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INTRODUÇÃO
1.

PERFIL INSTITUCIONAL

1.1. Breve histórico da FESPSP
A Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo foi criada em 27 de maio de 1933,
um momento de intensa inovação cultural e científica, para responder a um conjunto de
desafios originados no processo de modernização acelerada pelo qual a sociedade
brasileira passava, entre os quais se destaca a necessidade de prover o País de elites
dirigentes formadas em consonância com os mais modernos métodos científicos.
O Brasil carecia de intelectuais com conhecimentos especializados, que as escolas
tradicionais, dedicadas às chamadas "profissões liberais", com acentuada tendência ao
individualismo, não ofereciam. Para preencher essa lacuna, um grupo de paulistas,
líderes da vida econômica e cultural da cidade,2 lançou a Escola Livre de Sociologia e
Política de São Paulo (ELSP).
Nessas condições, a ELSP visava à formação de quadros intelectuais e técnicos
qualificados em ciências sociais para investigar e propor soluções racionais aos
problemas sociais. Seus fundadores mostravam-se particularmente preocupados em
dimensionar o impacto dos problemas de gestão urbana decorrentes da modernização
e viam na sociologia uma privilegiada disciplina científica para a formulação de políticas
sociais. A Escola foi pioneira no ensino das ciências sociais no Brasil. Dois meses
depois, foi constituída a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
(FESPSP), com a finalidade de manter, administrar e resguardar a missão da Escola.
A FESPSP foi considerada de utilidade pública pelo governo paulista em 1935. Em
1938, tornou-se instituição complementar da Universidade de São Paulo. Em 1946, por
meio do Decreto Presidencial nº 9.786, de 6 de setembro de 1946, foi efetivado o
reconhecimento da Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
Em 1936, o Departamento de Cultura da prefeitura paulistana organizou o Curso de
Biblioteconomia, com a finalidade de formar quadros profissionais para a recéminaugurada Biblioteca Municipal. Em 1940, esse curso foi incorporado à FESPSP. Em
1963, o Curso de Biblioteconomia e Documentação foi reconhecido pelo Conselho

2

Armando S. de Oliveira, ex-governador de São Paulo; José A. Machado de Oliveira, diretor da
Faculdade de Direito de São Paulo; Cantídio de M. Campos, diretor da Faculdade de Medicina
de São Paulo; Roberto Simonsen, empresário, criador do Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp); Antonio de A. Prado, professor doutor da Faculdade de Medicina de São
Paulo; Abrahão Ribeiro, industrial e empresário; Raul Briquet, professor doutor da Faculdade de
Medicina de São Paulo; Tácito de Almeida, empresário e intelectual; e Cyro Berlinck, empresário
e intelectual.
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Federal de Educação e, em 1999, teve seu nome alterado para Faculdade de
Biblioteconomia e Ciência da Informação, como publicado no Diário Oficial da União,
seção 1, nº 228, de 30 de novembro de 1999, e conforme a Portaria nº 1.674, de 29 de
novembro de 1999, alteração esta em sintonia com o processo de atualização curricular
que priorizou a área de ciência da informação, a globalização e a informatização.
Na trajetória de busca de ampliação dos conhecimentos no campo das ciências sociais,
a Fundação criou, em 1941, a Divisão de Estudos Pós-Graduados. A evolução de
estudos e pesquisas realizadas pela FESPSP, a partir de atividades de planejamento e
de gestão, tornou perceptível a necessidade da criação do Curso de Administração,
complementando a interação pedagógica entre os cursos já existentes e originando a
Faculdade de Administração da FESPSP, em 2002.
As três unidades de ensino — a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a
Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação e a Faculdade de Administração
— e os cursos de pós-graduação em ciências sociais compunham a estrutura
acadêmica central da FESPSP. Especificamente em relação aos cursos de
especialização (pós-graduação lato sensu), observando a legislação vigente,3 vinculamse hoje aos cursos de graduação da instituição.
Entre os anos de 1934 e 1937, a Escola de Sociologia e Política de São Paulo participou
das primeiras pesquisas de padrão de vida, que passaram a ser consideradas pela
Justiça do Trabalho de São Paulo como referência para acordos coletivos de trabalho e
subsidiaram a elaboração do primeiro índice do custo de vida no Brasil. Neste contexto,
a implantação, na década de 1990, de uma política institucional para a pesquisa resultou
na criação do Núcleo de Pesquisas, unidade subordinada à Diretoria Acadêmica da
FESPSP.
A partir de 1992, dando continuidade a essa tradição, foi constituída uma equipe de
pesquisa e desenvolvimento de projetos nas áreas de transportes coletivos, educação,
habitação, administração, modelos gerenciais e recursos humanos. Apoiada nessa
equipe e em seus princípios de atuação em prol da sociedade e de melhores condições
de vida para a população em geral, a FESPSP vem se dedicando ao estudo e ao
assessoramento para a elaboração de reformas administrativas do setor público dentro
do processo de modernização do estado e da sociedade brasileira, bem como à relação
entre o Estado e a sociedade no Brasil. É importante destacar que todas essas

3

5

Resolução MEC n° 1, de 8 de junho de 2007.
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atividades desenvolvem-se em estreita relação com as atividades acadêmicas e
pedagógicas, constituindo meios para atingir os objetivos e a missão institucionais.

1.2. Inserção regional
As faculdades mantidas pela FESPSP situam-se na Vila Buarque, bairro central da
cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. A Vila Buarque, localizada entre
os distritos de Santa Cecília e República, é um pequeno bairro residencial onde também
estão sediadas outras instituições de ensino, organizações não governamentais, órgãos
públicos, hospitais e variados estabelecimentos de comércio e serviços.
Entre as instituições de ensino da região, podem ser citadas: a Universidade
Presbiteriana Mackenzie, que oferece cursos em todas as áreas do ensino superior; a
Escola da Cidade, que mantém cursos de Arquitetura e Urbanismo; a Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que oferece cursos na área de saúde,
nos níveis de atualização, graduação e pós-graduação stricto sensu; o Senac Santa
Cecília, com cursos de extensão, cursos livres, cursos técnicos e de pós-graduação nas
áreas de Decoração, Jardinagem, Paisagismo e Marketing; e a Faculdade Cultura
Inglesa. Além de promover o ensino, essas instituições mantêm atividades de pesquisa.
Na Rua Maria Antônia, há uma unidade da Universidade de São Paulo, configurada
como ponto de encontro de artistas e universitários, que ali circulam atraídos por cursos
de extensão e atividades como exposições e teatro.
As organizações não governamentais são representadas pelo Instituto dos Arquitetos
do Brasil, pela Ação Educativa, pelo Instituto Pólis, pela Associação Brasileira de
Organizações Não Governamentais (Abong), pelo Sesc Consolação e pela Aliança
Francesa, entre outras.
Na região, estão presentes também órgãos dos governos municipal e estadual, como a
Secretaria Municipal de Saúde, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo e
a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Esta biblioteca fica na Praça Rotary, onde
também existe uma base comunitária da Polícia Militar.
Na Vila Buarque funciona um dos hospitais mais tradicionais de São Paulo, a Santa
Casa de São Paulo, classificada como hospital de ensino e reconhecida nacionalmente
pelo desenvolvimento de pesquisas técnico-científicas.
Um dos pontos fortes do bairro onde está localizada a FESPSP são as atividades
socioculturais promovidas por instituições como o Teatro Anchieta do Sesc Consolação,
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o Teatro da Aliança Francesa, o Teatro USP Maria Antônia e por instituições já citadas
(Biblioteca Monteiro Lobato, Ação Educativa, Escola da Cidade, Instituto Polis) e pela
própria FESPSP.
Também fazem parte deste cenário pontos de degradação social e urbana (como
edifícios ocupados por pessoas em situação de pobreza e população em situação de
rua), que instigam professores e alunos à intervenção social.

1.3. Missão
A missão da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e de suas unidades
mantidas é assim formulada:
Formar cidadãos com capacidade de análise e de intervenção crítica
e aplicada nos problemas da sociedade, por meio da geração e da
disseminação dos conhecimentos em ciências humanas e sociais,
de maneira a contribuir significativamente para o processo de
desenvolvimento do País.

Para cumprir esta missão, a atividade educacional da FESPSP pauta-se pelos seguintes
princípios:
 valorização do ser humano;
 reconhecimento da necessidade de construção de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos;
 respeito à autonomia e à liberdade de expressão; e
 compromisso com a sociedade em que se insere.

1.4. Visão, objetivos e metas
Como anunciado na Introdução deste documento, o processo de planejamento
empreendido pela FESPSP definiu também sua visão de futuro.
a) Visão: ser referência no ensino em ciências humanas e sociais aplicadas na sua
região de inserção.
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b) Objetivos: consolidar sua produção científica acadêmica em suas áreas de
conhecimento e ampliar sua capacidade de intervenção crítica para o desenvolvimento
do país.
c) Metas para 2020.



Ampliar a atuação da FESPSP na modalidade a distância em cursos
de graduação e pós graduação.



Ampliar o oferecimento de cursos de extensão (cursos livres) nas
modalidades EaD e presencial.

A consecução dessa visão de futuro será alcançada mediante a realização de objetivos
e linhas de ação resultantes das análises de diagnóstico dos processos internos e
serviços prestados pela FESPSP. De forma geral, identificaram-se aspectos a serem
superados que incluem: a) melhoria, inovação e adequação dos cursos aos alunos e as
alunas e à sua inserção no mercado de trabalho, sem esquecer a atuação social que
deles se espera; e b) melhoria contínua da gestão administrativa.
Nessa perspectiva, foram identificadas três grandes prioridades orientadoras do
trabalho a ser desenvolvido.
I.

Planejamento, missão e conjunto: estruturar práticas de análise institucional,
contemplando conhecimento do estudante e da escola, de forma clara e
disseminada para toda a comunidade da FESPSP.

II.

Estudante como foco de toda a ação: conhecer, aprimorar e facilitar os
processos de aprendizagem e o interesse dos alunos e das alunas pelos
cursos e seu sentido para suas vidas futuras.

III.

Ambiente Intelectual na instituição: promover uma cultura institucional favorável
à inovação e à mudança, sempre referida ao interesse de alunos e alunas.

O Quadro 1, a seguir, apresenta os grandes objetivos e ações definidos para o período
coberto por este PDI, considerando as prioridades detalhadas no texto que se segue.
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QUADRO 1 — PDI: Objetivos, Ações e Prazos.
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

Missão

MELHORIA, INOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CURSOS AOS ALUNOS E ÀS ALUNAS
Objetivos

Ações

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.
1.

Qualificar os cursos
e promover
melhorias no ensino

● Sistematizar experiências de abordagens metodológicas inovadoras consolidadas na FESPSP nos
últimos anos

2016-2020

● Avaliar métodos inovadores como estratégias de valor adicional.


2

Estruturar e
promover cursos
EaD

3

Intensificar o
relacionamento com
egressos

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

2016-2020

2016-2020

● 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;

4.

Estruturar a
produção de
conhecimentos
relevantes

● 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

2016-2020

● Aperfeiçoar e integrar o Programa de Formação e Desenvolvimento Científico (TT, TCC, PIBIC, TI e
PIPED)
MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO

Objetivos

5.

Alcançar equilíbrio
econômicofinanceiro, a partir
dos serviços
prestados pela
instituição

Ações

Prazos

● Mais vagas: definir critérios, limites e modelos para a aprovação de novos cursos, incluindo um plano
de negócios para subsidiar a avaliação da Diretoria e Conselho Superior
● Mais alunos: definir e implantar estratégias para a captação e manutenção de alunos
● 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

2016-2020



Parcerias com organizações públicas e privadas, promovendo convênios para ampliar o acesso de
alunos nos cursos da Instituição.
● Qualificar o atendimento a estudantes, com capacitação de pessoal e estruturação de ambiente físico
para isso

6.

Aperfeiçoar a
qualidade da
interlocução com
alunos e alunas

● Desenvolver política de concessão de bolsas de estudo e de programas de financiamento para
estudantes

2016-2020

● 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.
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7.

8.

Reforçar
mecanismos de
valorização das
pessoas que
trabalham na
Instituição

Aperfeiçoar o uso do
espaço físico e da
marca FESPSP

● 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

2016-2020

● Estruturar canais e práticas de comunicação interna

● 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

2016-2020

À execução desses objetivos e linhas de ação corresponde a elaboração de projetos
específicos, contendo o plano, as metas, os resultados, as responsabilidades e os
prazos.
Para isso, estão sendo organizados grupos de trabalho compostos por representantes
da instituição, que organizam o plano de atividades de cada linha de ação.

1.5. Áreas de atuação acadêmica
A FESPSP mantém, na capital paulista, a Escola de Sociologia e Política de São Paulo,
a Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação e a Faculdade de
Administração, que oferecem cursos em nível superior. Vinculados a estas três
faculdades, estão os cursos de especialização (pós-graduação lato sensu).
A Escola de Sociologia e Política é a mais antiga criada em 1933, foi reconhecida pelo
Decreto-Lei nº 9.786, de 6 de setembro de 1946, publicado no Diário Oficial da União
de 10 de setembro de 1946.4 A Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação,
por sua vez, foi reconhecida pelo Decreto-Lei nº 52.035, de 21 de maio de 1963,
publicado no Diário Oficial da União de 29 de maio de 1963. A Faculdade de
Administração, mais recente, teve sua autorização definida pelas Portarias nº 2.980 e
2.981, de 23 de outubro de 2002, e iniciou sua primeira turma em 2004; o ato de
reconhecimento do curso consta da Portaria nº 897, de 19 de novembro de 2008,
publicada no Diário Oficial da União em 20 de novembro de 2008.
Os cursos de especialização (pós-graduação lato sensu), com no mínimo 360 horas de
carga horária, são oferecidos em consonância com a Resolução CES nº 1, de 8 de junho
de 2007. Atualmente, são oferecidos os seguintes cursos de especialização (pósgraduação lato sensu): Ciência Política; Estudos Brasileiros: Sociedade, Educação e
4

Última renovação de reconhecimento da Escola de Sociologia e Política, Portaria SERES nº
256, de 18 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 19 de abril de 2016. A última
renovação de reconhecimento do curso de Sociologia e Política foi pela Portaria SERES nº 1.092,
de 24 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 30 de dezembro 2015.
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Cultura; Gestão Arquivística; Gestão da Informação Digital; Gestão de Serviços de
Informação; Gestão Pública; Globalização e Cultura; MBA em Gestão Empresarial e
Coaching; MBA em Parcerias Público-Privadas e Concessões; Mídia, Política e
Sociedade; Opinião Pública e Inteligência de Mercado; Política e Relações
Internacionais; Psicossociologia da Juventude e Políticas Públicas; Sociologia; e
Sociopsicologia.

1.6 Educação a Distância
A partir de sua experiência bem-sucedida com os cursos de MBA voltados para
Parcerias Público Privadas e Saneamento Básico na modalidade EaD, a FESPSP
ampliará o oferecimento da modalidade a distância para os cursos de graduação e pósgraduação em Administração, Sociologia e Biblioteconomia em nível regional e
nacional, respeitando os interesses e finalidades atuais e futuras da FESPSP. Esta
estratégia vincula-se à sua missão de “formar cidadãos com capacidade de análise e de
intervenção crítica e aplicada nos problemas da sociedade, por meio da geração e da
disseminação dos conhecimentos em ciências humanas e sociais”, atendendo as metas
instituídas neste PDI. Para tanto, a FESPSP tem prevista as seguintes ações:



Adotar recursos da Tecnologia de Informação e computação, considerando as
propostas pedagógicas e as novas formas de aprendizagem.



Promover a construção do conhecimento, a postura crítica e reflexiva,



Promover atividades cooperativas e o trabalho interdisciplinar, estabelecendo o
diálogo e as decisões colegiadas



Ampliar a presença da FESPSP no cenário educacional nacional por meio de
parcerias com organizações e instituições educacionais para celebração de
convênios voltados para a EaD.



Atuar na formação de comunidades de aprendizagem que permitam a troca de
experiências e discussões sobre temas relevantes à educação a distância.



Criar, desenvolver e avaliar material e métodos didáticos-pedagógicos para a
EaD.



Viabilizar e ampliar os recursos físicos e tecnológicos para o desenvolvimento
de cursos na modalidade a distância.
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1.6.1 Estratégia para EaD

A motivação para a implantação da EaD nos cursos de graduação e pós-graduação da
FESPSP ocorre no momento em que os processos desta modalidade se encontram
consolidados e maduros no País, tanto no aspecto didático-pedagógico quanto
tecnológico, alicerçados pelo acesso à formação superior, o baixo valor de investimento
e a crescente demanda pelos cursos desta natureza.
Considerando

que

a

Instituição

prima

pela

qualidade

no

processo

de

ensino/aprendizagem e seu amadurecimento nesta modalidade, a estratégia visa iniciar
com uma quantidade limitada de polos (até 150), a fim de promover os debates, a
formação de cidadãos e cidadãs com capacidades de análise e de intervenção crítica
e o fortalecimento da relação entre os atores envolvidos.
A abrangência geográfica para a implantação dos polos ocorrerá prioritariamente no
Estado de São Paulo, que apresentou, entre 2009 e 2016 um crescimento de 114% nas
matrículas nesta modalidade, enquanto que nos cursos presenciais este indicador ficou
em 14% (SEMESP, 2018). Tal fenômeno indica que há ainda cidades no Estado de São
Paulo que comportam demanda de acesso ao ensino superior.
Considerando que o curso de Administração continua sendo o segundo mais procurado
pelos alunos na modalidade EaD, atrás somente do curso de Pedagogia, e os cursos
de Sociologia e de Biblioteconomia possuem pouca oferta por parte de outras IESs, a
FESPSP instituiu um grupo de trabalho (GT) para analisar os melhores locais para
implantar os polos e para a concepção dos processos internos e métodos de trabalho,
denominado de Núcleo de Educação a Distância (NEAD).
Sobre os polos, a estratégia consiste em formar parcerias com Instituições de Ensino e
outras organizações públicas e privadas (com ou sem fins lucrativos), cujos valores
estejam em consonância com a missão da FESPSP.
A FESPSP acredita e trabalha com foco em um modelo de ensino / aprendizagem
humanizado, independentemente de sua modalidade. Este critério permeará os cursos
em EaD, respeitando e privilegiando a regionalidade e a diversidade. A metodologia
utilizada no desenvolvimento das atividades do curso pauta-se por um método
participativo, que estimula o exercício do pensamento e da reflexão, considerando-se o
contexto em que o discente está inserido. No processo de construção do saber, a leitura
e a pesquisa devem ser elementos fundamentais durante o curso e as atividades
extraclasses. Para tal, que a metodologia se concretize, são utilizadas ferramentas
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comunicacionais, tais como teleaulas, ambiente virtual de aprendizagem, atividades
complementares, projetos e apoio ao discente.
1.6.2 Perfil do Tutor

Atuar especificamente na mediação pedagógica, sendo responsável por promover
espaços de construção coletiva de conhecimento; selecionar material de apoio e
sustentar teoricamente os conteúdos; assistir ou auxiliar o professor temático nos
processos avaliativos de ensino-aprendizagem dentre outras atividades inerentes à
função.

1.6.3 Perfil do Docente Temático

Docente de qualquer categoria ou titulação previstas no Plano de Carreira Docente,
vinculado a uma ou mais unidades curriculares do curso, responsável por: ministrar as
teleaulas, videoaulas ou webaulas; planejar as atividades a serem desenvolvidas pelos
alunos; selecionar e monitorar a criação de conteúdos significativos para a formação do
educando; interagir com os discentes nos momentos assim previstos; coordenar e
apoiar os professores responsáveis pela mediação pedagógica e monitores presenciais
quanto ao desenvolvimento do tema, estratégias e critérios de avaliação; e demais
competências inerentes à função.
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
2.1. Princípios filosóficos e técnico-metodológicos
Os princípios filosóficos que orientam a ação educacional das instituições de ensino
superior mantidas pela FESPSP — Escola de Sociologia e Política (ESP), Faculdade de
Biblioteconomia e Ciência da Informação (FaBCI) e Faculdade de Administração (FAD)
— remontam ao Manifesto de sua criação, no ano de 1933,5 que aponta a necessidade
de reorganização econômica e cultural do País, bem como de melhora nas condições
de vida da população, objetivos que tinham por requerimento necessário a presença "de
uma elite numerosa e organizada, instruída sob métodos científicos, a par das
instituições e conquistas do mundo civilizado, capaz de compreender, antes de agir, o
meio social que vivemos" (ESCOLA LIVRE DE SOCIOLOGIA..., 1933, p. 1). A partir daí,
é proposta a constituição de um
centro de cultura político-social apto a inspirar interesse pelo bem
coletivo, a estabelecer a ligação do homem com o meio, a incentivar
pesquisas sobre as condições de existência e os problemas vitais de
nossas populações, a formar personalidades capazes de colaborar
eficaz e conscientemente na direção da vida social (ESCOLA LIVRE
DE SOCIOLOGIA..., 1933, p. 1).

É com esse espírito que surge a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo,
"importante não só por constituir-se no primeiro centro de formação sistemática de
sociólogos no País, mas, sobretudo, por conceber e desenvolver essa formação através
da forte associação desse mesmo ensino à pesquisa aplicada" (KANTOR; MACIEL;
SIMÕES, 2009, p. 13).
Assim, em consonância com o Manifesto de criação da FESPSP, foi elaborado um
Projeto Acadêmico-Pedagógico (NAGLE; CASALECCHI, s/d), que tem orientado as
ações de ensino ao longo dos anos. O Projeto declara como "pressuposto absoluto:
crença na possibilidade de, por meio do processo escolar/educacional, interferir,
aperfeiçoar a ‘natureza humana".
Quanto aos princípios metodológicos, a prática pedagógica da FESPSP parte da
concepção de que a docência existe para que os alunos e as alunas aprendam e de que
a aprendizagem se dá por meio de conhecimentos, de interação entre sujeitos, de
investigação sobre o homem e o meio, de relações entre valores e crenças, em
ambiente de trabalho harmônico e prazeroso. Os docentes são estimulados a

5

A versão fac-similar do Manifesto está disponível em:
http://www.fespsp.org.br/uploads/documentos/arq_13032013052813.pdf.
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aperfeiçoar suas respectivas práticas pedagógicas, para garantir aos estudantes uma
aproximação gradativa com os diversos cenários com os quais este poderá se defrontar
em sua vida profissional.
São adotadas e acompanhadas as orientações a seguir descritas, de modo a contribuir
para o sucesso das atividades de ensinar e aprender na FESPSP.
 Organizar a sala de aula, estabelecendo regras pactuadas entre docentes e
estudantes de convivência democrática e respeito mútuo, o que possibilita um
ambiente de ensino propício ao debate de posições ou opiniões diversas.
 Desenvolver um sistema de convivência acadêmica que, com o esclarecimento
de deveres, obrigações e expectativas, transforme-se em um "código dos direitos
civis" acadêmico.
 Estimular a passagem do senso comum para o pensamento ou conhecimento
científico, considerando-se que o senso comum, composto de opiniões de
pessoas e de grupos, de julgamentos difusos e acríticos; alimenta-se de
experiências pessoais e diretas, e é impregnado de subjetivismo. Trata-se, pois,
de introduzir argumentação regrada, trabalhar a metodologia autocorretiva,
desenvolver a objetividade e o espírito crítico.
 Desenvolver o ofício de estudante, um artesanato intelectual resultante do
aprendizado dirigido, que proporciona aos jovens autonomia e emancipação.
Esta orientação envolve: a relação entre professores e aprendizes; a
preocupação com um estilo de execução do trabalho e sua qualidade; a força da
organização, que inclui trabalho coletivo; e a recusa do trabalho em série e à
massificação industrial. Nessa concepção, o ofício incorpora o estudo das
ciências, com desdobramentos no domínio da descoberta, da invenção e da
inovação.

2.2. Organização didático-pedagógica da instituição
A organização didático-pedagógica das unidades mantidas pela FESPSP visa
contemplar seus princípios e diretrizes constitutivas, sem, no entanto, fugir da reflexão
e da análise das mudanças em curso na sociedade e na área educacional, com
destaque para a educação superior. Também são acompanhadas as movimentações
do mercado de trabalho, o que resulta em uma forma dinâmica de definição e
atualização dos currículos.
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Nessa perspectiva, como ficou apontado na Introdução deste documento, o estudo
diagnóstico que subsidiou o trabalho de planejamento empreendido pela FESPSP
considerou a necessidade de promover mudanças nos cursos de graduação em virtude
dos seguintes fatores, identificados como de impacto na procura por seus cursos:
 desde que foram oficializados os cursos de pós-graduação, a partir dos anos
1960, não se verificaram as alterações requeridas naqueles cursos, tendo em
vista que a graduação, que à época era praticamente o único patamar existente
no ensino superior brasileiro, passou a ser a etapa inicial de um processo que
pode ser longo, de acordo com as escolhas individuais;
 o crescimento da oferta de cursos de ensino superior, tanto da rede pública, com
o aumento do número de unidades federais, como nas instituições privadas, com
o incremento do centros universitários e das universidades de ensino; e
 o desejo de fortalecer a identidade das IES mantidas pela FESPSP, retomando
e reforçando a dimensão aplicada das ciências sociais presente em sua origem,
na década de 1930. Nessa vertente, o ensino deve se dar por intermédio da
associação de constante aperfeiçoamento dos métodos desenvolvidos em sala
de aula e de introdução de cargas consideráveis de trabalhos de campo, nos
quais o aluno se confronte com problemas tangíveis da vida social e, sempre
orientado por docentes, aplique os conhecimentos na compreensão e na
proposição de soluções para tais problemas.
Com base nesses fatores, foi priorizado, como Objetivo 1 de seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (ver Quadro 1 — PDI: Objetivos, Ações e Prazos),
trabalhar com ênfase em qualificar os cursos e promover melhorias no ensino. Para
o alcance desse objetivo, foram definidas quatro grandes ações, expostas a seguir.
1. Aprofundar estudos sobre os projetos pedagógicos reforçando o caráter

introdutório dos cursos de graduação.
Para a execução desta primeira ação, foi constituído o Grupo de Inovação Pedagógica,
composto por docentes dos cursos de graduação. Esse grupo de trabalho é responsável
pela interação com seus pares e se orienta por diretrizes definidas no Conselho Superior
da FESPSP. Seu objetivo é 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.
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2. Desenvolver proposta de ensino aplicado, com base na resolução de problemas.

Em estreita conexão com a ação anterior, esta tem como desdobramentos: a) um projeto
de pesquisa que retoma a introdução da sociologia aplicada no Brasil, o que se confunde
com a própria história da FESPSP; e b) o desenvolvimento de metodologia e plano de
implantação do ensino com base em projetos e na aplicação prática do saber na
resolução de problemas da nossa cidade.
3. Sistematizar experiências de metodologias inovadoras das IES mantidas nos

últimos anos.
4. Avaliar métodos inovadores como estratégias de valor adicional e ampliar sua

aplicação nas modalidades presencial e EAD.
As duas últimas ações estão inseridas no processo de reformulação da organização das
atividades de ensino das IES mantidas pela FESPSP, prevendo-se o resgate das
experiências adotadas ao longo dos anos e a análise criteriosa dos resultados obtidos,
de forma a subsidiar a elaboração de propostas inovadoras, que contemplem as
modalidades a distância, dentre outros métodos inovadores de ensino.
A realização dessas ações não se configura como empecilho para que as atividades de
organização do cotidiano escolar ocorram de forma rotineira. Assim, o planejamento
didático-pedagógico continua a ser realizado no final e no início de cada semestre pela
Direção Acadêmica e por coordenadores de cursos, envolvendo ainda os professores e
as professoras e os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE).

2.3. Políticas de ensino
Os cursos das IES mantidas pela FESPSP têm em suas concepções a marca das
ciências sociais, bem como a marca da intervenção e da atuação na vida social, visando
provocar mudanças na sociedade. Nesse sentido, são em geral incentivados trabalhos
e pesquisas sobre as condições de existência e os problemas da população.
A matriz das humanidades dá unidade aos cursos, caracterizando a FESPSP como um
centro de política social com interesse no bem coletivo. As ações previstas no âmbito
do Objetivo 1 do PDI, acima detalhado, visam aprofundar e reforçar esse caráter social,
o qual será ressaltado nos projetos pedagógicos dos cursos da Fundação.
O Planejamento Acadêmico realizado anualmente, neste ano de 2016 declarou os
seguintes objetivos:
 melhorar a qualidade gerencial da gestão acadêmica;
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 definir e conferir direção e sentido atualizados às atividades acadêmicas; e
 aprimorar a articulação entre o planejamento da área acadêmica e a área
executiva da FESPSP, otimizando prazos, bem como recursos físicos,
humanos e financeiros.
Consistentemente, o mesmo Planejamento Acadêmico adotou como prioridade para
2016 a introdução da temática das cidades (com foco na cidade de São Paulo), definida
pelo Conselho Superior, na estrutura curricular e disciplinar dos cursos de graduação
presencia, todavia para os futuros cursos de graduação em EaD, o locus temático
deverá respeitar a regionalidade. As diretrizes para a implementação dessa temática
foram delimitadas pelos respectivos Núcleos Docentes Estruturantes.
A introdução dessa temática deve ser compreendida como um processo de definição do
locus no qual a dimensão aplicada das ciências sociais apresenta-se como método para
delineamento de projetos e solução de problemas, em articulação com o eixo temático
geral da FESPSP explicitado pela noção de "Estado e desenvolvimento no Brasil".
Os objetivos desta mudança são:
a) aperfeiçoar os cursos, tornando-os aptos a responder teórica e praticamente aos
desafios de nosso tempo e nossa sociedade;
b) conferir mais especificidade aos cursos, tornando-os mais atrativos no mercado
do ensino;
c) capacitar e habilitar os egressos de forma mais adequada para o mercado de
trabalho;
d) conferir mais dinamismo acadêmico e sustentabilidade financeira aos cursos;
e) contribuir para que os cursos da Fundação colaborem na definição de novos
caminhos e na construção de novos paradigmas na área de estudo das ciências
sociais.
f)

Utilizar os resultados da Avaliação Institucional produzida pela CPA para
aprimorar a gestão do ensino.

g) Implantar os cursos de graduação e de pós-graduação em Administração,
Sociologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação e de extensão em todas as
áreas do conhecimento oferecidas pela FESPSP, na modalidade a distância,
com base nas demandas sociais existentes e alicerçados valores e interesses
institucionais.
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h) Pesquisar a demanda existente no âmbito estadual e nacional, prioritariamente
com olhar para a cidade e Estado de São Paulo para oferecimento de cursos de
EaD, conforme item “g”.
i)

Intensificar o uso das TICs para os processos de ensino e aprendizagem na
graduação presencial.

2.4. Políticas de extensão
A definição de extensão universitária adotada pela FESPSP é aquela conceituada no
Plano Nacional de Extensão Universitária concebido no I Encontro Nacional de PróReitores 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 dimensioná-la como filosofia, ação vinculada,
política, estratégia democratizante, metodologia, sinalizando para uma
universidade voltada para os problemas sociais com o objetivo de
encontrar soluções através das pesquisas básica e aplicada, visando
realimentar o processo ensino-aprendizagem como um todo e
intervindo na realidade concreta (TAVARES, 2009).

No item 1.2 deste documento, descreve-se o contexto regional de inserção das
faculdades mantidas pela FESPSP, mostrando uma situação propícia para a atuação
social de intervenção na realidade. Tal situação permite que o desenvolvimento dos
conteúdos disciplinares seja vinculado às prioridades locais da Vila Buarque, da área
central da cidade de São Paulo e também da Região Metropolitana de São Paulo.
Nessas circunstâncias, foi adotada uma estratégia de trabalho consistente com a
realidade paulistana, posto que a Vila Buarque, por ser central, apresenta as
características da dinâmica metropolitana, representando os problemas e desafios
sociais próprios desses aglomerados urbanos.
A FESPSP adota a postura de participante da sociedade, sujeita aos mesmos
problemas e também por estes responsáveis, colocando seu saber e seus recursos a
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serviço da resolução desses problemas. Nesse movimento de interação, dá-se a troca
de conhecimentos, o que permite que a instituição de ensino não se restrinja ao seu
papel de transmitir conhecimentos, mas passe a produzi-los a partir de impulsos
oferecidos pela realidade objetiva.
Durante os últimos anos, 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, que continuarão a acontecer nos próximos cinco anos
de vigência deste PDI, podem ser mencionadas, entre muitas outras atividades
realizadas de forma permanente na instituição: 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 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; curso de língua portuguesa para
refugiados da África e da América Latina; exibições de filmes abertas ao público em
geral, em parceria com o Cineclube Darcy Ribeiro; Programa Escola Livre, que oferece
aulas de ciências sociais e de biblioteconomia e ciência da informação para
secundaristas interessados em conhecer essas temáticas.

2.5. Políticas de pesquisa
Desde o ano de 2002, a FESPSP tem uma área especialmente dedicada a pesquisas,
que, pautada pela crença na impossibilidade de dissociação entre ensino e pesquisa,
implantou ao longo desse período um rol de ações de estímulo à pesquisa, tendo por
alvo seus estudantes e docentes.
Em que pese o sucesso alcançado por essas ações, dada a relevância da área para a
FESPSP e seu futuro, o planejamento realizado definiu como Objetivo 3, estruturar a
produção de conhecimentos relevantes, e para isso acontecer, foram detalhadas
cinco ações (ver Quadro 1 — PDI: Objetivos, Ações e Prazos):
1. Consolidar a pesquisa na instituição definindo a Política Institucional de
Pesquisa.
A FESPSP tem como eixo temático o tema Estado e Desenvolvimento no Brasil,
organizando sua produção acadêmica e linhas de pesquisas definidas no âmbito dos
projetos pedagógicos de cada curso. Além disso, trabalha com o recorte da cidade de
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São Paulo para a focalização dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) para os cursos
presenciais e para os cursos previstos em EaD, o recorte será regional.
A história das ciências sociais e a FESPSP na sua construção é a linha da pesquisa
institucional desenvolvida pelas IES.
Em termos de estímulo à pesquisa científica, a instituição conta com os seguintes
recursos expostos a seguir.
a) Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC): voltado aos
estudantes de graduação, oferece bolsas de pesquisa custeadas pela própria
FESPSP e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), além da opção de participação voluntária do pesquisador e do
orientador.
b) Programa de Incentivo à Pesquisa Docente (PIPED): voltado aos docentes da
instituição, concede bolsas de pesquisa e auxílio financeiro para o
desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa.
c) Seminário Anual de Pesquisa: tem como objetivo a apresentação de trabalhos
científicos, incluindo a participação de pesquisadores de outras instituições,
promovendo a divulgação das pesquisas da FESPSP e o debate com público
interno e externo.
d) Anais dos Seminários de Pesquisa da FESPSP: cumprem a finalidade de
publicar os trabalhos apresentados no Seminário Anual de Pesquisa,
contribuindo para a divulgação científica dos trabalhos de discentes e docentes
da FESPSP e de outros institutos de ensino e pesquisa.6
e) Disponibilização de recursos para a participação em eventos científicos
nacionais e internacionais, voltada a docentes e discentes.
A área de pesquisas é muito ativa e conseguiu implementar importantes iniciativas, que
serão sistematizadas na redação de uma Política de Pesquisa. Esta atividade constitui
o primeiro desafio a ser vencido, juntamente com a definição e a redação de um
regimento para a área de pesquisa.
Finalmente, para completar o quadro de instrumentos de incentivo e de valorização da
pesquisa, está prevista a organização e o lançamento de uma revista digital de ciências
sociais aplicadas, para divulgação de trabalhos.

6

Os Anais dos Seminários de Pesquisa da FESPSP estão disponíveis em
<http://fespsp.wixsite.com/anais>.
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2. Elaborar programa de pós-graduação stricto sensu.
A FESPSP entende que a consolidação de suas atividades de ensino e pesquisa
voltadas às ciências sociais aplicadas se completa com a criação de cursos de pósgraduação stricto sensu, nos quais foi pioneira na área de ciências sociais.
3. 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.
A organização do portfólio tem como objetivo dar visibilidade à produção científica
realizada de forma patrocinada (bolsas e financiamentos), ou voluntária, permitindo uma
análise aprofundada dos temas abordados, de sua relação com o eixo temático e as
linhas de pesquisas e com o progresso de conhecimento acumulado ao longo dos anos.
Esta ação encontra-se parcialmente iniciada, uma vez que os Anais dos Seminários de
Pesquisa, acima mencionados, organizam parcela considerável dos trabalhos
produzidos.
4. Aperfeiçoar e integrar o Programa de Formação e Desenvolvimento Científico e
Técnico, estreitando as discussões e orientações para: trabalhos temáticos (TT);
trabalho de conclusão de curso (TCC); Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação Científica (PIBIC); trabalho integrado (TI); e Programa de Incentivo à
Pesquisa Docente (PIPED), bem como a participação de alunos e professores
em projetos de intervenção.
5. Consolidar o Núcleo Brasil de Estudos Estratégicos (NBEE).
Criado como espaço para a discussão de modelos de desenvolvimento econômico e
social do País, o NBEE agrega dois grupos de estudos em atividade — o Grupo Mercado
de Capitais e o Grupo de Segurança Pública —, além de organizar e realizar palestras
sobre políticas e estratégias. Para os próximos cinco anos, prevê-se a continuidade das
atividades, com lançamento de livros para socialização das discussões havidas no
âmbito de cada grupo.

2.6. Políticas de gestão
Retomando o que foi abordado no item 1.4 (Objetivos e metas) deste documento, o
planejamento institucional da FESPSP resultou na definição de aspectos a serem
superados por ações voltadas tanto para questões acadêmicas, como para a melhoria
contínua da gestão administrativa. A própria realização do processo de planejamento
caracteriza-se como a primeira grande movimentação no sentido da melhoria de gestão,
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partindo da consolidação de uma visão estratégica comum à comunidade acadêmica e
reforçando a prática do planejamento como instrumento de gestão.
A forma coletiva de realização do planejamento manteve-se na condução dos trabalhos
de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), consolidando um
espirito participativo de gestão, que tem permitido aos gestores a execução das
diretrizes da instituição, em produtivo e respeitoso ambiente organizacional. A prática
da gestão democrática tem como principal resultado o comprometimento de cada um
dos envolvidos na realização da missão da FESPSP, uma vez que compreendem e são
corresponsáveis pela definição dessa missão e da forma como será realizada.
Completando o ciclo, está na pauta dos próximos cinco anos o fortalecimento da
atividade de avaliação, para redirecionar o planejamento inicialmente consolidado neste
PDI.
Outro aspecto fundamental das políticas de gestão diz respeito aos investimentos
necessários à garantia do funcionamento dos cursos e dos diversos serviços que
apoiam a atividade-fim da FESPSP, que é a formação. Neste caso, foi estabelecido,
como Objetivo 5, alcançar equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados
pela Instituição (ver Quadro 1 — PDI: Objetivos, Ações e Prazos), tendo sido definidas
ações a serem executadas para o alcance dessa situação. As principais orientam-se
para a sistematização do processo decisório sobre abertura de novos cursos,
implantação de estratégias relacionadas com a captação e a manutenção de alunos, e
obtenção de recursos financeiros adequados aos custos institucionais.
A gestão de pessoas foi outra das questões priorizada no planejamento institucional e
no PDI, explicitada no Objetivo 7, reforçar mecanismos de valorização das pessoas
que trabalhem na Instituição (ver Quadro 1 — PDI: Objetivos, Ações e Prazos), que
prevê atuar de forma sistemática em políticas e práticas que contribuam para a
satisfação no trabalho e para o comprometimento das pessoas no desenvolvimento da
missão da FESPSP. As três ações expostas a seguir serão realizadas no quinquênio
que se inicia, duas das quais para a implantação de planos de carreiras.
1. Implantar o Plano de Carreiras homologado pelo Ministério do Trabalho para a
carreira docente.
2. Acompanhar a tramitação do Plano de Carreiras do quadro técnicoadministrativo no Ministério do Trabalho.
3. Estruturar canais e práticas de comunicação interna, na perspectiva de socializar
o conhecimento do trabalho das diversas áreas da FESPSP, bem como suas
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prioridades e planos, promovendo sinergias e integração para o resultado
almejado.
Por fim, o Objetivo 8, aperfeiçoar o uso do espaço físico e da marca FESPSP (ver
Quadro 1 — PDI: Objetivos, Ações e Prazos), embora com espectro mais amplo, deve
provocar impactos sobre as políticas de gestão. Prevê elaborar e implantar regras e
ações que melhorem a utilização da infraestrutura da FESPSP pela comunidade
acadêmica, contemplando: políticas para o uso do espaço físico e para o acervo
histórico e corrente, além do projeto de restauro do imóvel conhecido internamente
como Casarão.
De resto, a FESPSP rege-se por seu Estatuto, pelos regimentos das unidades mantidas
e pelas resoluções do Conselho Superior, consideradas as normas em vigor de ordem
federal, estadual e municipal, educacionais, civis, tributárias e trabalhistas.

2.7. Responsabilidade social
O Projeto Pedagógico da FESPSP tem como pressuposto absoluto a crença na
possibilidade de, por meio do processo escolar/educacional, interferir na natureza
humana e aperfeiçoá-la. Sua proposta educacional articula o ensino formal com
princípios éticos orientados para o desenvolvimento humano e social, tanto de sua
própria comunidade, quanto de seu em torno.
No interior da comunidade FESPSP, regras de conduta e de convivência têm facilitado
a promoção de um clima favorável às atividades de ensino e aprendizagem, além de
conduzirem à transmissão de valores ao longo dos anos, geração a geração, permitindo
a consolidação de um modo de ver e estar no mundo, muito próprio, que impele
estudantes, docentes e corpo funcional da FESPSP a agirem, manifestarem-se e intervir
na realidade que os cerca.
As atividades de extensão, apresentadas no item 2.4 deste Relatório, configuram-se
como a concretização da prática de responsabilidade social da FESPSP.

24

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Na graduação, o acesso às escolas mantidas pela FESPSP é realizado via processo
seletivo anual, organizado pela Comissão Permanente de Vestibular.
Para os candidatos e candidatas que não realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem), o processo seletivo consiste de prova com questões de conhecimentos gerais,
em forma de teste de múltipla escolha, e de uma redação com caráter eliminatório,
conforme estipula a Portaria nº 391, de 7 de fevereiro de 2002, do MEC. Para quem
passou pelo Enem, é utilizado o resultado deste exame, além de redação com caráter
eliminatório, como critério de seleção para o ingresso nos cursos de Sociologia e
Política, de Biblioteconomia e Ciência da Informação, e de Administração, de acordo
com os artigos 33 e 34 da Portaria Inep nº 6, de 25 de janeiro de 2000, publicada no
Diário Oficial da União de 28 de janeiro de 2000 (p. 111-113, Seção 1, Anexo I).
A FESPSP disponibiliza anualmente 575 vagas, nos seus três cursos de graduação (ver
Tabela 1, a seguir).

Tabela 1 — Distribuição de vagas nos cursos de graduação.
Curso
Sociologia e Política
Biblioteconomia e Ciência
Informação
Administração
Total

Matutino Noturno
da

Total

60
150

115
150

175
300

50

50

100

260

315

575

O curso de Administração, em razão de baixa procura, não formou turma em 2015.
Em caráter de especialização (pós-graduação lato sensu), são oferecidos os seguintes
cursos:
a) Escola de Sociologia e Política: Ciência Política; Estudos Brasileiros; Opinião
Pública;; Globalização e Cultura; Política e Relações Internacionais; Mídia,
Política e Sociedade; Sociopsicologia; Psicossociologia da Juventude.
b) Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação: Gestão da Informação
Digital; Gestão de Serviços de Informação; Gestão Arquivística.
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c) Faculdade de Administração: Gestão Pública; Gestão Empresarial e Coaching.
As escolas da FESPSP ofertam, ainda, cursos curtos de extensão, concebidos como
um Programa de Cursos de Aprimoramento Acadêmico. São cursos de curta duração
que variam de 4 a 72 horas, abordando temas diversos sob uma ótica contemporânea
e inovadora.
A seguir, uma relação dos mais recentes cursos realizados.

























A escrita do projeto cultural
Geografia humana: território, paisagem e diversidade cultural
Módulo didático-pedagógico
Arte como Interpretação do Brasil
Do feminismo aos estudos de gênero
Gestão de conteúdo
Gestão cultural/Indicadores, planejamento estratégico
Maquiavel
Políticas públicas ambientais
Educação libertária
Jornalismo investigativo
Formação da sociologia brasileira
Cidades e suas relações internacionais
Centro de Memória: espaços de diálogos entre arquivologia e biblioteconomia
Formação em direitos humanos e cidadania
Conservação preventiva
Museologia e ciência da informação
Introdução à genealogia do poder de Michel Foucault
Técnicas de pesquisa qualitativa
Simpósio "A crise da esquerda"
Excel do Básico ao Intermediário
Excel para Pesquisadores
Excel Avançado
Autoconhecimento, Gestão do Tempo e Finanças Pessoais

No início de 2016, primeiro ano de vigência deste Plano, a FESPSP conta com 1.057
alunos e alunas matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu. A
Tabela 2, a seguir, mostra o movimento de estudantes nos cursos de graduação e pósgraduação durante a vigência do PDI que ora se encerra. Os dados do início de 2016
indicam tendência de crescimento numérico do corpo discente e, para que esse
crescimento ultrapasse as marcas de 2011, foram planejadas as ações dos Objetivos
1, 2, 5 e 6 do PDI (ver Quadro 1 — PDI: Objetivos, Ações e Prazos), que serão realizadas
durante os próximos cinco anos.
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Tabela 2 — Movimento de estudantes na graduação e na pós-graduação.
Cursos

2011

2012 2013 2014 2015

2016

Sociologia e Política

295

245

219

236

245

330

Biblioteconomia e Ciência da
Informação

253

213

196

176

151

219

Administração

115

74

54

21

2

0

Subtotal: graduação

663

532

469

433

398

549

Pós-graduação

362

357

428

341

382

508

1.025

889

897

774

780

1.057

Total

Obs. Os números de 2011 a 2015 têm como base o mês de dezembro e os
números de 2016 referem-se a março.

4. PERFIL DO CORPO DOCENTE
A FESPSP conta com um corpo docente compatível com as suas atividades de ensino.
Os critérios para a seleção de professores consideram sua experiência profissional e a
capacidade de agregar valores à instituição, resultando em um grupo qualificado (ver
Tabela 3, a seguir).
A admissão de docentes segue as determinações estabelecidas no Regimento Geral da
Fundação, sendo a contratação efetivada de acordo com as disposições da legislação
trabalhista vigente para o setor. O Plano de Carreira Docente é homologado pelo
Ministério do Trabalho e integra a primeira ação do Objetivo 7, Reforçar mecanismos
de valorização das pessoas que trabalham na instituição do PDI (ver Quadro 1 —
PDI: Objetivos, Ações e Prazos), detalhado no item 2.6, Políticas de Gestão, deste
documento.
Tabela 3 — Distribuição dos docentes por titulação.
Titulação
docente
Bacharel
Especialista
Mestrando
Mestre
Doutorando
Doutor
Total

Número de docentes
ESP

FaBCI

FAD

Total

0
0
0
2
1
16
19

0
4
1
4
1
4
14

0
3
0
0
0
1
4

1
7
1
6
2
21
37

Fonte: RH FESPSP, janeiro de 2016.
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Os professores da FESPSP, além do trabalho das salas de aula, desempenham
importante papel na dinâmica de debates, eventos e palestras que enriquecem e
dinamizam o cotidiano da instituição. Também participam de projetos realizados para o
poder público e/ou a iniciativa privada, além da produção científica e da orientação de
estudantes da graduação, para atividades de estágio ou produção de monografias, e da
pós-graduação.

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A FESPSP, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade autônoma, com sede na
capital do estado de São Paulo, sem objetivos lucrativos e rege-se por seu estatuto, em
consonância com as leis em vigor. É administrada por um Conselho Superior e por uma
Diretoria Executiva.
O Conselho Superior, o órgão deliberativo supremo da Fundação, é constituído por 12
membros efetivos, com mandato de quatro anos, que podem ser reeleitos. Os
conselheiros, brasileiros natos, são personalidades de projeção científica, cultural,
administrativa ou política ou que tenham prestado serviços relevantes à Fundação ou
às suas unidades mantidas. É da competência do Conselho Superior, entre outras
atribuições: a) eleger o diretor geral e o vice-diretor geral da Diretoria Executiva; b) criar,
incorporar e suprimir faculdades, escolas e cursos, institutos ou quaisquer outras
entidades que venham a ser mantidas, mediante propostas justificadas da Diretoria
Executiva; c) discutir e votar o relatório anual do diretor geral, d) aprovar anualmente o
balanço patrimonial da instituição.
A Diretoria Executiva é constituída pelo diretor geral, pelo vice-diretor geral, pelo
tesoureiro e pelo secretário, os dois primeiros eleitos pelo Conselho Superior e os
últimos nomeados pelo diretor geral, ad referendum do presidente do Conselho
Superior. A Diretoria Executiva tem mandato trienal renovável, sendo responsável pela
gestão administrativa, financeira e jurídica da FESPSP. Compete à Diretoria Executiva
executar todas as resoluções do Conselho Superior e promover a obtenção de recursos
financeiros.
Com relação às unidades mantidas, a Diretoria Executiva é a responsável pelas
questões de ordem jurídica e trabalhista, bem como por tomar e assumir as decisões
relativas a essas áreas. Também é de sua responsabilidade a elaboração e a aprovação
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do orçamento anual, a avaliação e a decisão sobre a aplicação de recursos, quando
solicitados pela área acadêmica.
As escolas, por sua vez, têm sua autonomia acadêmica respeitada no âmbito de um
relacionamento harmônico e democrático entre a mantenedora e as unidades mantidas
que tem viabilizado e facilitado o desenvolvimento das atividades referentes aos cursos
e aos projetos de pesquisa.
As unidades de ensino são dirigidas por um diretor acadêmico e, embora cada unidade
mantida tenha organização acadêmica própria, de acordo com a lei em vigor,
permanecem sob a administração da Fundação, cujo Conselho Superior é o órgão
supremo de instância deliberativa.
A organização da FESPSP está graficamente exposta no organograma a seguir.

Conselho Superior

Diretoria Executiva

Diretor geral

Conselhos
Acadêmicos

Vice-diretor geral

Diretor tesoureiro

Diretoria Acadêmica

Secretário geral

Diretoria de Estudos e
Projetos
NEAD

Escola de Sociologia e
Política

Faculdade de
Biblioteconomia e Ciência
da Informação

Faculdade de
Administração

Coordenador do Curso
de Sociologia e Política

Coordenador do Curso de
Biblioteconomia e Ciência
da Informação

Coordenador do Curso
de Administração

Docentes e funcionários administrativos

O diretor acadêmico é nomeado pela mantenedora com mandato de dois anos
renovável, tendo como responsabilidade a administração da ESP, da FaBCI e da FAD.
A Diretoria Acadêmica, juntamente com os coordenadores de cursos, tem como tarefa
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gerenciar o corpo docente, o corpo discente e o pessoal técnico-administrativo de apoio
à área acadêmica. Assume, ainda, como responsabilidade, fazer cumprir o Regimento
de cada unidade, garantir a integração entre ensino, pesquisa e extensão, além de zelar
pela manutenção dos padrões éticos e das condições de trabalho condizentes com a
natureza educacional.
A estrutura acadêmica administrativa da FESPSP também é composta de órgãos
colegiados em cada uma das unidades mantidas, denominados Conselhos Acadêmicos.
São instâncias deliberativas e consultivas de apoio à Direção Acadêmica, constituídos
por quatro docentes efetivos (eleitos por seus pares, em pleno exercício de suas
funções), pelo coordenador do curso, por representação discente, sendo dois
estudantes (escolhidos pelos colegas ou designados por suas instâncias de
representação), por um representante da mantenedora e por um representante da
comunidade externa. Compete ao Conselho Acadêmico realizar, no mínimo, duas
reuniões ordinárias por semestre para cada unidade mantida — reuniões convocadas
por seu presidente, o diretor acadêmico, nas quais só poderá ser objeto de deliberação
matéria didática pertinente ao funcionamento dos cursos. Os órgãos colegiados
funcionam também de modo consultivo e podem fazer indicações e sugestões quando
a matéria sob análise implicar ônus financeiro.
A estrutura organizacional da FESPSP, enxuta e ágil, procura ser compatível com suas
necessidades, executando com eficiência suas tarefas rotineiras. Há poucos níveis
hierárquicos e muito envolvimento direto das Direções Executiva e Acadêmica, no
planejamento e execução de atividades.
A comunidade acadêmica é representada nos seguintes moldes:


docentes, por participação nos Conselhos Acadêmicos e nos Núcleos Docentes
Estruturantes de cada curso; e



discentes, por representação no Conselho Acadêmico eleita por voto direto ou
por indicação do Centro Acadêmico, tendo direito a voz e voto (o mandato
discente é de um ano, permitida a recondução por duas vezes consecutivas), e
pelo Centro Acadêmico.

A Secretaria Acadêmica é o setor que concentra as informações de registro acadêmico
(funciona das 7:30h às 22:00h, de segunda a sexta-feira, e das 8:00h às 14:00h, aos
sábados). No site da instituição, existe espaço para os alunos e as alunas interessados
em verificar seus dados acadêmicos e financeiros — notas, faltas, boletos bancários
vencidos e a vencer e toda a documentação financeira, horário de aula, calendário,
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conteúdo programático, nome/titulação de docentes e breve histórico e informações
sobre eventos, entre outras informações. De forma geral, cabem à Secretaria
Acadêmica as responsabilidades discriminadas a seguir.


Atender e informar os públicos externo e interno sobre cursos, processos
seletivos, situação acadêmica de estudantes, esclarecimentos sobre normas
acadêmicas da instituição e outras informações requeridas pelo corpo docente,
além de encaminhar informações acadêmicas necessárias a outros setores.



Manter organizados e atualizados os registros acadêmicos de estudantes e
docentes (registros de faltas, controle de notas, situação de alunos e alunas e
dados cadastrais dos cursos da instituição, de docentes e de estudantes);
elaborar documentos acadêmicos para estudantes e docentes.

Em que pese a Secretaria contar com sistema informatizado para seu trabalho, está
prevista a implantação de módulos que integrem informações hoje desconectadas e que
acarretam a realização de retrabalho, consumindo tempo que poderia ser empregado
em melhor atender nossos alunos.


Realizar todos os procedimentos necessários a emissão de diplomas e
certificados para estudantes.

6. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES

Nas unidades mantidas pela FESPSP, os alunos e as alunas constituem o centro do
processo educacional, como foi enfatizado no item 2 deste relatório, que trata do projeto
pedagógico. Para criar condições cada vez mais adequadas para o sucesso da
aprendizagem, as unidades mantidas investem em atividades diferenciadas, as quais
estimulam o aluno à participação em projetos intra e extramuros, seja em atividades de
extensão, seja em projetos acadêmicos.
O planejamento institucional também priorizou o atendimento ao discente, definindo
como Objetivo 6: aperfeiçoar a qualidade da interlocução com o aluno (ver Quadro
1 — PDI: Objetivos, Ações e Prazos), onde estão previstas as ações expostas a seguir.
1. Qualificar o atendimento ao corpo discente (capacitação de pessoal e ambiente
físico próprio, seja na Sede ou quando da implantação de polos): embora já seja
uma preocupação da FESPSP e de sua Secretaria Acadêmica praticar um bom
atendimento aos alunos e às alunas, o processo de planejamento conferiu
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destaque a este tema, visando apoiar de forma mais efetiva o pessoal que
atende os estudantes, identificando problemas e soluções que contribuam para
a qualidade desse atendimento e para a redução de sua evasão.
2. Desenvolver política de bolsas de estudo e de programas de financiamento: esta
ação já está mencionada no Objetivo 5, mas foi novamente destacada no
Objetivo 6, por constituir fator relevante para os estudantes da FESPSP, uma
vez que parte considerável dos alunos e das alunas dispõe de baixa renda
(própria ou familiar) e, portanto, tem dificuldade para arcar com as mensalidades
dos cursos.
3. Apoiar a atividade dos Centros Acadêmicos.
4. Trabalhar junto à comunidade FESPSP a importância do respeito mútuo, da
aceitação das diferenças e da difusão da cultura, desenvolvendo o Programa de
Atividades de Extensão Acadêmica que inclui:
a) elaborar documento da Política de Extensão da FESPSP; e
b) instituir relatório periódico para acompanhamento.
Essa ação, que se realiza de forma bem integrada às atividades de extensão
acadêmica, mas também no contexto dos cursos, tem como impacto a melhoria da
relação entre estudantes e entre estes e o restante da comunidade FESPSP.
A atividade de pesquisa é incentivada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC/FESPSP), financiado por recursos próprios e por recursos do CNPq,
para reforçar o programa. São também estimulados os grupos de estudo, de livre
iniciativa de alunos. Atualmente, existem os seguintes grupos: Grupo de Estudos em
Estado; Direito e Sociedade (GEDES); Grupo de Pesquisa Sociologia e Pensamento
Social no Brasil; Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Econômico e Estratificação Social
(Cátedra Celso Furtado); Núcleo de Etnografia Urbana e Audiovisual; Grupo de Estudos
em Sociologia e Psicanálise; e Grupo de Direitos Humanos.
Ao lado de preocupações de ordem pedagógica, a Fundação também arrola, como
prioridades, fornecer condições apropriadas de infraestrutura, relacionadas a higiene,
segurança e conforto para os alunos e as alunas, além de proporcionar apoio a
portadores de deficiências.
Anualmente, a FESPSP realiza pesquisa com os alunos e as alunas ingressantes, com
o intuito de conhecer melhor o público em cada curso e oferecer atividades compatíveis
com as necessidades desses estudantes. Esses dados são consolidados em relatórios
com o perfil do ingressante, elaborado pelo Núcleo de Pesquisas da instituição.
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Na área da pós-graduação, os cursos são oferecidos semestralmente e apresentam a
diversidade inerente à demanda. Dessa forma, alteram-se os cursos oferecidos a cada
semestre. Nesse sentido, os dados coletados revelam os perfis de estudantes que
ingressaram nos cursos de pós-graduação atualmente oferecidos.
capa
Finalmente, a FESPSP atua de modo a apoiar integralmente o estudante, identificando
suas necessidades, quer de ordem intelectual, quer de ordem financeira. Do ponto de
vista financeiro, mantém programa de convênios com entidades e organizações da
sociedade civil e com diversas instâncias do poder público, aos quais proporciona
desconto padronizado de 15% sobre o valor das mensalidades, concede ajuda
financeira para participação de discentes em congressos e destina verba para situações
emergenciais dos alunos. Pedagógica e didaticamente, organiza programas de
acompanhamento, de apoio a iniciativas estudantis para consecução de eventos
acadêmicos, além de dar continuamente atenção à formação pedagógica de seus
docentes.

7. INFRAESTRUTURA

A FESPSP dispõe de três imóveis: um prédio com 12 pavimentos (ver a seguir) e o
edifício conhecido como Casarão, situados à rua General Jardim, 522, na Vila Buarque,
na cidade de São Paulo, e uma casa localizada na rua Heitor de Morais, 299, no
Pacaembu, também em São Paulo (SP).
As atividades educacionais acontecem no prédio, inaugurado em 2011, e no Casarão,
que conta com algumas salas de aulas. O Casarão, além das salas de aula, abriga parte
das atividades da Diretoria Executiva, algumas unidades acadêmicas (Núcleo de
Pesquisas e a coordenação dos cursos de extensão), setores administrativos
(Comunicação, Administração e Compras) e um espaço para exposições e atividades
culturais. No térreo, funciona uma cantina.
O novo prédio tem a seguinte ocupação funcional exposta a seguir.


Subsolo: 24 vagas de estacionamento; casa de bombas do reservatório inferior;
centro de medição de energia elétrica; e duas áreas para depósito de materiais
de manutenção e limpeza.
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Térreo: hall de entrada, Secretaria Acadêmica, espaço para os Centros
Acadêmicos (sala de 22,13 m2), cantina e espaço de convivência para os alunos.



Primeiro andar (mezanino): sala de professores, salas de coordenadores de
cursos e sala do diretor acadêmico.



Segundo andar: biblioteca com capacidade para 36 pessoas sentadas (202,60
m²); sala da bibliotecária (14,08 m²); sala de processamento técnico (11,44 m²);
e três salas de estudo fechadas, com ar condicionado, sendo duas com
capacidade para cinco pessoas (8,99 m² e 8,38 m²) e uma com capacidade para
quatro pessoas (7,92 m²).



Terceiro e quinto andares: quatro salas de aula, sendo duas com 56 lugares,
uma com 50 lugares e outra com 63 lugares.



Quarto e sexto andares: três salas de aula (duas com 56 lugares, outra com 63
lugares) e três salas de tutoria (com 11,56 m², 14,14 m² e 16,20m²,
respectivamente).



Sétimo andar: anfiteatro com 160 lugares (161,32 m²) e uma sala de aula com
50 lugares.



Oitavo andar: cinco salas de aula, uma com 50 lugares e quatro com 43 lugares
cada.



Nono andar: Laboratório de Informática, com 40 lugares (88,65 m²); uma sala de
aula para 75 alunos (83,47m²); três salas com divisórias baixas para tutoria
(15,84 m² no total); e setor de Tecnologia da Informação (20 m²).



Cobertura: sala de manutenção (40 m²); casa de máquinas do elevador; sala de
barrilete de registro de reservatório superior; sala refeitório para funcionários
(12,25 m²); dois vestiários (8,75 m² cada um); Biblioteca Histórica e o Centro de
Documentação (106,66m²).

Todas as salas de aula contam com computador, projetor tipo datashow e tela para
projeção.
Todos os andares, do primeiro ao oitavo, têm: depósito para material de limpeza (1,21
m²); banheiro para portadores de necessidades especiais (3,72 m²), banheiro masculino
(15,56 m²) e banheiro feminino (15,23 m²).
O prédio foi planejado e construído de acordo com as orientações para a promoção de
acessibilidade e de atendimento diferenciado para portadores de necessidades
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especiais, com piso tátil, de demarcação de caminhos, além de corrimãos e banheiros
específicos.
Além desses imóveis próprios, a FESPSP aluga o conjunto comercial de número 63
localizado ao lado da escola, à rua General Jardim, 482, onde estão as salas de
diretores, salas de reuniões e serviços administrativos (Recursos Humanos, Tesouraria
e Contabilidade).

7.1. Biblioteca, Biblioteca Histórica e Centro de Documentação
A Biblioteca da FESPSP tem ciências sociais e biblioteconomia e ciência da informação
como áreas de conhecimento do acervo e as seguintes quantidades: livros, 21.564
títulos, 26.384 exemplares; periódicos, 19 assinaturas; jornais, três assinaturas; e obras
em DVD, 832 títulos, 868 exemplares.
Quanto ao horário de funcionamento, a Biblioteca está aberta ao público de segunda a
sexta-feira, das 7:30h às 22:00h, e aos sábados, das 9:00h às 14:00h.
A Biblioteca conta com o seguinte quadro de pessoal técnico administrativo: uma
bibliotecária coordenadora; uma assistente; dois auxiliares; três estagiários; e um jovem
aprendiz.
Os serviços oferecidos à comunidade acadêmica da FESPSP e aos usuários da
Biblioteca em geral estão organizados em regulamento próprio:


consulta local ou online;



empréstimos, devoluções e renovações;



sistema de autoempréstimos;



empréstimos entre bibliotecas;



pesquisas orientadas para acesso ao catálogo e localização de materiais
no acervo;



levantamento bibliográfico;



textos digitalizados para alunos com baixa visão;



ficha catalográfica;



manual para elaboração de trabalhos acadêmicos;



acesso livre à internet;



visitas monitoradas.

Além desses serviços, figuram entre as atividades da equipe da Biblioteca:


aquisição de novos títulos;
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classificação, catalogação e indexação de materiais;



orientações para normalização de trabalhos acadêmicos;



digitalização de textos;



atendimento, divulgação de eventos e relacionamento nas redes sociais.

A Biblioteca da FESPSP conta com os seguintes equipamentos para o desenvolvimento
de seu trabalho: quatro computadores em salas de processamento técnico; três em
balcão de atendimento ao usuário; dois para consulta pelo usuário ao catálogo online;
seis máquinas disponíveis para acesso à internet e pacote Office; uma para o sistema
de autoempréstimo; quatro leitoras de código de barras; um leitor de livro digital; uma
impressora; e um scanner.
Quanto à atualização e à expansão do acervo da Biblioteca, a seleção qualitativa de
títulos é de responsabilidade do corpo docente e de coordenadores de cursos, que
apresentam semestralmente suas demandas constantes nos planos de cursos, para
que sejam efetuadas as aquisições dos exemplares. A quantidade de exemplares por
título segue o padrão um para cada dez alunos, para títulos da bibliografia básica das
disciplinas.
Como atividade de rotina, são observados os critérios de adequação de material
educacional da instituição, edição, qualidade técnica e condições físicas da obra.
A Biblioteca Histórica é também essencial para as áreas acadêmicas e de
pesquisadores da FESPSP. A constituição do acervo, bem como seu crescimento se dá
de acordo com a movimentação de exemplares da biblioteca central. Atualmente, a
biblioteca é depositária de coleções especiais e raras nas áreas da biblioteconomia e
ciências sociais, com um acervo com 29.669 títulos e 34.549 exemplares. Toda a
comunidade acadêmica usufrui desse acervo da biblioteca histórica, sendo o acesso
aos materiais possível mediante solicitação por mensagem eletrônica (e-mail) ou
diretamente no balcão da Biblioteca.
O Centro de Documentação (CEDOC) reúne uma massa documental acumulada ao
longo dos 83 anos de existência da Fundação. O acervo ocupa 271 metros lineares de
documentos referentes aos setores administrativo, acadêmico, contábil e histórico da
instituição. A solicitação de consulta aos documentos é realizada mediante mensagem
eletrônica encaminhada para o CEDOC.
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7.2. Infraestrutura de tecnologia da informação
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: instalação e manutenção
de servidores e estações de trabalho, com todo o parque tecnológico atualizado e
licenciado; instalação e atualização de sistemas; suporte técnico a funcionários e
funcionárias, estudantes e docentes; instalação de equipamentos audiovisuais; e apoio
na utilização de recursos tecnológicos, tais como rede wireless, ambiente virtual de
aprendizagem e equipamentos em sala de aula.
O Laboratório de Informática e o espaço para pesquisas localizado na Biblioteca da
FESPSP são destinados ao uso de estudantes, docentes, funcionários, funcionárias e
membros da comunidade FESPSP, como apoio em aulas, trabalhos e pesquisas, e são
adaptados para atender a usuários e usuárias portadores de necessidades especiais,
mantendo estrutura e softwares adequados à sua utilização. É possível utilizar a
internet, ter acesso ao catálogo da Biblioteca da FESPSP, utilizar softwares para
elaboração de trabalhos e pesquisas acadêmicas e praticar e/ou conhecer novas
funcionalidades dos sistemas vistos em aula. O uso do Laboratório de Informática em
aulas é prioritário, sendo necessária sua reserva pelo docente ou responsável pelo
evento.
O acesso à internet é realizado por meio de três links por banda larga distintos, trazendo
confiabilidade e velocidade, devido à redundância de links e à 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 que exige senha e
por meio do qual se garante a melhor utilização do recurso. São monitorados o tempo
de utilização, o tráfego gerado e o conteúdo acessado.
Em todas as salas de aula, são disponibilizados equipamentos audiovisuais fixos
(projetor, tela, 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, por intermédio da 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. Este site permite consultar acervo, realizar solicitações à Secretaria
Acadêmica, emitir documentos acadêmicos, consultar notas e faltas em tempo real,
manter contato com os departamentos da FESPSP e a Ouvidoria e obter atualização
sobre o que acontece na Fundação.
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Os equipamentos disponibilizados para uso de estudantes da FESPSP são
discriminados a seguir.


Na Biblioteca: um computador Dell Optiflex 320, com processador Intel Celeron
de 3,05 gigahertz, memória de 2 GB e HD de 80 GB; oito computadores Dell
Optiflex 360, com processador Intel Celeron de 2,5 gigahertz, memória de 2 GB
e HD de 250 GB.



No Centro Acadêmico: dois computadores Dell Optiflex GX 60, com processador
Celeron e memória de 2 GB; um computador Dell Optiflex 170L, com
processador Celeron e memória de 2 GB.



No Laboratório de Informática: 31 computadores Dell Optiflex 9020, com
processador Intel Core 15, memória de 4 GB e HD de 500 GB, sistema
operacional Windows 7 Professional e pacote Microsoft Office 2010 Standard.

Além desses equipamentos, o Departamento de Tecnologia de Informação gerencia os
equipamentos para funcionários e Diretoria e a estrutura de servidores para
virtualização, armazenamento de bancos de dados e sistemas (acadêmicos, da
Biblioteca, financeiro e de recursos humanos, entre outros).

7.3 Infraestrutura para EaD
Os cursos oferecidos na modalidade a distância utilizar-se-ão de Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), o qual será gerenciado pela FESPSP em parceria com empresa
especializada.
Os alunos terão acesso a diversas ferramentas tecnológicas e comunicacionais, que
compõem a estratégia didática pedagógica com o uso de metodologias inovadoras e
consolidadas.
A infraestrutura para oferecimento dos cursos de graduação e pós-graduação em EaD
basear-se-á na bem sucedida proposta dos cursos de MBA já ministrados nesta
modalidade.

- Infraestrutura de execução e suporte: Para os cursos EAD temos é utilizada uma
plataforma online customizada.

A plataforma possui mural de recados para

comunicações da Coordenação com os alunos, calendário acadêmico, planos de ensino
das disciplinas, manual do aluno, fórum, biblioteca com publicações relacionadas ao
conteúdo dos cursos e diretório de alunos e professores. Além das aulas, inclui-se
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atividades pedagógicas com transmissão ao vivo e interações via chat com professores
e especialistas convidados. Entre as ferramentas de suporte há um tutorial de uso da
plataforma e um canal online de solicitação de ajuda e reporte de problemas técnicos.
Para o acompanhamento acadêmico dos alunos a plataforma possui um painel com os
registros das atividades e relatórios.

- Recursos de tecnologia da informação e comunicação: Utilizar-se-á a plataforma de
LMS (Learning Management System), no modelo SaaS (Software as a Service), que
opera em infraestrutura de computação em nuvem, já disponibilizada no curso de MBA
EaD.
- Biblioteca Virtual: atenderá a demanda das modalidades presencial e EaD,mantendo
as atuais políticas.

7.3.1 Polo EaD

Os polos de EaD seguirão portaria normativa N.1, capítulo 3 de 20/11/2017.

8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

A avaliação institucional da FESPSP parte da concepção de que este é um 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.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um grupo formado por representantes de
todas as esferas da comunidade acadêmica da FESPSP (estudantes, docentes e corpo
funcional) e por representantes da sociedade civil (adjacências da Fundação). A
indicação dos membros da CPA 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.
Conforme o artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), a CPA deve ser constituída em toda
instituição de ensino superior, pública ou privada. A CPA da FESPSP foi instituída no
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início da vigência dessa Lei e, desde então, tem promovido constantes pesquisas de
avaliação institucional.
Em consonância com os valores da boa e necessária gestão democrática que devem
nortear uma instituição de ensino, a CPA tem como princípios (pelos quais zela) os
seguintes aspectos: autonomia; integridade; objetividade; aprimoramento constante;
responsabilidade social; e participação.
Algumas das diretrizes assumidas pela FESPSP na condução e ajustes do processo de
avaliação proposto pelo SINAES estão assim definidas:


Utilizar a auto avaliação como processo formativo.



Considerar as opiniões de toda a comunidade acadêmica inserida no processo.



Considerar as propostas de melhoria da avaliação externa que, em conjunto com
os resultados da avaliação interna, busca o desenvolvimento institucional e a
melhoria da qualidade de ensino, pesquisa, extensão e da vida acadêmica.



Considerar a avaliação um processo permanente de desenvolvimento.

A produção das avaliações e a sistematização das informações em relatórios
anualmente encaminhados para o MEC consideram todas as orientações ministeriais,
em especial a Nota Técnica Inep/Daes/Conaes nº 65, de 9 de outubro de 2014. Essa
Nota apresenta, como sugestão às instituições de ensino, um roteiro para relatório de
autoavaliação institucional, organizado em cinco eixos e dez dimensões expostas no
art. 3º da Lei nº 10.861/2004: eixo 1, planejamento e avaliação institucional; eixo 2,
desenvolvimento institucional; eixo 3, políticas acadêmicas; eixo 4, políticas de gestão;
e eixo 5: infraestrutura física.
Dentre suas atribuições, cabe à CPA, além dos processos de avaliação internos da
instituição — tornando públicas as informações resultantes das pesquisas entre toda a
comunidade acadêmica— sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
autarquia federal vinculada ao MEC. Cabe dizer que a CPA não tem poder executivo
para intervir diretamente em questões internas, mas é por meio da Comissão que a
instituição avalia constantemente os caminhos trilhados, refletindo sobre suas virtudes
e fragilidades.
O conjunto de avaliações realizadas contribui para a promoção da autoconsciência
institucional e subsidia a tomada de decisões com vistas ao aperfeiçoamento.
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8.1 Metodologia
A CPA conta com apoio de todos os setores da instituição de ensino e busca envolver
todos os integrantes da comissão. Para a confecção do relatório anual, com
antecedência de 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 irão compor o relatório.
Orientado e coordenado pela CPA, o conjunto de avaliações realizadas com alunos,
professores (semestralmente) e funcionários (anualmente) 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 - alunos, professores, colaboradores e
comunidade externa no processo de avaliação e as avaliações externas. Neste sentido,
o processo de avaliação da FESPSP comunga dos mesmos princípios norteadores das
avaliações propugnadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES).
O processo de avaliação da FESPSP tem por objetivo identificar o seu perfil institucional
e o significado de sua atuação, por meio de reflexões sobre suas atividades acadêmicas
e culturais, setores, cursos, programas e projetos. Considera as diferentes dimensões
institucionais (organizadas por Eixos) especificadas no Art. 3º da Lei 10.861/2004 e nas
Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) com a finalidade da constante
melhoria da qualidade de sua educação, da expansão adequada de sua oferta, do
aumento permanente de sua eficácia institucional, efetividade acadêmica e social e,
especificamente, da promoção do aprofundamento dos princípios assumidos pelo Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI). Além disso, 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.

8.2 Formas de divulgação dos resultados das avaliações e ações
Ao compreender a avaliação como sendo um processo diagnóstico e formativo, a
divulgação ampla dos dados coletados e sintetizados em relatórios proporciona
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elementos para que os envolvidos visualizem indicadores que possam ser traduzidos
em ações de melhoria contínua para a Instituição e/ou implementação ou ajustes das
políticas institucionais.
Os resultados são apresentados, inicialmente, para o corpo de diretores e
coordenadores da FESPSP, para análise e desenvolvimento de ações.
Para a comunidade, é realizado com o apoio do setor de comunicação por meio de
banners e cartazes, que são fixados no campus. São desenvolvidos infográficos com as
informações mais gerais sobre o relatório final. Reuniões com os representantes de sala
e dos Centros Acadêmicos são promovidas para que possam ser participantes ativos
do processo. Para a comunidade interna e externa, os resultados são disponibilizados
no site da FESPSP e complementados com reuniões de apresentação e discussão no
auditório com alunos e seus docentes.
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 a
tabulação dos dados, cabendo à Comissão 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 e de pesquisa e
extensão, além da funcionalidade de seus cursos. Para assegurar esses resultados,
buscam-se diferentes perspectivas no processo de avaliação, por meio da participação
de estudantes, docentes, colaboradores e colaboradoras e comunidade externa.

8.3 Acompanhamento dos Egressos
Além das pesquisas da CPA, a FESPSP realiza outros acompanhamentos sistemáticos.


Programa de estágio obrigatório de estudantes do curso de Biblioteconomia e
Ciência da Informação, realizando pesquisas juntos a esses alunos e essas
alunas.



Perfil do aluno ingressante, mediante questionários aplicados anualmente.



Informações sobre o estudante egresso, por meio de questionários disponíveis
permanentemente para que todas antigas turmas dos cursos oferecidos possam
participar.

No âmbito das atividades de avaliação, os egressos e as egressas de cursos da
FESPSP foram destacados pelo processo de planejamento institucional, de acordo com
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o Objetivo 2, intensificar o Relacionamento com Egressos (ver Quadro 1 — PDI:
Objetivos, Ações e Prazos), decomposto em três grandes ações:
1. ampliar o conhecimento sobre o potencial dos egressos e das egressas da
FESPSP no mercado de trabalho;
2. elaborar ações de relacionamento com essas pessoas; e
3. redefinir e elaborar novos cursos e serviços, com base nas informações
coletadas junto aos egressos e às egressas.
A FESPSP, como qualquer instituição de ensino superior, tem em seus ex-alunos e exalunas importante fonte de informações para a garantia da qualidade, da atualidade e
da efetividade de seus cursos. O acompanhamento dessas pessoas prevê a
implementação de canais de relacionamento com esse público, facilitando a constituição
de cadastro permanentemente atualizado, com informações sobre perfil, trajetória e
atuação profissional, bem como suas avaliações sobre o curso realizado. Além disso,
esse relacionamento permite conhecer suas expectativas em relação às ofertas da
Fundação, como cursos de especialização ou de extensão acadêmica, eventos e
palestras.
A FESPSP já realiza o acompanhamento dos egressos e das egressas, promovendo
encontros de ex-alunos e ex-alunas. Os contatos são feitos por telefone e mensagem
eletrônica, e foi estabelecido um processo de recadastramento através do portal da
Fundação. Além disso, são feitas pesquisas junto às redes sociais. Tais iniciativas
ganharão sistematicidade e amplitude com a execução do mencionado Objetivo 2.

9. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Como já foi apontado, a FESPSP é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos.
A fonte de receita da instituição é baseada nas semestralidades pagas pelo corpo
discente.. Caso esse recurso não seja suficiente para suprir a necessidade exigida pelas
unidades, a mantenedora fornecerá o suporte financeiro necessário.
No ano de 2015, pelo regime de caixa, a área de ensino apresentou um déficit de R$
1,8 milhão, o qual foi suportado pela Fundação por meio de recursos oriundos da área
de projetos. O déficit de caixa apresentado das unidades de ensino ficou dentro dos
limites esperados e do orçamento original.
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Os recursos financeiros da instituição são provenientes de mensalidades, taxas
escolares, cursos de extensão; renda e aplicações financeiras; e dotações financeiras
da mantenedora.

9.1. Alocação de recursos


Ensino

Em 2015, foi definido um orçamento de R$ 9.272.520,56 para as despesas com o
ensino, tendo sido realizado um total de R$ 9.358.970,88, ou seja, 0,93% de variação.
Isso mostra que a política orçamentária condiz com a realidade.
A FESPSP oferece bolsas de até 20% nas mensalidades através de vários convênios
firmados com outras instituições. Atualmente, tem 129 convênios firmados com várias
entidades. A FESPSP participa do Programa Federal de Financiamento Estudantil
(Fies), que oferece um financiamento de até 100% da mensalidade até o final do curso.
Também participa do programa estadual Bolsa Escola da Família. Neste programa é
concedida uma bolsa de 100%. Em contrapartida, o aluno ou a aluna bolsistas
trabalham, nos fins de semana, em escolas públicas, estaduais e municipais, como
orientadores e coordenadores de atividades educacionais, musicais e esportivas, entre
outras.


Pesquisa

A FESPSP adota uma política de concessão de bolsas de R$ 400,00 mensais, para
alunos aprovados no Programa de Iniciação Científica (PIBIC), como mencionado no
item 2.5 deste documento. Os alunos participantes do PIBIC recebem mensalmente
depósito bancário na conta corrente. Existem também alunos bolsistas pelo programa
CNPq.
Os estudantes bolsistas são orientados nas suas pesquisas por docentes, que recebem
remuneração pelo apoio aos alunos e às alunas orientados.
O Programa de Incentivo à Pesquisa Docente (PIPED) concede bolsas de pesquisa e
auxilio financeiro para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa.
Existe também um auxilio a participações em congressos de docentes e discentes. Esse
valor é computado com o orçamento de apoio ao corpo técnico administrativo,
discriminado adiante.
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Atividades Culturais

Há desembolsos para atividades culturais como oficinas, Leitura Ativa e exposições do
acervo FESPSP.

9.2. Compatibilidade entre cursos oferecidos e verbas e recursos disponíveis
Ao final de cada ano, é feita a análise das áreas administrativas e educacionais para o
planejamento do ano subsequente. A cada ano, a participação de cada área no
dispêndio de verbas e recursos pode variar, dependendo das necessidades de cada
unidade.
Em 2015, a divisão de despesas foi realizada da seguinte forma: ESP, 36,3%; FaBCI,
24,5%; FAD, 3,8%; e cursos de Pós-graduação, 35,4%.
Deve ser lembrado que há diferença no número de estudantes e turmas de cada
unidade.
A Tabela 4, a seguir, mostra o total recebido e gasto por unidade em 2015.

Tabela 4 — Distribuição de recursos e resultados nas unidades mantidas da FESPSP,
2015, em R$ mil.
Unidade

Recebimento

Desembolso

Resultado

ESP

2.424

3.500

(1.076)

FaBCI

1.511

2.320

(809)

FAD

53

503

(450)

Pósgraduação

3.527

3.036

491

Total

7.515

9.359

(1.844)

9.3. Cumprimento de obrigações trabalhistas
Todas as obrigações da FESPSP — encargos sociais, impostos e os salários dos corpos
docente e técnico-administrativo — são pagas em dia. Isso pode ser comprovado por
certidões emitidas pelos órgãos competentes, como a Receita Federal, o INSS e o
FGTS.
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9.4. Alocação de recursos para manutenção das instalações e atualização de
equipamentos e materiais
Existe preocupação quanto ao espaço físico e a atualização e adequação das
instalações no atendimento das demandas das unidades de ensino. Em 2009, teve início
a construção do novo campus FESPSP, concluído em agosto de 2011, com instalações
modernas condizentes com a realidade da instituição.
Seus objetivos gerais dessa obra foram:


expandir e modernizar as atividades acadêmicas da FESPSP, graças à
edificação de prédio adiante descrito;



centralizar e unificar as atividades da Fundação;



criar novos espaços de convivência para docentes e estudantes;



transformar em patrimônio os recursos financeiros antes alocados em aluguel.

Os objetivos específicos foram:


unificação das atividades letivas de sociologia, administração, biblioteconomia
e pós-graduação;



unificação das bibliotecas, da Secretaria, do Laboratório de Informática, da Sala
de Professores, dos serviços de portaria, limpeza, etc.;



criação de espaços para convivência e de salas de apoio para os estudantes
(Laboratório de Informática, espaço para a Empresa Júnior e tutoria, entre
outras).

O novo campus foi construído em anexo ao Casarão existente. Suas principais
características são: prédio de oito andares, com mezanino, subsolo e dois elevadores,
totalizando aproximadamente 5.200m2 de construção. O valor de investimento foi de
aproximadamente R$ 11,580 mil, com participação de investimento do BNDES e
recursos próprios.
Além da construção do prédio foram feitos outros Investimentos em melhorias.


Biblioteca: aquisição de livros, manutenções da Biblioteca Histórica e
atualizações de computadores para uso dos estudantes, para pesquisa e acesso
ao acervo.
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Informática: atualização dos computadores das salas de aulas, além dos
projetores e investimentos na infraestrutura de TI.



Salas de aula: investimentos e atualizações em projetores e computadores.
o

Equipamentos e infraestrutura para o corpo técnico-administrativo: visando à
mudança para o novo escritório no endereço da rua General Jardim, 482,
foram realizados os seguintes desembolsos, totalizando R$ 208 mil: compra
de ar condicionado, R$ 15 mil; móveis, R$ 106 mil; e manutenção predial
(reforma do andar alugado), R$ 87 mil.



Alocação de recursos para a capacitação de pessoal docente e técnicoadministrativo: para o ano de 2015, foi orçado um total de R$ 30 mil de auxilio
para docentes e corpo técnico-administrativo. Esse valor compreende a auxilio
a congresso de docentes e discentes e auxílio-estudo para técnicos
administrativos.

A Tabela 5, a seguir, expõe a previsão de sustentabilidade financeira da FESPSP

Tabela 5 — Demonstrativo de sustentabilidade financeira da FESPSP, 2016-2020.
Ano

2016

2017

2018

2019

2020

Receitas (R$ mil)

8.400

8.900

9.900

11.000

11.800

Despesas (R$ mil)

(9.729)

(11.200)

(11.100)

(11.900)

(12.600)

Déficit (R$ mil)

(1.329)

(1.300)

(1.200)

(900)

(800)

Dotação da
Mantenedora

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

Investimentos

471

400

400

600

600
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