Mesa Redonda - 17h:Podcasts: novas práticas informacionais e processos
criativos no ambiente digital. Profa. Rose Segurado (FESPSP/PUC), Profa. Carla
Diéguez (FESPSP). Convidados (as): Graziella Guiotti Testa - Legis-Ativo,
Gabriel Diva - ViraCasacas e Ivan Mizanzuk - Anticast e Projeto Humanos
Noite (das 19h às 21h)
Grupos de Trabalho
GT 01,GT 03,GT 05,GT 13,GT 14,GT 18
A partir das 19h
Mesa Redonda -: Novo normal: um debate sobre a gestão e políticas na póspandemia nas organizações - Klaus Kurt Muller – Presidente da ANIP – Assoc
Nacional das Industrias Pneus e Diretor de Relações Exteriores da FIESP; Luiz
França – Diretor de RH e TI da Kord SA e Vinicius Schurgelies – DiretorPresidente do Instituto do Legislativo Paulista da ALESP.
Mesa Redonda - 19h: Agora e pós pandemia: Bibliotecas por um mundo
melhor. Prof. Dr. Jorge do Prado (FEBAB/UDESC) Com participação gravada da
Sra. Christine Mackenzie (Presidente da IFLA) e mediação da Profa. Dra. Valéria
Valls (FESPSP).
Minicurso: A Inteligência Competitiva na retomada depois da pandemia.
Minicurso:

Uso

do

CRM

para

Fidelização

de

Clientes

Minicurso: Storytelling: Como uma boa história pode impulsionar o seu negócio
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Minicurso: Reforma Trabalhista e organização do Trabalho: Diálogo sobre a
perspectiva do Poder Judiciário

12/11 - Quinta-feira
Manhã (das 9h às 13h)
Grupos de Trabalho
GT 06,GT 09,GT 12,GT 15,GT 19
Mesa Redonda: Para pensar o passado e o presente: Ideologia, Populismo e
Autoritarismo no Brasil, com professores do Laboratório de Política e Governo LabPol/UNESP - Prof. Dr. Rafael Tauil, Prof. Dr. Thiago Mazucato e Prof. Dr.
Carlos Eduardo Tauil
Mesa Redonda: O movimento LGBTQ+ e as esquerdas no Brasil: Prof. James
N. Green (Brown University), Bernardo Fonseca Machado (USP) e Sonia
Nussenzweig Hotimsky (FESPSP).
Minicurso: Competências do bibliotecário pós-pandemia: um olhar sobre o
mercado de trabalho
Noite (a partir das 19h)
Encerramento do Evento
Crise sanitária e questões urbanas na cidade de São Paulo - Prof. Paulo Saldiva
- FMUSP e Prof. Ubiratan de Paula - FESPSP.

13/11 - Sexta-feira
Manhã (9h)
Roda de conversa: "Choque de cultura canadense: dilemas de intercâmbio por
dois bibliotecários" com Gabriel Justino e Everton Camillo. Mediação da Profa.
Fabiana Andrade
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Noite (a partir das 19h)
Debate sobre Biblioteconomia, Arte e Cultura
"Da Pesquisa à Maquiagem: a importância da pesquisa em artes na
Biblioteconomia e Cultura" com o Marcus Aloísio
Vale registrar ainda que os artigos aprovados foram encaminhados para o
departamento de comunicação para publicação nos Anais dos Seminários da
FESPSP.

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: 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

OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS:
Para além das atividades apontadas anteriormente, o Núcleo de
Pesquisas também realizou ao longo de 2020.
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A partir da demanda do Conselho Superior, foi realizado um levantamento
de informações (desde março/2020) sobre o impacto da pandemia no Ensino
Superior Brasileiro, principalmente em São Paulo.
Elaboração, desenvolvimento e conclusão da pesquisa histórica e análise
econômica e social contratadas pela Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.
Neste projeto, foram envolvidos como estagiários alunos dos cursos de
Sociologia e Biblioteconomia.

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).
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 dimensionála 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
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aplicada, visando realimentar o processo ensino aprendizagem como um todo e
intervindo na realidade concreta (TAVARES, 2009).
Durante o ano de 2020, 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:
•

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
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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 espaços para eventos de
parceiros e entidades do entorno, estreitando seu relacionamento com a
comunidade.
Cursos de extensão

No ano de 2020 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;
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•

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.
Tabela 32 – Cursos de Extensão
Números dos Cursos de Extensão 2020
Número de cursos oferecidos

69

Número de alunos inscritos

876

Número de alunos matriculados

567

Fonte: Setor de Extensão da FESPSP – 2020

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 14
(quatorze) títulos originais. 7 (sete) produzidos com tiragem de 1000 (mil)
exemplares e 4 (quatro) produzidos com tiragem de 500 (quinhentos
exemplares) e 3 (três) e-books de livre acesso.
Os livros são distribuídos nacionalmente pela editora e livraria WMF
Martins Fontes, empresa com a qual a Editora Sociologia e Política mantém
relações comerciais desde a retomada de suas atividades em 2008.
A renda adquirida com a comercialização dos exemplares é recolhida sob
a denominação ‘fundo editorial’ e é revertida na concepção, desenvolvimento e
produção de novos projetos de edição de originais brasileiros da área de ciências
sociais, humanidades e ciências sociais aplicadas.
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O catálogo atual da Editora Sociologia e Política, bem como informações
de seu funcionamento e constituição podem ser acessados no sítio

https://www.fespsp.org.br/publicacoes/editora/

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
disponibilizá-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 administrada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). 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 2020
1. Foi publicado o e-book de acesso livre intitulado ‘As metamorfoses do
trabalho portuário: mudanças em contextos de modernização’. O título é fruto
de organização das professoras Carla Diéguez e Maria de Fátima Queiroz. A
publicação pode ser baixada integralmente pelo endereço eletrônico
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https://www.fespsp.org.br/publicacoes/editora/as-metamorfoses-do-trabalhoportuario-mudancas-em-contextos-de-modernizacao.

2.

Foi publicado o e-book de acesso livre intitulado ‘Biblioteconomia: passado
e futuro de uma profissão’. O título foi realizado pela equipe editorial e por
docentes da FESPSP em razão das comemorações dos 80 anos da
Faculdade de Biblioteconomia da FESPSP. A publicação pode ser baixada
integralmente pelo endereço eletrônico
https://www.fespsp.org.br/publicacoes/editora/biblioteconomia-passado-efuturo-de-uma-profissao

3. Foi publicada edição impressa e e-book de acesso livre intitulado ‘Sociologia
aplicada: estudos sobre cidade, desigualdade e pobreza’. O título foi
organizado pelos professores Angelo Del Vecchio e Isabela Oliveira Kalil. A
publicação em PDF pode ser baixada integralmente pelo endereço eletrônico
https://www.fespsp.org.br/publicacoes/editora/sociologia-aplicada-estudossobre-cidade-desigualdade-e-pobreza.
A versão impressa do livro foi distribuída nos principais sites de comércio de
livros, bem como foi destinada às principais livrarias do Brasil e pode ser
adquirido pelo preço de capa de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

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 até fevereiro, a partir de março
as funções da assessoria voltaram a ser realizadas internamente. Os trabalhos
exercidos de comunicação interna foram adaptados também a partir de março
devido à pandemia de Covid-19, que levou ao fim dos eventos presenciais e
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trouxe novas formas de divulgação online.
O mundo precisou se adaptar depois das primeiras medidas de
isolamento implantadas em diversos países para diminuir a propagação do novo
coronavírus. Não foi diferente com a maneira de se fazer jornalismo.
Adiantando uma série de processos digitais que já caminhavam nas
redações, mas ainda eram pouco utilizados, grande parte dos jornalistas da
mídia escrita passou a trabalhar de casa, não foi diferente no rádio e na televisão,
mas estes ainda pediam por adaptações mais graduais, com parte da redação
ainda em trabalho presencial. Diante desse cenário, e da preocupação da
assessoria e da FESPSP com a saúde dos seus professores, a partir de março,
as entrevistas também passaram a acontecer de maneira exclusivamente
remota: seja por telefone ou videochamada.
Sempre que questionavam, os professores eram instruídos a não atender
entrevistas presenciais. A assessoria também esteve à disposição para ajudar o
docente a se preparar para a entrevista online, seja explicando como funciona a
ferramenta ou sugerindo ângulos e iluminação caseira, antes da gravação.
A única exceção foi a entrevista presencial realizada já no final do ano,
com a cidade de São Paulo diminuindo o grau de risco de propagação, por um
professor que morava ao lado do local da gravação - que aconteceu em lugar
aberto e com todas as medidas de prevenção.
É importante destacar que as citações na imprensa são referentes a dois
diferentes aspectos: o resultado de atendimentos diretos (por telefone, e-mail ou
redes sociais) e as citações espontâneas da mídia ou procura direta pelos
docentes (sem passar pela assessoria).
Sendo assim, em 2020, a Agência FESPSP atendeu 191 solicitações da
imprensa e obteve sucesso em 150 delas, 41 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. Com a saída da Fato Relevante em fevereiro de 2020 e a ainda não
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resolvida definição dos próximos passos da assessoria (devido à pandemia), não
foi possível neste ano mensurar as citações espontâneas totais da imprensa.
Mas lembramos que também 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, SP1 e Bom Dia
Brasil)”, “G1”, “TV Cultura (Jornal da Cultura)”, “TVT”, “TV Câmara”, “Rede
Alesp”, “TV Brasil”, “TV Novo Tempo”, “Rede Brasil Atual”, “Jovem Pan”, “CBN”,
“Band News”, “Rádio Eldorado”, “Rádio Trianon”, “Folha de S.Paulo”, “Agora S.
Paulo”, “O Estado de S.Paulo”, “Uol”, “Financial Times”, “Estado.com”,
“Observatório do 3º setor”, “Revista Veja”, “Revista Época”, “Exame”, “GGN”,
“Portal Vice”, “Huffpost Brasil”, “Nexo Jornal” entre outros.
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Atendimento à Imprensa: 191

Tabela 33 – Atendimento mensal à imprensa
Solicitações de
Imprensa

Atendidas
com êxito

Atendidas
sem êxito

Total de
atendimentos

Janeiro

7

4

11

Fevereiro

2

0

2

Março

6

3

9

Abril

19

1

20

Maio

4

3

7

Junho

11

1

12

Julho

7

4

11

Agosto

26

4

30

Setembro

18

3

21

Outubro

14

8

22

Novembro

27

10

37

Dezembro

9

0

9

Fonte: Comunicação

No ano de 2020, houve uma maior procura pelos docentes da FESPSP
no mês de Novembro, para comentar principalmente as eleições municipais de
2020, com destaque para a parceria estabelecida com a redação de São Paulo
da TV Globo, em que professoras cientistas políticas foram convidadas a
comentar a importância da educação política, explicar termos políticos e depois
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analisar os resultados.
Nos outros meses, destaque para os resultados de Agosto e Abril que são
consequência de movimentação do Núcleo de Etnografia Urbana e Audiovisual
(NEU-FESPSP) com a assessoria, gerando engajamento com a imprensa. O
destaque negativo ficou para o mês de fevereiro, que teve poucos atendimentos,
o que atribuímos às festas de carnaval, às grandes incertezas iniciais da
pandemia de Covid-19 e à troca das responsabilidades da assessoria.

Publicações de notícias: 199
Para a área de notícias do site da instituição (www.fespsp.org.br/noticias),
o setor produziu e/ou publicou 199 textos, entre notícias, notas, eventos,
entrevistas, divulgações e artigos.

Gráfico 13 – Publicações de notícias

Fonte: Comunicação
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Publicações no intranet: 38
No intranet, de uso exclusivo dos colaboradores da FESPSP, foram
publicados 38 textos como informativos, comunicados e boas-vindas aos novos
colaboradores. Excepcionalmente no ano de 2020 houve uma queda na
produção de conteúdo interno por parte dos setores, a comunicação com os
funcionários se deu principalmente por e-mail ou através dos gestores.
Quadro 12 – Publicações na intranet

Janeiro: 7

Julho: 4

Fevereiro: 4

Agosto: 3

Março: 11

Setembro: 2

Abril: 1

Outubro: 2

Maio: 0

Novembro: 2

Junho: 2

Dezembro: 0

Fonte: Comunicação

Eventos
Na área de eventos do site, que desde a sua reformulação passou a ser
separada das notícias gerais, foram publicadas as divulgações de ao menos 44
eventos. O número real é maior, visto que as Aulas Abertas Online, o quadro
Biblio em Ação no youtube e as mesas do Seminário tiveram mais de uma
edição, mas contaram com uma divulgação padrão que foi relançada conforme
novas datas.
A cobertura jornalística de eventos a partir de março foi reduzida, devido
ao material estar disponível na íntegra online, divulgando a instituição e o
conteúdo que produzimos, ao mesmo tempo em que foi necessário maior apoio
técnico e auxiliar aos docentes e organizadores dos eventos, selecionando
perguntas, testando internet, câmeras e luzes caseiras.
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A comunicação com a sociedade.
No portal da FESPSP, com as ferramentas mais precisas para aferição
dos números, atingimos 1.002.697 visualizações do portal, com 418.389
visitantes, sendo que 261.806 foram visitantes únicos. O tempo de permanência
caiu de 1min57s para 1min38s, o internauta que visita o portal fica 19s a menos
que em 2019. É relevante citar que 82,5% 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 2020:
PORTAL DA FESPSP
Visualizações de Páginas:

1.002.697

Visitas:

418.389

Visitantes Únicos:

261.806

Tempo de permanência no portal:

1min38s

Novas visitas:

82,5%

REDES SOCIAIS
Facebook FESPSP (@fespspoficial)
2020
Seguidores

52.766

Postagens

368

Comentários

*

Curtidas

52.589

Compartilhamentos

*

* Não foram contabilizados
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Instagram @fespspoficial
Perfil no período de 2020
2020
Seguidores

12.150

Postagens

347

Comentários

1.800

Curtidas

73.910

Engajamento por Post

258,22

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 2020.
I.

Campanhas:
● Pós-Graduação 1º semestre de 2020 (teve seu início em
janeiro/2020, sendo finalizada em março/2020);
● Pós-Graduação 2º semestre de 2020 (teve seu início em
junho/2020, sendo finalizada em agosto/2020);
● Processo Seletivo 2020 - 1º semestre (teve seu início em
outubro/2019, sendo finalizada em março/2020);
● Processo Seletivo 2020 - 2º semestre (teve seu início em
junho/2020, sendo finalizada em agosto/2020);

II.

Inserções Publicitárias:
● Cerca de 100 artes produzidas para veiculação de anúncios:
● 366 dias de veiculação com links patrocinados, campanhas
display, remarketing no Google, Perfil no Facebook e anúncios no
Instagram.
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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:
● 50 peças e-mails marketing específicas;
● 80 modelos folders/filipetas;
● 30 modelos cartazes;
● 60 convites eletrônicos para eventos acadêmicos;
● 30 banners;
● 01 hot-site.

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).
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• 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
(11) 3123-7806. Sinta-se à vontade para acionar a Ouvidoria via e-mail, telefone
ou agendando um atendimento pessoal.

Quadro 13 – Ouvidoria
ITENS DE ANÁLISE
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.

Descreva o modo
de funcionamento
da Ouvidoria

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
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Tipo de demandas atendidas

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

Veículo utilizado para
as manifestações
Pessoalmente: 00
E-mail: 10
Telefone: 00
Carta: 00

Origem das
manifestações

Internas: 10
Externas: 0

Percentual das áreas que recebem reclamações:

Outros indicadores
relevantes:

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.

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.

Fonte: Comunicação

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.
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O atendimento aos estudantes é realizado em diversos espaços e sob
diferentes aspectos do ponto de vista formal:
● Coordenação dos cursos;
● Secretaria Acadêmica;
● Biblioteca;
● Núcleo de Apoio Psicopedagógico
● 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
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.
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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 sábados das 08:00 às 17:00 horas;

●

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

● Secretaria - segunda a sexta-feira das 7:30 às 22:00 horas e aos sábados
das 8:00 às 14:00 horas
● NAP: agendamento individual pelo e-mail nap@fespsp.org.br

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,
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 seguir, programas de apoio discente fornecido pelas mantidas, conforme
a especificidade de cada Faculdade, a saber:
● Monitoria de disciplina: - (FaBCI e ESP) - 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;
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● 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
coordenado por professores voluntários e é acompanhado pela
Coordenação do curso;
● Monitoria científica: (FaBCI e ESP) 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;
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● 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 FESPSP 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
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.
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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 2020 com estes dois grupos.

Docentes e Corpo Técnico-Administrativo

Atualmente a FESPSP conta com 102 técnicos administrativos e 45 docentes.
A composição da especialização destes quadros se dá da seguinte forma. Nos
dois quadros apresentados a 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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Quadro 13 Informações Corpo Docente e Administrativos – Quinta Dimensão
INFORMAÇÕES SOBRE O CORPO DOCENTE
QUANTIDADE
TITULAÇÃO
FAD

ESP

FABCI

PÓS-GRADUAÇÃO

Bacharel

02

00

00

00

Especialista

01

00

02

00

Mestrando

00

00

00

00

Mestre

01

01

05

00

Doutorando

00

00

02

00

Doutor

02

17

03

02

Pós-Doutorado

00

00

01

00

12

17

14

02

TOTAL
Existe plano de carreira para o corpo docente regulamentado
pela instituição? O plano conta com critérios claros e
adequados de admissão e progressão? Justifique

Foram realizadas ações institucionais visando a qualificação
profissional dos membros do corpo docente? Quais?

Sim, em 03/2012 foi aprovado o Quadro de Carreira Docente pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o qual, foi oficializado no D.U.O
do dia 02/03/2012, portaria nº 38, de 29 de fevereiro de 2012.
Ações institucionais não, todavia, Capacitação docente: durante os dias 20 e 31 de julho de 2020 foi oferecida capacitação para o ensino
remoto emergencial aos docentes de graduação e pós-graduação da FESPSP. Foram realizados 6 encontros ministrados por docentes da
FESPSP e externos a FESPSP. Os encontros aconteceram sincronamente (ao vivo) e ficaram gravados, para que os docentes que não
puderam estar presentes pudessem acessar posteriormente. Além dos encontros previstos, que trataram da elaboração de aulas na
modalidade remota, recursos tecnológicos que podem ser agregados ao desenvolvimento das aulas, dos novos recursos disponíveis no
Ambiente Virtual de Aprendizagem da FESPSP (Moodle) e recursos de infraestrutura para aulas remotas (câmeras, laptops, computadores,
microfones), foi realizado um encontro do coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), Prof. Derick Santiago, com os docentes
do curso de Sociologia e Política para dúvidas e demais informações sobre as atualizações do AVA. Este encontro foi realizado no dia 07 de
agosto, as 17h. Todas as aulas e recursos apresentados na Capacitação Docente para o Ensino Remoto Emergencial ficaram disponíveis
para acesso dos docentes no AVA. Também ficaram disponíveis os tutoriais do AVA com as atualizações realizadas na Plataforma Moodle
durante o mês de julho. A FaBCI também capacitou Capacitação no AVA (promovida pelo NEAD) em 13/02 com a presença de nove
professores de graduação da FaBCI e dois da pós-graduação (cursos da área de CI). Capacitação no TOTVS (promovida pela secretaria) em
11 e 13/02, com a presença de professores da FaBCI nas duas sessões.
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 Em fevereiro foi realizada capacitação no AVA - O NEAD / NTE (Núcleo de Tecnologias Educacionais)

promoveu em fevereiro capacitação / reciclagem com os docentes. Programação abaixo:
08/02 – 19h - Acesso e navegação no AVA (2h) Link: meet.google.com/kyj-rduf-vhg
09/02 – 19h - BigBlueButton (BBB) – ferramenta para realização de aula remota síncrona (2h)
Link: “2º Encontro (09/02/21) – BBB” na área “Sala dos Professores” do AVA
10/02 – 19h - Tarefa e fórum (2h)
Link: “3º Encontro (10/02/21) – Tarefa e fórum” na área “Sala dos Professores” do AVA
11/02 – 19h - Wiki e Glossário (2h)
Link: “4º Encontro (11/02/21) – Wiki e Glossário” na área “Sala dos Professores” do AVA
12/02 – 19h - Relatórios do AVA 2h
Link: “5º Encontro (12/02/21) – Relatórios do AVA” na área “Sala dos Professores” do AVA
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 virtude das mudanças e aperfeiçoamentos no projeto pedagógico da instituição, não foi aberto Edital
para o processo seletivo do PIPED em 2020.

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.

Outras informações relevantes sobre o corpo docente

INFORMAÇÕES SOBRE O CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Fundamental

Ensino médio

Bacharel

Especialização

Mestrado

Doutorado

Quantidade
TOTAL

Incompleto

Completo

Incompleto

Completo

Incompleto

Completo

Incompleto

Completo

Incompleto

Completo

Incompleto

01

01

00

17

14

46

04

15

00

04

00

PROGRAMAS DE EMPREGO E RENDA
Quantidade
Seção em que atua

Completo
00

Jovem Cidadão

Aprendiz Paulista

Outro: Estágio – Lei 11.788/2008

0

1

23
Administrativa

Administrativa
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Supervisor(a) da Seção

Responsável pela supervisão

Supervisor(a) da Seção

Existe plano de carreira para o corpo técnico-administrativo
regulamentado pela instituição? O plano conta com critérios
claros e adequados de admissão e progressão? Justifique

Sim, em 28/09/2017 foi aprovado o quadro de carreira dos Técnicos Administrativos pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o qual, foi
oficializado no D.U.O do dia 02/03/2012, portaria nº 56, de 02 de outubro de 2017.

Foram realizadas ações institucionais visando a qualificação
profissional dos membros do corpo técnico-administrativo?
Quais?

Sim, foram realizados diversos treinamentos conforme quadro 13.

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

Sim, existe concessão de 100% de bolsa para os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela FESPSP.

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

A contratação primeiramente deve ser aprovada em ATA pela diretoria executiva. O responsável pela contratação envia a requisição para o
RH, o qual, divulgam a vaga no site da Catho e na agencia de emprego Sprinter e, a qual, recrutam e encaminham os selecionados para
entrevista com o responsável da vaga para aprovação.

Outras informações relevantes sobre o corpo técnicoadministrativo

194
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

Além disso, existem 23 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 2020 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 2020, o universo pesquisado foi de 45 professores de
graduação e 23 de pós-graduação. Destes, 53 responderam as questões da
pesquisa (o que equivale a 78% 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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1. Avaliação Geral – docentes Graduação e Pós – Questões comuns
Tabela 34 –Avaliação Geral docente – Graduação e Pós
Avaliação Docente (Quetões Gerais)

Questões

O número de
equipamentos de apoio
atende as minhas
necessidades
A qualidade dos
equipamentos atende as
minhas necessidades
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

TopOfBox (∑ % S e MS)
Graduação
Dif, em
2S do Ano
relação
2020
2019

Graduação

Pós

Média do
Ano de 2019

Média do
Ano 2019

89,00

91,50

94,00

94,50

93,50

72,00

Pós
2S do
Ano 2020

Dif, em
relação 2019

5,00

92,00

0,50

100,00

5,50

100,00

6,50

36,00

76,00

4,00

42,00

6,00

77,50

89,50

76,00

-1,50

92,00

2,50

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

81,00

30,00

88,00

7,00

25,00

-5,00

86,00

72,50

88,00

2,00

71,00

-1,50

47,50

38,50

53,00

5,50

42,00

3,50

89,00

96,00

94,00

5,00

92,00

-4,00

81,83

71,94

85,44

3,61

72,89

0,94

94,50

100,00

100,00

5,50

100,00

0,00

Fonte: dados da pesquisa CPA 2020
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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 2019 e 2020 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, quando do ensino
presencial, 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.
● Biblioteca
Tabela 35 - Análise da Biblioteca e Atendimento – docentes da Graduação e Pós
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões

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 da biblioteca é
atualizado
% Médio

Graduação
Média do
Ano 2019

Pós
Média do
Ano 2019

Graduação
2S do Ano
2020

Pós
2S do Ano
2020

100,00

87,50

100

79

91,50

75,00

94

69

97,50

78,50

100

79

94,50

79,00

94

71

92,00

70,50

100

63

95,10

78,1

97,60

72,20

Fonte: CPA 2020
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Considerações.
Os índices de satisfação dos docentes da graduação mantêm-se em alto nível
para com a Biblioteca, crescendo em relação a 2019, todavia, na Pós, este
indicador vem mantendo um patamar na faixa dos 70%. Um número acima da
média proposta de 66,6%, todavia pode ser melhorado ao ser analisado como
manter o acervo atualizado. A FESPSP está estudando a aquisição de uma
Biblioteca Virtual, todavia este material será analisado pelo novo coordenador
geral da Pós para avaliar se esta seria a solução.
o Avaliação Geral
● Atendimento Interno
Tabela 36 – Avaliação Geral docente – Graduação e Pós – Atendimento
Avaliação Docente Graduação e Pós (Atendimentos)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Graduação

Pós

Graduação

Média do
Ano 2019

Média do
Ano 2019

Ano
2020

Dif. Em
relação a
2019

Ano
2020

70,50

98,00

88

17,50

100

2,00

92,00

85,50

100

8,00

88

2,50

89,00

98,00

94

5,00

96

-2,00

Questões

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

Pós
Dif. Em
relação ao
do Ano
2019

Fonte: dados da pesquisa CPA 2020

Considerações.
No caso das tabelas acima, tanto os docentes da graduação quanto da pós se
manifestaram satisfeitos. As áreas, junto com as coordenações de curso
receberam as informações para avaliar como manter e melhorar os índices.
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2. Docentes da Graduação – questões específicas
Tabela 37 –Avaliação Geral – Docentes da Graduação
Avaliação Docente (Quetões Específicas da Graduação)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões

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
% Média

Graduação
Média do Ano 2S do Ano Dif. Em relação
de 2019
2020
a 2019
91,00

90

-1,00

65,50

67

1,50

88,00

86

-2,00

91,00

90

-1,00

86,00

76

-10,00

88,00

86

-2,00

97,00

90

-7,00

90,00

86

-4,00

87,06

83,88

-3,19

Fonte: dados da pesquisa CPA 2020

Considerações.
As questões da tabela acima foram específicas para os docentes da graduação.
Todos os indicadores apresentaram-se acima de 66,6%, com média final de
83,88%, ou seja, somente 3,19% menor que 2019. Somente o item referente as
produções científicas demonstraram índice muito próximo a 66,6%, todavia, o
momento pandêmico de 2020 criou barreiras orçamentárias e físicas para a
melhoria do indicador. Os dados são enviados para as coordenações e direção,
a fim de desenvolverem ações junto ao corpo docente. Uma das ações já em
desenvolvimento é a mudança nos processos de geração de Pesquisa e
Extensão, dando maior ênfase para estas atividades.
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● Questões sobre a coordenação – Docentes da Graduação
Tabela 38 –Avaliação sobre a Coordenação – Docentes da Graduação
Avaliação Docente (Questões Específicas da Graduação - Coordenação)
TopOfBox (∑ % S e MS)
Questões
Média do
Ano 2019

Graduação
2S do ano
Dif. Em
de 2020 relação 2019

A coordenação é receptiva às minhas solicitações

93,00

93

0,00

A coordenação auxilia na solução dos meus problemas
A coordenação favorece a realização de eventos
acadêmicos/científicos
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
A coordenação possibilita minha participação na construção
do projeto pedagógico
O programa da disciplina contempla as diretrizes do projeto
pedagógico
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

95,00

93

-2,00

89

-2,00

93

-5,00

93

-2,00

89

-2,00

85

-10,00

89

-5,00

57,50

41

16,50

% Médio

89,94

85,00

-4,94

91,00
98,00
95,00
91,00
95,00
94,00

Fonte: dados da pesquisa CPA 2020

Considerações.
De forma geral, os docentes estão satisfeitos com as ações de sua coordenação,
resultando em um índice médio de 85% (4,94 a menos que 2019). O único ponto
de atenção refere-se ao atendimento de recursos para apresentação dos
trabalhos científicos em eventos. Este item já está em avaliação pela nova
Direção Acadêmica da FESPSP, haja vista que depende de aumentar o
orçamento financeiro para este fim.
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IV.

Avaliação Específica - Docentes da Pós-graduação

Tabela 39 –Avaliação - Questões específicas para a Pós-graduação
Avaliação Docente (Questões Específicas da Pós)
TopOfBox (∑ % S e MS)
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

Pós
Média do Ano 2S do Ano Dif em relação
2019
2020
2019
95,00

93

-2,00

91,00

89

-2,00

93,00

96

3,00

93,00

93

0,00

82,50

75

-7,50

90,90

89,20

-1,70

Fonte: dados da pesquisa CPA 2020

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, 7,5 pontos em relação a 2019. De fato, na pós ocorre maior
dificuldade nas articulações devido ao formato dos cursos de pós-graduação,
haja vista que em muitos casos os docentes são profissionais de mercado e/ou
professores convidados, o que dificulta o contato entre eles. Esta informação
está sendo encaminhada para a nova coordenação geral, a fim de analisar como
melhorar este indicador, que vem caindo.
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Considerações Gerais sobre a pesquisa com os docentes – Graduação e
Pós

Assim como já comentado nos resultados de 2019, a avaliação de 2020
demostrou um alto nível de satisfação dos docentes com a FESPSP. De fato,
alguns comentários como “respeito” com seus funcionários, honrando todos os
pagamentos, mesmo nos momentos de crise e não dispensando docentes nem
técnicos, ajudou a enraizar o sentimento de confiança e respeito. Esta
observação apareceu nos comentários expressados pelos docentes. Todavia
alguns temas de 2019 e 2010 precisam de um plano específico ou um retorno
efetivo. Estes itens são encaminhados para a direção.
Os pontos críticos ligados à infraestrutura foram apresentados para os
responsáveis para as devidas providências. Já aqueles tocantes ao
relacionamento interpessoal, são enviados especificamente para cada
coordenador, assim como os dados que envolve práticas pedagógicas, 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 2020, 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
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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 102 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, 69 responderam as questões
da pesquisa (o que equivale a 60% 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:
– 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 -
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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 em
formato gráfico de linha, a fim de comparação entre os anos. Os rótulos indicam
as médias de cada ano, sendo em azul o ano de 2019 e em laranja o ano de
2020.
Gráfico 14 – Médias da pesquisa com Técnico-administrativos

Médias da Pesquisa com Técnicos-administrativo
73
62

69,55

67,71
58,5

57,43

56

48,33

76,14

39

2019

87

42,75
65,5

62

56,5

58,33
38,5

50

2020

Fonte: Dados da pesquisa CPA 2020
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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, haja vista que a comparação gráfica
demonstra pouca evolução, pois as linhas são acompanham praticamente o
mesmo trajeto. Inclusive, o ano de 2020 apresenta em 6 dos 9 blocos
pesquisados.

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 2020 foram realizados cursos/treinamentos, conforme
demonstrado no quadro 13.
Quadro 13 – Treinamentos e cursos
Nome do funcionário

NELMA OLIVEIRA MATOS

PAULA DANIELE PALACIOS

ANA ALICE REIS DE ALCANTARA
DALVINA RAMIREZ
DANIELE CARLI LICCIARDI MOREIRA
DOUGLAS MURILO SIQUEIRA
EDERSON FERREIRA CRISPIM
EDSON BONFIM DE OLIVEIRA
FABIO SANTOS MARTINS DA SILVA
GABRIEL OLIVEIRA DE CARVALHO
MARINA PEREIRA SANTOS ARAUJO
PAMELA OLIVEIRA DE SANTANA
PAULA DANIELE PALACIOS
RAFAEL CALZOLARI
REBEKA BENEVIDO LOPES SILVA
TANIA DE SOUZA RODRIGUES
UILTON FERREIRA SANTOS
VENINA DE DELMONDES HERCULANO
YAGO SILVA FARIAS

Setor

Curso/Treinamento

Empresa
responsável

CURSO ONLNE: OS IMPACTOS DAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS 936 E 927/2020
RECURSOS HUMANOS NOS CONTRATOS DE TRABALHO E A
SEMESP
TRANSFORMAÇÃO DAS RELAÇÕES APÓS
ISOLAMENTO SOCIAL
CURSO ONLNE: OS IMPACTOS DAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS 936 E 927/2020
RECURSOS HUMANOS
NOS CONTRATOS DE TRABALHO E A
SEMESP
TRANSFORMAÇÃO DAS RELAÇÕES APÓS
ISOLAMENTO SOCIAL
COMPRAS
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
SECRETARIA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
ACADÊMICA
BIBLIOTECA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
FAD
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
BIBLIOTECA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
MANUTENÇÃO PREDIAL
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
INFORMÁTICA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
PROJETO PIAUÍ
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
BIBLIOTECA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
FINANCEIRO
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
RECURSOS HUMANOS
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
SECRETARIA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
ACADÊMICA
COMUNICAÇÃO
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
SECRETARIA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
ACADÊMICA
COMPRAS
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
SECRETARIA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
ACADÊMICA
SECRETARIA
BRIGADA DE INCÊNDIO
CASA DE FUMAÇA
ACADÊMICA

Quantidade de
Horas

Data

4 HORAS

03/07/2020

4 HORAS

03/07/2020

4 HORAS

02/02/2020

4 HORAS

02/02/2020

4 HORAS
4 HORAS
4 HORAS
4 HORAS
4 HORAS
4 HORAS
4 HORAS
4 HORAS
4 HORAS

02/02/2020
02/02/2020
02/02/2020
02/02/2020
02/02/2020
02/02/2020
02/02/2020
02/02/2020
02/02/2020

4 HORAS

02/02/2020

4 HORAS

02/02/2020

4 HORAS

02/02/2020

4 HORAS

02/02/2020

4 HORAS

02/02/2020

4 HORAS

02/02/2020

Fonte: RH FESPSP 2020
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Além desses treinamentos, a FESPSP 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 pósgraduação 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.
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● 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.
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.
No segundo semestre de 2020 (agosto/2020) uma nova composição do
Conselho e direção executiva formou-se.
Os coordenadores de curso, que haviam acumulado as funções de
diretores acadêmicos foram exonerados, ficando somente com a função de
coordenador, haja vista que um diretor acadêmico foi contratado.
A seguir, a estrutura da FESPSP a partir de agosto de 2020.

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
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liberais, pesquisadores e professores universitários reconhecidos em sua área
de atuação.

Membros:
Ubiratan de Paula Santos (Presidente)
Pedro Luiz Guerra (Vice-Presidente)
Francisco Aparecido Cordão (Vice-Presidente)
José Carlos Quintela de Carvalho (Vice-Presidente)
Vicente Carlos Y Plá Trevas (Secretário)
Aparecida Neri de Souza
Cláudio José de França e Silva
Amarílis Prado Sardenberg
José Castilho Marques Neto
Aluisio Almeida Schumacher
Juliana Scarcelli de Agostino
Rodolpho Gamberini

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.
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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:


Angelo Del Vecchio (Diretor Geral)



Romeu Nami Garibe (Vice-Diretor Geral);



Laís Costa Manso (Secretária Geral);



Elci Pimenta Freire (Diretor Tesoureiro);



Eduardo de Oliveira Santos (Diretor Acadêmico);



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;



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.
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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.

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
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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).

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;
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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
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.
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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
alunos. Caso esse recurso não seja suficiente para suprir a necessidade exigida
pelas unidades, a Mantenedora (FESPSP) fornecerá o suporte financeiro
necessário. No ano de 2020, pelo regime de caixa, a área de ensino apresentou
um déficit de R$ 3,8 milhões, o qual foi suportado pela Mantenedora através de
recursos oriundos da área de projetos. O déficit de caixa apresentado nas
unidades de ensino ficou dentro dos limites esperado e do orçamento original.
Os recursos financeiros da instituição são provenientes:
a) Mensalidades escolares cursos de Graduação;
b) Mensalidades escolares cursos de Pós-Graduação lato-sensu;
c) Mensalidades escolares cursos de MBA;
d) Cursos de extensão;
e) Dotações financeiras da Mantenedora.
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10.1. Eixo 5: Alocação de recursos

10.1.1. Ensino

Definimos em 2020 um orçamento de R$ 12.698.212,14 (para as despesas com
o ensino). Realizamos um total de R$ 12.061.507,79, ou seja, 5% menor que o
previsto. Isso nos mostra que a política orçamentária condiz com a realidade.
A FESPSP oferece bolsas de até 20% nas mensalidades dos alunos através de
convênios firmados com outras instituições. Atualmente temos 37 convênios
firmados com várias entidades.
Participamos do Programa Federal de Financiamento Estudantil (FIES), que
oferece um financiamento de até 100% da mensalidade do aluno 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 aluno em
contrapartida, o aluno 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 alunos que foram
aprovados no programa de Iniciação Científica (PIBIC). As bolsas são nos
valores de R$ 400,00, por mês. Os alunos participantes do PIBIC recebem
mensalmente depósito bancário na conta corrente. Os alunos bolsistas são
orientados por professores nas suas pesquisas, estes professores recebem
remuneração como apoio aos alunos 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 auxilio as participações 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, literatura espalhada,
exposições do acervo FESPSP e outras de interesse para a comunidade da
Sociologia e Política.

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 subsequente. Portanto, a cada ano
essa proporção pode variar dependendo das necessidades de cada unidade.
Em 2020, 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 alunos, professores etc.
Abaixo segue o total de recebimentos e desembolsos por unidade em 2020 (em
milhares):
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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 certidões emitidas pelos órgãos competentes como, por
exemplo, a receita federal, o INSS e o FGTS. A sustentabilidade financeira da
FESPSP, garantiu o

respeito para com nossos colaboradores, haja vista que

não houve reduções salariais permitidas pela legislação e nem demissões
decorrentes da pandemia. O pagamento do vale refeição de demais benefícios
ocorreu normalmente, inclusive um cartão com valor de R$ 100,00 a título de
Cesta de Final de ano.
10.1.6. Alocação de recursos para manutenção das instalações e atualização de
equipamentos e materiais

Existe preocupação constante quanto ao espaço físico e à atualização e
adequação das instalações e equipamentos para o atendimento das demandas
da Instituição de Ensino.
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Investimentos em melhorias
Biblioteca
Aquisição de livros, manutenções da biblioteca histórica e atualizações de
computadores para uso dos alunos, para pesquisa e acesso ao acervo no valor
de R$ 12 mil.

Informática
Atualização dos computadores, na infraestrutura de T.I e laboratório de
informática no valor de R$ 9 mil.

Salas de aula
Investimentos em salas de aulas foram adiados em virtude da pandemia e em
substituição, as aulas remotas receberam um investimento em treinamento e
capacitação no valor de R$ 11 mil.

Equipamentos e infra-estrutura para o corpo técnico-administrativo
Foram realizados os seguintes desembolsos totalizando R$ 23 mil:


Móveis – R$ 1 mil e



Equipamentos de Informática –R$ 22 mil.

Importante ressaltar que a FESPSP investiu em equipamentos (headphones,
cabos de rede e ring-light para os docentes que manifestaram esta necessidade,
bem como foi

desenvolvida toda estrutura para que o corpo técnico

administrativo pudesse dar sequência ao trabalho home-office, inclusive com
empréstimo dos computadores da FESPSP para a residência do funcionário.
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Alocação de recursos para a capacitação de pessoal docente e técnicoadministrativo.

Para o ano de 2020 foi orçado um total de R$ 30 mil de auxílio para docentes e
corpo técnico-administrativo. Esse valor compreende a auxílio para a
participação em congressos de docentes e discentes e auxílio-estudo para
técnicos administrativos, porém, em virtude da pandemia este valor ficou
suspenso.

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
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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.

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:

220
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

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

Unidade
Sala

RUA GENERAL JARDIM, 522 (CASARÃO)
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
Sala

RUA GENERAL JARDIM, 522 (CASARÃO)
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
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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

Sala

NA

Centro de medição de energia elétrica
Duas áreas para depósitos de
materiais
Hall de entrada

Sala

49,5

Secretaria acadêmica

Sala

26,24

Centro acadêmico

Espaço livre

Unidade

RUA GENERAL JARDIM, 522

Sala

Total m2

Ocupação

Primeiro Andar (Mezanino)
Sala

Sala

Unidade
Sala

48,88

Salas
de
Acadêmicas
Pedagógica.

Reunião,
Direções
e
Orientação

56,63

Espaço projeto de utilização em
andamento
futura
sala
dos
professores.

RUA GENERAL JARDIM, 522
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
condicionado

Sala

7,92

Sala de estudo fechada com ar condicionado

Sala

8,38

Sala de estudos
condicionado

Sala

1,21

Depósito para material de limpeza

fechada

fechada

com

com
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ar-

ar-

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

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
Sala

RUA GENERAL JARDIM, 522
Total m2

Ocupação

Sexto Andar
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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

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
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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:
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.
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Unidade

RUA GENERAL JARDIM,522- Anexo
Local

Tipo de
equipamento
Extintor pó químico

Quantidade

Localização

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

Extintor de co²

1º ao 9º Andar
(em cada um)

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

3

1
na
casa
Eletropaulo / 1 no
portão automático
/ 1 ao lado do
elevador.

Cobertura

Extintor pó químico
Subsolo

Localizados ao
lado porta corta
fogo
Localizados ao
lado porta corta
fogo
Localizados ao
lado porta corta
fogo
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Extintor de co²
Hidratantes

1
1

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
Detector de fumaça
Extintor de água

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
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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
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
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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.
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.
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SETOR:
Horário de
atendimento /
funcionamento*

Descrição dos
serviços
prestados

INFORMÁTICA
Segunda a Sexta-feira: 07:00 às 22:30
Sábados: 08:00 às 17:00
*Exceto no período de férias em que os horários são alterados de acordo com o
funcionamento da FESPSP
Em 2020 houve esquema de agendamento para docentes e discentes devido a
pandemia.
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 pós-graduação. 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
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,
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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.

Número de
funcionários
que integram o
setor

1 Gerente de TI
4 Assistentes de Suporte
1 Consultoria de TI
Qtde

Setor(es)

1
7
2
7

Arquivo Cedoc
Biblioteca
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)

2
Quantidade e
configurações
dos
computadores
disponibilizados
para
funcionários

3
1
5
2
3
1
1
6
2
3
3
13
4
5
Qtde

1

Quantidade e
configurações
dos
computadores
disponibilizados
para estudantes

9

Livraria

Biblioteca

Configurações

Vide anexo “A”
computadores_FESPSP_2020.pdf

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
8 Computadores
Dell Optiplex 360
Processador: 2,50
gigahertz
Intel
Pentium
DualCore
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Memória: 2GB
HD: 250GB

2

31

Dimensão física
do setor

2 computadores Dell Optiplex 320
Processador: Intel Celeron 3.0GHz
Memória: 2GB
HD: 80GB

Centro Acadêmico

Laboratório
Informática

de

Dell Optiplex 9020
Processador: Intel Core I5
Memória: 4GB
HD: 500GB
Sistema
Operacional:
Windows
Professional
Office: Microsoft Office 2010 Standard

10

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

Característica
(s) do (s)
servidor (es)

Modelo: Dell Power Edge R710
Processador: 2 x Intel Xeon E5530 2.40GHz
Memória: 32GB
HD: 3TB em RAID
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:
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Banco de Dados do Sistema de Bibliotecas:
Processador: 2 x QuadXeon 2,40GHz
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
Servidor para Sistema Financeiro
Processador: 2xIntel Xeon 2GHz com 2 núcleos
Memória: 6GB
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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
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
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Processador: Intel Atom N470 1,83GHz
Memória: 2GB
HD: 250GB

Notebook

4

Computador
Disponibilização
de
equipamentos:
quantidade e
instalações
na(s) sala(s) de
aula

24

Projetor
Multimidia

29

Retroprojetor

1

Vídeo Cassete

1

Caixa de Som

Microfone
fio

sem

Microfone
fio

com

DVD

26

3 kits

1
1

Dell Inspiron 14 N4030
Sistema Operacional: Windows 7 Professional
Office 2010 Standard
Processador: Core I3
Memória: 4GB
HD: 500GB
Dell Optiplex 3020
Sistema
Operacional:
Professional
Office 2013 Standard
Processador: Intel CoreI3
Memória: 4GB
HD: 500GB

Windows

10

13 Epson S10
2 Epson S12
3 Epson S8
4 Epson X14
7 Epson X24
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)
1 Le.son SM-58B Preto
DVD Philips DVP4000

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;
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● 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;
● Microsoft Projetc
● 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.
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●

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.


Informatização da consulta acervo
- Sistema Pergamum;
- Serviços online: pesquisas e consultas ao catálogo, renovações, reservas
e solicitação de ficha catalográfica.



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
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

●

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.
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●

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;

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
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.
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A aprovação da solicitação e realizada pela Coordenadora da Biblioteca e Diretor
Acadêmico)
Funcionamento da Biblioteca (antes Pandemia)
De segunda a Sexta-feira das 08:00 as 21:30 horas – Sábados das 9:00 as 14 horas


Durante a Pandemia funcionamento home office com plantões presenciais 2x
semana.

Quantitativo dos acervos: Biblioteca Central X Biblioteca Histórica
ACERVO geral de títulos físico e digital
TIPO de obra
2018
Livros
22866
E-books
297
Periódicos
170
Normas
41
Teses
106
Dissertações
304
TCC - Graduação
743
TCCP - Pós-graduação
619
Artigos científicos – Graduação e Pós-graduação
39
DVDs
1171

2019
23568
373
183
43
106
304
769
634
45
1301

2020
23691
678
190
43
106
305
782
634
45
1336

ACERVO geral de volumes físicos
2018
30960
1967
38
124
329
395
337
1286

2019
32245
2020
38
124
329
395
337
1418

2020
32508
2231
38
124
329
395
337
1458

TIPO de obra
Livros
Periódicos
Normas
Teses
Dissertações
TCC - Graduação
TCCP - Pós-graduação
DVDs

Quadro de funcionários
4 (quatro) funcionários
2 (dois) estagiários
1 (um) Jovem Aprendiz
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Serviços
Principais serviços da Biblioteca oferecidos aos usuários e comunidade
acadêmica da FESPSP:

















Consulta ao catálogo local ou on-line;
Consulta local aos materiais de referência;
Pesquisas orientadas;
Empréstimos, devoluções, renovações e reservas;
Sistema de auto empréstimos;
Empréstimos entre Bibliotecas – EEB;
Orientações para normalização de trabalhos acadêmicos;
Capacitação de usuários;
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 das novas aquisições;
Contatos através de linha telefônicas, e-mails e redes sociais;
Visitas monitoradas para ingressantes, público externo e pesquisadores.

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. Neste ano de pandemia atendemos
em esquema de plantão as segundas, quartas e quintas das 10h às 15h. 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);
Guarda de todos os registros acadêmicos dos alunos e ex-alunos.
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Ao longo de 2020, a secretaria contou com uma equipe composta por
8(oito) funcionários 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 2020 devido a pandemia a secretaria intensificou o trabalho de
digitalização de todo acervo acadêmico, implantou um sistema integrado ao
Totvs para o armazenamento e confiabilidade dos documentos de todos os
alunos da Instituição, implantamos também a matrícula e rematrícula online, as
solicitações de nossos anos passaram a ser via portal do aluno e também a
impressão de boletos.
Para o próximo ano iremos melhorar nossos processos internos e criar
procedimentos para a secretaria com isto ter uma formalização e seriedade no
atendimento ao nosso público.
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. Em 2020, devido a pandemia, o atendimento
ocorreu por meio do e-mail acima mencionado.
E-mail para fins de assuntos sobre mensalidade: mensalidades@fespsp.org.br
242

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório foi elaborado dentro das sugestões presentes na NOTA TÉCNICA
INEP/DAES/CONAES No

065, a qual trata do “Roteiro para Relatório de

Autoavaliação Institucional”. Todos os itens foram considerados, contudo, devese 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.

243

ANEXO A – Computadores FESPSP/2020

UNIDAD
E
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

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

GJ
GJ

CASARÃO 2
1º ANDAR

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

3276

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

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

4499 A 4501
4278

DELL OPTIPLEX 390
DELL OPTIPLEX 3020
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GJ
GJ
GJ
GJ
GJ482
GJ482
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ482
GJ482
GJ482

1º ANDAR
1º ANDAR
1º ANDAR
CASARÃO
1º ANDAR
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
GJ

9º ANDAR
9º ANDAR

COORDENAÇÃO ACADÊMICA
COORDENADOR PROFESSOR

4524
3615

DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 330

CPA
DIRETORIA ACADÊMICA
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

3652
4277
3646
3794
4056
4324
3735
4521
4257
4320
4321

DELL OPTIPLEX 330
DELL OPTIPLEX 3020
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
4241

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

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

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

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
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

4242

DELL OPTIPLEX 9020

4243

DELL OPTIPLEX 9020

4244

DELL OPTIPLEX 9020

4245

DELL OPTIPLEX 9020

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

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
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GJ482
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
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ482
GJ
GJ482
GJ482

6º ANDAR
9º ANDAR
9º ANDAR
7º ANDAR
3º ANDAR
3º ANDAR
3º ANDAR
3º ANDAR
4º ANDAR
4º ANDAR
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

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
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

4050
4565
4564
4566
4567
4568
4569
4570
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

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
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
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 330
DELL INSPIRON 1525
DELL VOSTRO 270S
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
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GJ

9º ANDAR

TI

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 360
DELL
LATITUDE
E6440
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
DELL OPTIPLEX 3020
NOTEBOOK
DELL
INSPIRON 14 N4030
NETBOOK LG X14
NETBOOK LG X14
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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:

Membros efetivos nomeados

Representação

Douglas Murilo Siqueira

Coordenador da CPA

Carla Regina Dieguez

Docente - ESP

Vitor Gustavo

Docente - FAD

Maria Rosa Crespo

Docente – FABCI

Gabriel Oliveira de Carvalho

Discente – ESP
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Guilherme Naliato Mendes

Discente – FABCI

Jéssica Garcia

Discente - FAD

Vanderléia Maria Alves de Mendonça

Setor Técnico Administrativo

Marina Pereira Santos Araújo

Setor Técnico Administrativo
Sociedade Civil – Biblioteca Mário de
Andrade
Coordenador de Desenvolvimento de
Coleções
Fone:(11)3775-0019

Ricardo Ignacio Mello

rimello@prefeitura.sp.gov.br

Luany Moraes

Estagiária

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.
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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
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.
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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.
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
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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.

5.2 Cronograma

A seguir, apresenta-se o Cronograma de Atividades da Comissão Própria de
Avaliação para 2020.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA/2020
ATIVIDADE
Produção do Relatório Geral - Ano
base 2019
Divulgação dos resultados do 2º
semestre 2019 (online/material
impresso)
Divulgação resultados do 1º sem
2020 (online/impr)
Entrega do Relatório Geral junto ao
MEC
Evento de divulgação dos dados do
Re Geral da CPA
Pesquisa com alunos de graduação
do 1º semestre
Pesquisa com alunos de pósgraduação do 1º sem
Pesquisa com professores
Pesquisa com funcionários
Pesquisa com alunos de graduação
do 2º semestre
Pesquisa com alunos de pósgraduação do 2º sem
Reuniões da CPA
Produção do Relatório Geral - Ano
base 2020
Entrega do Relatório Geral junto ao
MEC
Divulgação dos resultados do 2º
semestre 2020

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/21 fev/21 mar/21 abr/21

não será realizado
Previsão
Realizado
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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 no segundo semestre de 2020. 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”.

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
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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

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

255

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

d. Sobre a autoavaliação discente
1

Quanto à MINHA PARTICIPAÇÃO NA DISCIPLINA:
Eu realizo os trabalhos acadêmicos propostos

2
3
4
5

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

Quanto à ATUAÇÃO DOCENTE, o professor:
Demonstra ter preparado as aulas
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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.
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.

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
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20.

21.
22.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

41.

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
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
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
61
62
63.

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
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
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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)

4. Questões aplicadas para os docentes da Pós
Quanto à minha ATUAÇÃO DOCENTE,
1

Preparo minhas aulas com antecedência

2

Realizo devolutivas das atividades solicitadas apontando os pontos fortes e
aqueles a melhorar

3
4
5

Exponho a matéria com clareza
Estabeleço relação entre a teoria e a prática
Oriento com clareza os trabalhos que solicito

6
7

Utilizo diferentes estratégias para ministrar minhas aulas
Cumpro com pontualidade o horário da aula

8
9

Estimulo a participação dos alunos
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
13
14

Utilizo diferentes formas de avaliação
Discuto com a classe as avaliações realizadas
Apresento as avaliações corrigidas num prazo adequado
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15
16
17

Sou receptivo aos questionamentos feitos pelos alunos
Mantenho relacionamento respeitoso com os alunos
De forma geral, estou satisfeito com a FESPSP
Quanto aos ASPECTOS GERAIS DO CURSO, considero que:

1
2

A organização curricular é adequada ao perfil previsto para o egresso
A formação ética para o exercício profissional é estimulada no âmbito do curso

3
4

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
Quanto a COORDENAÇÃO DO CURSO, considero que:

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

É receptiva às minhas solicitações
Auxilia na solução dos meus problemas
Fornece informações necessárias para o desenvolvimento das atividades
relacionadas ao curso
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)
A qualidade dos equipamentos atende as minhas necessidades
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

16
17
18

A qualidade das cópias solicitadas para avaliações e atividades é satisfatória
A qualidade da alimentação oferecida no campus é satisfatória
A segurança no campus é satisfatória
Quanto a BIBLIOTECA, considero que:

19

O atendimento na recepção da biblioteca é satisfatório

20
21
22

O número de exemplares por obra é satisfatório
O horário de funcionamento da biblioteca é satisfatório
A qualidade do acervo é satisfatória

23

O acervo da biblioteca é atualizado
Quanto aos ATENDIMENTOS PRESTADOS considero que:

24
25

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

26

5. Questões aplicadas para os técnicos-administrativo
O que avaliar
Atividades diárias

Questão
1 Sinto-me realizado com meu trabalho
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Autonomia

Colaboração
Diversidade e inclusão

Engajamento

Gestor direto

Gestão de talentos

Gestão do desempenho

2 Minhas opiniões e ideias tem valor para a instituição
Tenho influência e me envolvo nas decisões que afetam
3 meu trabalho
Nesta organização existe uma boa colaboração entre
equipes de diferentes áreas (Não é a mesma pergunta
4 nr.11?)
5 Aqui temos um ambiente que aceita diferenças individuais
Esta organização me propicia motivação para contribuir
6 além do que é esperado para realizar meu trabalho
Dificilmente penso em deixar esta organização para
7 trabalhar em outro lugar
Considero que nesta organização posso desenvolver o
9 meu melhor potencial
Aqui na FESPSP as pessoas atuam em equipe, inclusive
entre os setores, um ajudando o outro para atingir o
10 objetivo comum
Percebo que nesta organização, todos procuram sempre
dar o melhor de si em suas atividades (Não é a mesma
11 pergunta nr. 4?)
Esta organização me inspira a dar o melhor de mim todos
12 os dias
Meu gestor direto fornece avaliações e conversas valiosas
durante todo o ano para que eu melhore meu
13 desempenho
Meu gestor direto me dá o suporte necessário para
desenvolver ideias que contribuam para o sucesso desta
14 organização
15 Meu gestor direto me inspira
Meu gestor direto considera seus funcionários como seu
16 bem mais valioso
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
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Infra e apoio no
desenvolvimento

Liderança Senior

Marca
Carreira

Recompensas

Sustentabilidade
Geral

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 necessidades 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
Os benefícios ofeceridos pela organização atendem às
40 minhas necessidades e da minha família
Percebo que a organização se preocupa e tem programas
41 para atuar de forma a preservar o meio ambiente.
Percebo que a organização se preocupa e tem programas
42 para atuar de forma socialmente responsável
43 De forma geral, me sinto muito satisfeito com a FESPSP
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ANEXO C – EDITAL EXTRAORDINÁRIO DO PIBIC

Inscrição de Projetos para a Seleção do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica - PIBIC FESPSP e PIBIC CNPq (2010-2021)

A Diretoria Acadêmica e o Núcleo de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo tornam público o presente Edital de abertura de inscrições
visando à seleção de estudantes para o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(PIBIC-FESPSP) e o Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica
(PIVIC).
1. Período e local de inscrição

De 01/10/20 a 25/10/20, por meio do envio dos documentos digitalizados para o email pesquisa@fespsp.org.br, com o assunto “Inscrição PIBIC + Nome Completo
do(a) estudante(a)”.
2. Modalidades e número de bolsas.

PIBIC-FESPSP: Para o período de novembro de 2020 a abril de 2021, 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 contapoupança do banco Itaú, totalizando 6 (seis) parcelas, aos estudantes aprovados
em processo seletivo. Ao todo, serão ofertadas 10 (dez) bolsas, distribuídas entre
os cursos e as demandas institucionais da FESPSP neste período, da seguinte
maneira:

Bolsas para os cursos de graduação: serão destinadas 07 (sete) bolsas
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para os 03 (três) cursos de graduação da FESPSP, considerando o
contingente de discentes por curso, com a seguinte distribuição: 02 (duas)
para Biblioteconomia e Ciências da Informação, 02 (duas) para
Administração e 03 (três) para Sociologia e Política.

Bolsa para o Núcleo de Pesquisas da FESPSP: serão destinadas 2 (duas)
bolsas para atividades de pesquisa no Núcleo, segundo programa de
investigação e objetivos definidos, como apresentado no Anexo 02 deste
Edital. Podem se candidatar estudantes de quaisquer dos cursos de
graduação da FESPSP.

Bolsa para a Cátedra Celso Furtado: Será destinada 1 (uma) bolsa para
atividades de pesquisa junto à Cátedra Celso Furtado. As atividades
realizadas serão orientadas pela coordenação da Cátedra e estão
coadunadas com os objetivos de pesquisa previamente definidos, como
apresentado no Anexo 02 deste Edital. Podem se candidatar estudantes de
quaisquer dos cursos de graduação da FESPSP.

PIVIC – Modalidade Voluntária: nesta modalidade o (a) estudante não
recebe nenhum valor - assim como o (a) docente orientador (a) não recebe
pela orientação -, contudo, cumpre todos os requisitos da bolsa, fazendo jus
ao certificado de participação ao final do período. São aceitas inscrições de
pesquisadores voluntários a qualquer modalidade de bolsa referida neste
Edital, mediante a disponibilidade dos professores-orientadores.
Fica vedada a participação, com exceção para a modalidade PIVIC, de
estudantes que já tenham participado de quaisquer outras modalidades do
PIBIC com recebimento de bolsa, anteriormente a este Edital.
Os (as) estudantes selecionados (as) cumprirão com as obrigações do
programa, sob a orientação de docente orientador (a), tendo direito a
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certificação ao final do período de recebimento de bolsas.
OBSERVAÇÃO: Embora a inscrição do (a) estudante possa ser feita para
mais de uma modalidade, caso haja contemplação em mais de uma delas,
caberá a ele/ela optar. As modalidades de bolsa não são cumulativas.
3. Requisitos
a) Para o orientador


Ser docente dos cursos de graduação da FESPSP;



Possuir titulação mínima de mestre e produção científica, tecnológica ou
artístico cultural relevante e divulgada nos principais veículos de
comunicação da área, conforme informações consignadas no respectivo
currículo da Plataforma Lattes;



Assumir o compromisso de supervisionar, sistematicamente, seu
orientado nas distintas fases do trabalho.

b) Para o (a) estudante:


Ser estudante regularmente matriculado(a) em um dos cursos de
graduação: do 2º ao 4º semestre do curso de graduação em
Administração; do 2º ao 4º semestre do curso de graduação em
Biblioteconomia e Ciência da Informação; do 2º ao 6º semestre do curso
de graduação em Sociologia e Política.

c) Para o Projeto de Pesquisa (apenas na modalidade PIBIC – Cursos de

Graduação)


Ter mérito técnico-científico e apresentar viabilidade técnica e
econômica;



Estar em acordo com as orientações contidas no Anexo 1 deste Edital;



Enquadrar-se nas linhas de pesquisa apresentadas no Anexo 2 deste
Edital.
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4. Compromissos
a) Do orientador
 Orientar o (a) estudante nas distintas fases do trabalho científico, na

elaboração dos relatórios (parcial e final) e na comunicação dos
resultados em eventos científicos;


Estar ciente de que os relatórios parciais e finais elaborados pelos (as)
estudantes só serão aceitos pelo Núcleo de Pesquisa com a devida
anuência do (a) orientador (a), cabendo a ele (a) registrar o “de acordo”
por escrito ou por e-mail;



Avaliar o (a) estudante sob sua responsabilidade e, quando necessário,
encaminhar ao Núcleo de Pesquisa a solicitação de substituição ou
cancelamento da bolsa, acompanhada de justificativa;



Incluir os nomes dos (as) estudantes nas publicações e trabalhos
apresentados em congressos e seminários que resultem da iniciação
científica realizada;



Não repassar a outro(a) docente a orientação de seu(s) estudante(s)
sem a prévia comunicação à Coordenação de Pesquisa.

b) Do(a) estudante participante em todas as modalidades:


Manter-se regularmente matriculado(a) no período de vigência da bolsa;



Apresentar relatórios de atividades desenvolvidas: parcial (após 3
meses) e final (após 6 meses);



Ao final da vigência do período de bolsa, apresentar os resultados finais
de pesquisa no Seminário de Pesquisas da FESPSP;



Nas publicações e trabalhos apresentados derivados da pesquisa
realizada, fazer referência à sua condição de estudante participante do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBICFESPSP ou PIVIC - FESPSP);



Devolver à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em
valores atualizados, a(s) quota(s) recebida(s) indevidamente, caso os
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requisitos e compromissos assumidos não sejam cumpridos.

5. Documentos exigidos para inscrição
5.1. 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);
5.2. 01 cópia digital, em PDF, do Projeto de Pesquisa completo (conforme Anexo

1, incluindo, se for o caso, os Anexos);
5.3. Histórico escolar atualizado do aluno, considerando-se os semestres

cursados até o momento da inscrição.
5.4. Currículo Lattes do aluno em formato digital, em PDF.

6. Processo de seleção e critérios de avaliação
6.1.

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;
6.2. O projeto deve estar identificado como um projeto de pesquisa aplicada

ou de pesquisa básica (teórica ou bibliográfica);
6.3. 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,

6.4.

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;
6.5.

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;
6.6.

Para cada um dos cinco itens, que compõem o Projeto, será atribuída
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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;
6.7. A nota do projeto será obtida pela soma dos cinco itens;
6.8. Os projetos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) serão

desclassificados;
6.9. Na avaliação do histórico escolar será observada a média geral do aluno;
6.10.

As bolsas serão distribuídas conforme a classificação, que será

estabelecida pela soma da nota do projeto com a média geral do aluno;
6.11.

Em caso de empate serão considerados, na seguinte ordem, o

currículo do aluno e o currículo do orientador.

7. Divulgação dos resultados

A lista dos bolsistas aprovados e a classificação geral dos (as) candidatos (as)
em todas as modalidades de bolsa serão divulgados por e-mail aos candidatos
e amplamente pela internet, no site da instituição e em suas redes sociais, até o
dia 05/11/20.
8. Período de vigência das bolsas

A participação dos alunos no programa iniciará a partir de 09/11/2020 e será
finalizada em 09/05/2021. Caso o aluno solicite trancamento ou cancelamento de
sua matrícula, será automaticamente desligado do PIBIC- FESPSP, do PIBICCNPq ou do PIVIC-FESPSP.
9. Disposições gerais
9.1.

O programa tem duração de 06 meses, sem possibilidade de

renovação. Apenas será prorrogado o prazo, caso o estudante
apresente problemas de saúde justificados por licença médica superior
a 15 dias.
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9.2.

O estudante que completar o PIBIC terá direito ao certificado de

participação e poderá obter créditos em Atividades Complementares;
9.3.

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Institucional

do PIBIC e pela Direção Acadêmica.
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