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APRESENTAÇÃO  

 
Durante o ano de 2008, a Escola Superior de Ciências Sociais promoveu 

uma série de reuniões, encontros e reflexões sobre a sua função e suas 

atividades de cunho didático-pedagógico. Estas atividades tiveram como 

objetivo precípuo promover a reflexão interna necessária para o 

amadurecimento dos trabalhos e a adequação dos procedimentos burocráticos 

junto à comunidade acadêmica e dentro dos parâmetros estabelecidos no 

âmbito do Ministério da Educação e de seus órgãos e autarquias que regulam, 

supervisionam e avaliam as atividades de Ensino Superior em território 

nacional. 

 

Desta maneira, este Plano de Desenvolvimento foi elaborado tendo 

como base a metodologia do Planejamento Estratégico e Situacional um 

processo que diz respeito a um conjunto de princípios teóricos e procedimentos 

metodológicos e técnicos que podem ser aplicados a qualquer tipo de 

organização social que demanda um objetivo e que persegue uma mudança 

situacional futura. O planejamento aqui apresentado não trata apenas das 

decisões sobre o futuro, mas questiona, principalmente, qual é o futuro de 

nossas decisões. 

 

A grande questão consiste em não se deixar arrastar pelo ritmo dos 

acontecimentos do dia-a-dia, como a força da correnteza de um rio, mas saber 

aonde se quer chegar e concentrar as forças e potencialidades em uma direção 

definida. O planejamento elaborado estrategicamente, não é outra coisa senão 

a ciência e a arte de atribuir maior governabilidade às pessoas e organizações. 

  

Planejando estrategicamente, a organização criou condições para a 

revelação de lideranças baseadas na participação e na delegação de 

autoridade, o que implica em uma postura intelectual e de gestão que 

compreende que não cabe ao planejador predizer o futuro, mas buscar 

viabilidade para criá-lo, como uma ferramenta que amplia o arco de 

possibilidades humanas, ou seja, um instrumento de liberdade.  
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O Plano de Desenvolvimento da Escola Superior de Ciências Sociais foi 

elaborado tendo como sustentação:  

1. Mediação entre o Presente e o Futuro . A Instituição tem consciência que 

as decisões que toma hoje têm múltiplos efeitos sobre o futuro porque 

dependem não só da avaliação sobre fatos presentes, mas da evolução futura 

de processos não controláveis, fatos que ainda não conhece.  

2. Prever possibilidade quando a predição é impossí vel . Na produção de 

fatos sociais, que envolvem múltiplos atores criativos que também planejam, a 

capacidade de previsão situacional e suas técnicas substituirão a previsão 

determinística, normativa e tradicional que observa o futuro como mera 

conseqüência do passado. Decorre desta percepção a necessidade de 

elaborar estratégias e desenhar operações para cenários alternativos e 

surpresas, muitas vezes, não imagináveis. 

3. Capacidade para lidar com surpresas . O futuro sempre será incerto e 

nebuloso, não existe a hipótese de governabilidade absoluta sobre sistemas 

sociais, mesmo próximos desta condição, pois há sempre um componente 

imponderável no planejamento. A IES buscou então, através de técnicas de 

gestão apropriadas, preparar-se para enfrentar surpresas com planos de 

contingência, com rapidez e eficácia, desenvolvendo habilidades institucionais 

capazes de diminuir a vulnerabilidade do plano.  

4. Mediação entre o Passado e o Futuro . O processo de planejamento 

estratégico se alimenta da experiência prática e do aprendizado institucional 

relacionados aos erros cometidos. Portanto serão desenvolvidos meios de 

gestão capazes de aprender com os erros do passado e colocar este 

conhecimento a serviço do planejamento. 

5. Mediação entre o Conhecimento e a Ação . O processo de planejamento 

pode ser comparado a um grande cálculo que não só deve preceder a ação, 

mas presidi-la. Este cálculo não é obvio ou simples, é influenciado e 

dependente das múltiplas explicações e perspectivas sobre a realidade e só 

acontece, em última instância, quando surge a síntese entre a apropriação do 

saber técnico acumulado e da expertise política. É um cálculo técnico-político, 

pois nem sempre a decisão puramente técnica é mais racional que a política, e 



 

 
8 

vice-versa. O cálculo estratégico dissociado da ação, será completamente 

supérfluo e formal, por sua vez, se a ação não for precedida e presidida pelo 

cálculo estratégico. Neste caso a organização permanecerá submetida à 

improvisação e ao ritmo da conjuntura. 

O enfoque de planejamento proposto, portanto, não é um rito burocrático 

ou um conhecimento que possa ser revelado a alguns e não a outros, mas uma 

capacidade pessoal e institucional de governar, de fazer política no sentido 

mais original deste termo. O processo de planejamento não substitui a perícia 

dos dirigentes, nem o carisma da liderança, ao contrário, aumenta sua eficácia 

porque coloca estes aspectos a serviço de um projeto político-pedagógico 

coletivo. 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1. Mantenedora: Fundação Getulio Vargas (FGV) 

 

A Fundação Getulio Vargas, instituição privada sem fins lucrativos, com 

sede e foro no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 

estatuto registrado no 17o Cartório de Ofícios e Notas, da Comarca do Rio de 

Janeiro, em 20 de dezembro de 1944, é a Instituição Mantenedora da ESCOLA 

SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS.  

 

1.2. Histórico da FGV 

 

Em seus mais de 60 anos de existência, a Fundação Getulio Vargas, 

com suas escolas e núcleos de pesquisa, transformou-se em um importante 

centro de pensamento sobre a realidade socioeconômica brasileira, 

destacando-se pela qualidade e seriedade da informação que produz e oferece 

à sociedade. Ao longo desse período, a FGV gerou uma grande quantidade de 

bens públicos e foi continuamente avaliada como um centro de excelência em 

pesquisa e ensino.  

No campo do ensino, a iniciativa pioneira dos anos 1950 consistiu na 

criação da Escola Brasileira de Administração Pública – atual EBAPE – no Rio 

de Janeiro, e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP 

–, ambas oferecendo cursos de graduação. Na década de 1960, surgiram os 

cursos de pós-graduação em Administração Pública. Em 1966, a partir do 

Centro de Aperfeiçoamento de Economistas (CAE 12/12/1960) do Instituto 

Brasileiro de Economia (IBRE) da FGV, foi criada a Escola de Pós-Graduação 

em Economia – EPGE –, oferecendo cursos de mestrado. Em 1974 foi criado o 

Programa de Doutorado da EPGE. Ao lado da pós-graduação stricto sensu em 

Administração e Economia, a FGV lançou-se desde então ao ensino de pós-

graduação lato sensu em diversas outras áreas. Paralelamente, também de 
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modo pioneiro, desenvolveu várias linhas de pesquisa e consultorias. Os 

índices econômicos produzidos pelo IBRE são sabidamente utilizados como 

referência em todo o país. 

Acordos e intercâmbios nacionais e internacionais garantem a contínua 

troca e atualização dos conteúdos educacionais. Além de investir 

sistematicamente em novas tecnologias e metodologias ligadas ao ensino à 

distância, a instituição mantém publicações de alto nível, seja sob a forma de 

periódicos, seja sob a forma de livros editados por sua própria Editora. O 

coroamento de décadas de investimento em pesquisa, ensino e acervo é a 

Biblioteca Mario Henrique Simonsen, na sede da FGV do Rio de Janeiro, 

considerada uma das melhores e mais atualizadas do país. 

 

1.2.1. Novos desafios 

 

Ao se iniciar o novo milênio, a FGV impôs-se novos desafios. Com o 

país buscando retomar seu desenvolvimento, são crescentes as demandas por 

investimentos em educação e aperfeiçoamento dos modelos de gestão. A FGV 

está empenhada no aprimoramento e diversificação de suas ofertas de bens 

públicos, cursos e pesquisas, bem como de produtos e serviços para o 

mercado, sob a forma de informações, consultoria, desenvolvimento humano e 

pesquisa histórica. Essa perspectiva reflete-se em eventos concretos, como a 

iminente ampliação da sede da FGV no Rio de Janeiro, que passará a abrigar 

um centro de convenções. 

Lançando-se em novas frentes, o principal investimento da FGV nos 

últimos anos tem sido a criação de cursos de graduação. Desde 2002, o curso 

de graduação em Administração, que já era oferecido pela EAESP em São 

Paulo, voltou a ser ministrado pela EBAPE no Rio de Janeiro. Nesse mesmo 

ano também foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o curso de graduação em 

Economia. Em 2004, começaram a funcionar os cursos de graduação em 

Economia, em São Paulo, e Direito, em São Paulo e no Rio. Em 2005, a FGV 

teve autorização do MEC para o credenciamento da ESCOLA SUPERIOR DE 
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CIÊNCIAS SOCIAIS, com a abertura do curso de graduação em Ciências 

Sociais, no Rio.  

 

1.2.2. O investimento da FGV em Ciências Sociais 

 

A valorização das Ciências Sociais esteve tradicionalmente presente na 

FGV. Intelectuais que são referência nos campos da Sociologia, da Ciência 

Política e da História tiveram na FGV espaço de atuação como professores e 

pesquisadores. Guerreiro Ramos é um desses patrimônios intelectuais sempre 

lembrados. O cruzamento das Ciências Sociais com a História foi prolongado 

com a presença e atuação de cientistas sociais e historiadores publicamente 

reconhecidos, como Wanderley Guilherme dos Santos, Simon Schwartzman, 

Elisa Reis, Clóvis Brigagão, Gerson Moura e José Murilo de Carvalho, entre 

outros. 

A vocação da atuação pública ancorada nas Ciências Sociais teve no 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC), criado em 1973, sua sustentação prioritária entre as unidades que 

integram a FGV. O histórico do CPDOC-FGV esclarece a origem e as linhas 

fundamentais do projeto político-pedagógico da ESCOLA SUPERIOR DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS da Fundação Getulio Vargas. 

 

1.3. Histórico do Centro de Pesquisa e Documentação  de 
História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da FGV 

 

O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas foi criado em 1973, no Rio de 

Janeiro, com o objetivo de abrigar conjuntos documentais relevantes para a 

história recente do país e desenvolver pesquisas históricas, tendo inicialmente 

seu próprio acervo como fonte privilegiada de consulta. A proposta de atuação 

integrada nas áreas de pesquisa e documentação, por si só, caracterizou 

desde o início o CPDOC como instituição pioneira. Os conjuntos documentais 

doados ao Centro constituem, atualmente, o mais importante acervo de 

arquivos pessoais de homens públicos do país. Investindo fortemente na 
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história do Brasil no período pós-1930, o CPDOC abriga hoje cerca de 180 

arquivos pessoais de homens públicos de destacada atuação no cenário 

nacional, reunindo mais de 1,5 milhão de documentos textuais, fotografias, 

discos e filmes.  A organização desses arquivos e sua abertura à consulta 

pública, hoje totalmente informatizada por meio do sistema Accessus, são 

tarefas primordiais do Centro. 

Sempre no intuito de resgatar a história contemporânea brasileira, o 

CPDOC iniciou, ainda em 1975, um programa de História Oral até então inédito 

no país. Desde aquela data, seus pesquisadores vêm recolhendo depoimentos 

de personalidades que atuaram no cenário nacional. Atualmente, o acervo de 

História Oral compreende cerca de 5 mil horas de gravação, correspondendo a 

mais de 1.200 entrevistas, em boa parte abertas à consulta. Esse rico material 

é ponto de partida de diversas produções, como textos de análise, publicações 

de depoimentos editados, livros sobre temas tratados em conjuntos de 

entrevistas e teses acadêmicas.  

Um dos compromissos fundamentais do CPDOC, sua marca 

característica, é a estreita articulação que nele se promove entre 

documentação, história oral e pesquisa.  Seus projetos procuram, portanto, 

aliar a expertise técnica à excelência acadêmica de seu quadro de 

pesquisadores. Sua produção intelectual atinge uma cifra superior a 1.000 

títulos, entre livros, artigos, teses e pré-prints. Destaca-se nesse conjunto o 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro-DHBB, uma das principais obras de 

referência sobre personagens e temas de história do Brasil no período pós-

1930. A segunda edição revista e atualizada do DHBB foi lançada em 2001, em 

cinco volumes contendo cerca de 6.600 verbetes, e a versão multimídia, em 

CD-Rom, saiu em junho de 2002. Atualmente o Dicionário está sendo mais 

uma vez atualizado com o objetivo de ser disponibilizado à consulta pela 

Internet. O CPDOC também publica, sem interrupção, há mais de 20 anos, a 

revista semestral Estudos Históricos, com artigos de pesquisadores das 

diversas disciplinas das ciências sociais. 

Como resultado de todo esse esforço, em dezembro de 1996, o Centro 

foi reconhecido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) como Núcleo 

Nacional de Excelência na área da História Contemporânea do Brasil. 
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Concorrendo com inúmeras outras instituições de pesquisa, o CPDOC teve seu 

projeto Brasil em transição: um balanço do final do século XX, aprovado pelo 

Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência (Pronex), do MCT. 

Posteriormente, em 2002, o CPDOC teve um novo projeto institucional, 

denominado Cidadania e direitos, novamente aprovado pelo Pronex. 

O CPDOC mantém as seguintes linhas de pesquisa nas áreas de 

História e Ciências Sociais: Memória, representações e identidades; Mídia e 

poder; Cidadania e direitos; Forças Armadas e defesa; Elites e História Política; 

História do Rio de Janeiro; História institucional e Relações internacionais.  

 

1.3.1. As atividades de consultoria do CPDOC 

Com base no conhecimento que acumulou ao longo dos anos, o CPDOC 

passou a atuar também como instituição prestadora de serviços nas áreas de 

organização de arquivos e na formulação de políticas de resgate da memória 

institucional de empresas e entidades públicas e privadas. 

Entre os projetos desenvolvidos em atendimento a demandas figuram os 

registros das trajetórias institucionais do Banco Central do Brasil, da Petrobrás, 

da Eletrobrás, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), do Ministério da 

Fazenda, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do Instituto 

Nacional de Seguros (Funenseg) e da Fundação Companhia Siderúrgica 

Nacional. É importante destacar que, de maneira geral, esses convênios 

envolveram desde a constituição de acervos de depoimentos orais até a 

elaboração de livros sobre a história das instituições estudadas, passando pela 

publicação de entrevistas realizadas. 

 

1.3.2. As atividades de ensino do CPDOC 

Depois de 30 anos de experiência de pesquisa e de organização e 

preservação de acervos documentais, a equipe de pesquisadores do CPDOC – 

formada por doutores em áreas específicas das Ciências Sociais, como 

Sociologia, Antropologia, Ciência Política, História e Relações Internacionais, 

em sua maioria professores universitários – entendeu que a instituição estava 
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pronta para devolver à sociedade sua tradição de conhecimento sob a forma de 

ensino.  

Com esse objetivo foi criado o Programa de Pós-graduação em História, 

Política e Bens Culturais (PPHPBC) do CPDOC. O primeiro curso oferecido 

pelo Programa, em 2003, foi o Mestrado Profissional em Bens Culturais e 

Projetos Sociais, que já conta com um número substancial de dissertações 

defendidas. O Programa teve seu escopo de atuação ampliado em 2006 com a 

abertura do Mestrado Acadêmico e Doutorado em História, Política e Bens 

Culturais.  

Outra experiência do CPDOC na área de ensino foi a preparação de 

cursos de pós-graduação lato-sensu, voltados para a formação de profissionais 

aptos ao desempenho exigido pela realidade contemporânea. Mais do que 

formar especialistas, busca-se desenvolver um trabalho que torne os alunos 

capazes de entender criticamente a sociedade e as ações dos profissionais 

como um processo multidisciplinar e integrado, no qual o exercício da liderança 

e da cidadania é fundamental. A conexão desses cursos com o mercado de 

trabalho compreende desde a colocação dos alunos como estagiários, trainees 

ou profissionais, até o acompanhamento da carreira dos ex-alunos, para efeitos 

de pesquisa e recolocação. Assim, a programação dos cursos lato-sensu da 

FGV, entre os quais se incluem aqueles concebidos e ministrados pela equipe 

do CPDOC, proporciona aprimoramento acadêmico a profissionais que buscam 

atualização ou especialização em determinadas áreas.  

A preocupação com a formação de estudantes em nível de graduação 

resultou ainda em outra iniciativa: a proposta de criação de uma ESCOLA 

SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS. Como já ocorrera na década de 1960, 

quando pesquisadores vinculados ao IBRE-FGV deram origem à EPGE-FGV, a 

iniciativa de criação da ESCOLA partiu do conjunto de pesquisadores do 

CPDOC-FGV e foi apoiada pela Fundação Getulio Vargas, que desde então se 

tornou a responsável por sua manutenção.  
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1.4. A Escola Superior de Ciências Sociais 

Em 2004, foi instituída uma Comissão de Professores do CPDOC-FGV 

para a elaboração do projeto pedagógico da ESCOLA SUPERIOR DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS. Compuseram a Comissão os professores Helena 

Bomeny, Celso Castro e Zairo Cheibub. O primeiro esforço resultou na 

montagem do projeto do Curso de Ciências Sociais. Os pesquisadores sabiam 

que este seria o primeiro de outros cursos afinados com a tradição do CPDOC. 

 

1.4.1. Credenciamento da Escola e Autorização do Cu rso de 
Ciências Sociais 

Tendo sido os projetos da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

e do Curso de Ciências Sociais discutidos e aprovados pelo conjunto dos 

pesquisadores do CPDOC, a Comissão responsável por sua elaboração iniciou 

os contatos com o Ministério da Educação para cumprir a agenda de 

implantação com o credenciamento da Escola e a autorização de abertura do 

Curso. 

No período de 14 a 16 de fevereiro de 2005, a mantenedora FGV 

recebeu a visita da Comissão de Avaliação do MEC formada pelos professores 

Julio Wiggers, da Universidade Federal de Santa Catarina, e José Ivo Follman, 

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). A avaliação da 

Comissão foi extremamente favorável ao credenciamento da Escola e à 

autorização do Curso de Ciências Sociais. O relatório foi disponibilizado pelo 

MEC, com todos os itens avaliados com nota máxima.   

As portarias que se seguiram foram as seguintes: 
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Diário Oficial da União 

Número 75, quarta-feira, 20 de abril de 2005 

Ministério da Educação/Gabinete do Ministro 

Portaria n. 1.294, de 19 de Abril de 2005 

O Ministro de Estado da Educação, Interino, usando da competência que lhe 

foi delegada pelo Decreto n. 3.860, de 09 de julho de 2001, alterado pelo Decreto 

n. 3.908, de 04 de Setembro de 2001, e tendo em vista o Despacho n. 856/2005, 

da Secretaria de Educação Superior, conforme consta do Processo n. 

23000.011734/2003-71, Registro SAPIEnS n. 20031007346, do Ministério da 

Educação, resolve: 

Art. 1◦ Credenciar a Escola Superior de Ciências Sociais, a ser estabelecida 

na Praia de Botafogo, n. 190/1406, Bairro Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, mantida pela Fundação Getulio Vargas, com sede na 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, aprovando neste ato o seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional, pelo período de cinco anos, e o seu 

Regimento. 

Art. 2◦ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

FERNANDO HADDAD 

 

Portaria n. 1.295, de 19 de Abril de 2005 

O Ministro de Estado da Educação, Interino, usando da competência que lhe 

foi delegada pelo Decreto n. 3.860, de 09 de julho de 2001, alterado pelo Decreto 

n. 3.908, de 04 de Setembro de 2001, e tendo em vista o Despacho n. 857/2005, 

da Secretaria de Educação Superior, conforme consta do Processo n. 

23000.011735/2003-15, Registro SAPIEnS n. 20031007348, do Ministério da 

Educação, resolve: 

Art. 1◦ Autorizar o funcionamento do curso de Ciências Sociais, bacharelado, 

com 50 (cinqüenta) vagas totais anuais, no turno diurno, a ser ministrado pela 

Escola Superior de Ciências Sociais, na Praia de Botafogo, n.190/1406, Bairro 

Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, mantida pela 

Fundação Getulio Vargas, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro. 

Art. 2◦ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

FERNANDO HADDAD 
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A ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS é um estabelecimento 

de ensino superior, com limite territorial circunscrito ao Município do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, credenciada pela Portaria n. 1.294, de 19 de 

abril de 2005, publicada no Diário Oficial de 20 de abril de 2005.  

O Regimento da Escola foi aprovado pelo Sr. Secretário de Educação 

Superior do Ministério da Educação, por meio da Portaria n. 282, de 21 de 

junho de 2006.  A aprovação do Regimento foi feita pelo Ofício n. 5220/2006-

MEC/SESu/GAB/CGLNES. A primeira turma do Curso de Ciências Sociais 

iniciou suas atividades regulares em fevereiro de 2006. 

 

1.4.2 Autorização do Curso de Licenciatura em Histó ria 

 
Em prosseguimento à sua filosofia de ensino, a ESCOLA SUPERIOR 

DE CIÊNCIAS SOCIAIS instituiu uma Comissão de Professores para a 

elaboração do projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em História. A 

Comissão foi formada pelos professores Marieta de Moraes Ferreira, Ângela 

Maria de Castro Gomes, Carlos Eduardo Sarmento, Marly Motta e Mario 

Grynspan.  

Em 25 e 26 de abril de 2008, a Escola recebeu a Comissão de Avaliação 

do Curso de Licenciatura em História, constituída dos professores Giancarlo 

Moser, da Universidade do Vale do Itajaí (SC), Centro Universitário Leonardo 

da Vinci, e professora Márcia Maria da Silva Barreiros Leite, da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (BA), Departamento de Ciências Humanas e 

Filosofia. Após a visita da Comissão, a ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS recebeu do MEC a autorização para a abertura do Curso de 

Licenciatura em História. A autorização foi publicada no Diário Oficial em 

portaria específica abaixo reproduzida: 

Portaria  Autorização - Portaria MEC n.604 de 27/08/2008 
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2 - PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  

Ver Anexo 01 
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3 – IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  
 

3.1 - Cronograma desenvolvimento da instituição par a o 
período de vigência do PDI  
 

3.1.1 - Tabela I - Programação de abertura de curso s de Graduação 
(Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo)  
 

Nome do curso  Modalidade  Nº de 
alunos/turma  

Nº 
turmas  

Turno(s) de 
Funcionamento  

Ano 
previsto 
para a 

solicitação 

Local de 
Funcionamento  

Licenciatura em 
Ciências 
Sociais 

Licenciatura  50 4 Diurno 2009 

Comunicação 
Social – 

Jornalismo 
Bacharelado  50 4 Diurno 2009 

Bacharelado 
em História Bacharelado  50 4 Diurno 2010 

Metodologia de 
Pesquisa Social  Tecnologia  50 4 Noturno 2010 

Arquivologia  Tecnologia  50  4    Noturno   2011 

Turismo Bacharelado  50 4 Diurno 2011 
Filosofia Licenciatura  50 4 Diurno 2011 

Comunicação 
Social – Cinema  Bacharelado  50 4 Diurno 2012 

Relações 
Internacionais  Bacharelado  50 4 Diurno 2012 

Hotelaria Tecnologia  50 4 Noturno 2012 
Comunicação 

Social – 
Publicidade e 
Propaganda 

Bacharelado  50 4 Diurno 2013 

Sede 
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3.1.2 - Tabela II - Programação de abertura de curs os de Pós-
graduação (Lato e Stricto Sensu)  
 

Nome do curso  Modalidade  Nº de 
alunos/turma  

Nº 
turmas  

Turno(s) de 
Funcionamento  

Ano 
previsto 
para a 

solicitação  

Local de 
Funcionamento  

Relações 
Internacionais  

lato sensu 
presencial  40 1 Diferenciado 2009 

Cinema 
Documentário  

lato s ensu 
presencial  40 1 Diferenciado 2009 

Bens Culturais  lato sensu 
presencial  40 1 Diferenciado 2009 

Jornalismo 
Investigativo 

lato sensu 
presencial  40 1 Diferenciado 2009 

Gestão e 
Produção 
Cultural 

lato sensu 
presencial  40 1 Diferenciado 2009 

Relações 
Internacionais  

lato sensu 
presencial  40 1 Diferenciado 2009 

Sede 

 

3.1.3 - Tabela III - Programação de abertura de cur sos Seqüenciais  

Nome do curso Área 
correspondente  

Nº de 
alunos/turma  

Nº 
turmas  

Turno(s) de 
Funcionamento  

Ano 
previsto 
para a 

solicitação 

Local de 
Funcionamento  

Relações 
Internacionais e 

Mundo 
Contemporâneo  

Ciências 
Sociais 50 1 Diurno 2010 Sede 

 

3.1.4 - Tabela IV - Programação de abertura de curs os a Distância  

Nome do 
curso Habilitação Modalidade  Abrangência 

geográfica 
Pólos de apoio 

presencial 
Ano previsto para a 

solicitação  

Historia Licenciatura  EaD Nacional FGV São Paulo 
e Curitiba 2011 

Ciências 
Sociais Licenciatura  EaD Nacional FGV São Paulo 

e Curitiba 2011 

Filosofia  Licenciatura  EaD Nacional FGV São Paulo 
e Curitiba 2012 

Geografi a Licenciatura  EaD Nacional FGV São Paulo 
e Curitiba 2012 

Ciências 
Políticas  Bacharelado  EaD Nacional FGV São Paulo 

e Curitiba 2013 
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3.1.5 - Tabela V - Programação de aumento de vagas para cursos 

reconhecidos  

 

Não há. 

 

3.1.6 - Tabela VI - Programação de remanejamento de  vagas e/ou 
criação de novo turno  
 

Não há. 

 

3.1.7 - Tabela VII - Programação de abertura de cur sos de Extensão 

 Nome do 
curso Modalidade  Nº de 

alunos/turma  
Nº 

turmas  
Turno(s) de 

Funcionamento  

Ano previsto 
para a 

solicitação  

Local de 
Funcionamento  

Instituições 
Políticas Extensão  40 1 Todos 2009 

Esporte e 
Sociedade Extensão  40 1 Todos 2010 

História do Rio 
de Janeiro Extensão  40 1 Todos 2010 

Sede 

 

3.1.8 - Programação de programas de pesquisa   

Os professores da ESCS, além das responsabilidades docentes, estão 

inseridos em Núcleos e Laboratórios de pesquisa que funcionam com o apoio 

da Mantenedora e de agências de fomento (CNPq, FAPERJ, Fundação Ford, 

etc) Os cursos de graduação se beneficiam sistematicamente dos núcleos de 

pesquisa formalizados em Laboratórios, na medida em que estes abrem 

possibilidades de participação dos estudantes como bolsistas de iniciação 

científica e/ou trabalhos de estágios. Atualmente o CPDOC estimula o 

funcionamento dos seguintes laboratórios: Laboratório de Estudos Brasileiros 

(LEB); Laboratório de Estudos Políticos (LEP); Laboratório de Estudos Visuais 

(LEV); Laboratório de Estudos Urbanos (LEU); Laboratório de Estudos do 

Turismo (LET); Laboratório de Acervo, Memória e Informação (LAMI). Além dos 

laboratórios, o CPDOC disponibiliza para os cursos as atividades de pesquisa e 
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formação do FGV Opinião, núcleo de desenvolvimento de pesquisas com foco 

em metodologias qualitativas e quantitativas. 

Vale ressaltar que o CPDOC já foi reconhecido pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) como núcleo Nacional de Excelência na área da 

História Contemporânea do Brasil, em dezembro de 1996. Concorrendo com 

inúmeras outras instituições nacionais de pesquisas, o CPDOC teve o seu 

projeto Brasil em transição: um balanço do final do século XX aprovado pelo 

PRONEX, Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência do MCT. 

Posteriormente, em 2002, o CPDOC teve um novo projeto institucional, 

denominado Cidadania e Direitos novamente aprovado pelo PRONEX. 

 

3.2 – Plano para atendimento às diretrizes pedagógi cas:  

  

O atendimento às diretrizes pedagógicas passa pela revisão dos 

currículos dos cursos em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, com a carga horária mínima estabelecida para os cursos de 

graduação e com os princípios do Projeto Pedagógico Institucional. O processo 

de revisão curricular, orientado por critérios de inovação, flexibilidade, e 

crescente utilização de recursos da tecnologia da informação e comunicação, 

abrange a definição/redefinição do perfil do egresso, da estrutura curricular, da 

metodologia de ensino, da forma de avaliação, da prática profissional, das 

atividades complementares e dos estágios. 

 

De acordo com o princípio de constante acompanhamento e revisão dos 

projetos pedagógicos dos cursos, propõe-se que, no período 2009-2013, haja 

continuidade na revisão dos currículos de todos os cursos de graduação, em 

suas diferentes modalidades/habilitações. 

 

3.2.1 Os cursos de Ciências Sociais e Licenciatura em História 

 

Buscando contemplar o que as Diretrizes apontam em suas linhas 

principais quanto aos objetivos norteadores dos cursos de Ciências Sociais e 
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História, os cursos de graduação da ESCS seguem suas premissas. As 

diretrizes curriculares para o curso de Ciências Sociais preconizam uma 

formação teórico-metodológica que forneça instrumentos para articular 

pesquisa e prática social. A estrutura curricular nesse sentido deve estimular a 

autonomia intelectual e investir numa formação humanística.  

 Segundo o Parecer CNE/CES 0492/2001, os princípios norteadores da 

concepção das diretrizes curriculares para os cursos de ciências sociais são:  

propiciar aos estudantes uma formação teórico-metodológica sólida em torno 

dos eixos que formam a identidade do curso (Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia) e fornecer instrumentos para estabelecer relações com a pesquisa 

e a prática social;  

criar uma estrutura curricular que estimule a autonomia intelectual, a 

capacidade analítica dos estudantes e uma ampla formação humanística; 

partir da idéia de que o curso é um percurso que abre um campo de 

possibilidades com alternativas de trajetórias e não apenas uma grade 

curricular;  

estimular a produção de um projeto pedagógico que explicite os objetivos do 

curso, a articulação entre disciplinas, as linhas e núcleos de pesquisa, as 

especificidades de formação, a tutoria e os projetos de extensão.; 

estimular avaliações institucionais no sentido do aperfeiçoamento constante do 

curso. 

 O perfil dos formandos deve contemplar as possibilidades de sua 

atuação: na docência do Ensino Fundamental, Médio e Superior; como 

pesquisadores na área acadêmica e também não acadêmica; como 

profissionais que possam atuar em planejamento, consultoria, formação e 

assessoria no setor público e privado, como também em ONGs, organizações 

partidárias e em movimentos sociais. 

Quanto ao exposto no parecer CNE/CES 492/2001 no que se refere às 

diretrizes curriculares para o curso de História, o texto aponta que: 

Para os profissionais que integram a área de conhecimento da História, a 

substituição do currículo mínimo por instrumento diferente não é necessidade 

que decorra unicamente da aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional: ela se impunha, há já bastante tempo, pelas 
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transformações ocorridas desde a década de 1960 na mencionada área de 

conhecimento, como configurada no Brasil. 

A busca de contatos interdisciplinares e transdisciplinares para o campo da 

História e, sobretudo, para a formação de professores pesquisadores para esta 

área, sempre manteve a sua especificidade como área do conhecimento. 

Essa especificidade diz respeito a uma forma particular de lidar com as 

temporalidades e com a exigência de uma formação específica que habilite o 

profissional de História a um trabalho com variadas fontes documentais, 

respeitando em cada caso os parâmetros sociais e culturais de seu contexto de 

formação, diferente em cada época. Notamos que esse compromisso com a 

habilitação do professor-pesquisador para o trabalho com as fontes constitui, 

para a Escola Superior de Ciências Sociais, muito mais que uma diretriz 

pedagógico-conteudinal. Daí a necessidade de buscar-se, 

complementarmente, no campo da Historia, a integração entre graduação e 

pós-graduação no sentido de evitar as lacunas da formação do licenciado em 

História. Na Escola Superior de Ciências Sociais do CPDOC da FGV esta 

preocupação também tem papel maior que o de atender a uma diretriz 

curricular pois o entendimento de que a própria organização curricular 

contribua para tal integração e a favoreça torna-se o eixo estruturador do curso.  

 Conforme apontado no Parecer já citado, nos parece interessante 

valorizar a tradição interdisciplinar da FGV e do próprio CPDOC constituindo, 

na Escola Superior de Ciências Sociais, cursos de licenciatura em História e de 

bacharelado em Ciências Sociais que se intercomunicam em suas disciplinas, 

programas de curso e projetos de pesquisa e extensão, potencializando a 

pesquisa, o tratamento do acervo e o domínio conexo com outras escolas da 

FGV.  

Razões diversas podem, também, levar alguns programas a reforçar 

setores que, em outras instituições de ensino superior, encontram-se muito 

menos desenvolvidos.  (...) Estes e outros fatores de diversidade, bem como a 

vontade de abrir escolhas flexíveis numa época em que o campo possível de 

atuação dos profissionais formados em história se ampliou muito, conduzem à 

necessidade de diretrizes curriculares bem mais abertas do que as do antigo 

currículo mínimo.  
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Nesse sentido, os formandos devem estar capacitados: 

ao exercício do trabalho de historiador, em todas as suas dimensões, o que 

supõe pleno domínio da natureza do conhecimento histórico e das práticas 

essenciais de sua produção e difusão;a suprir demandas sociais específicas 

relativas ao seu campo de conhecimento (magistério em todos os graus, 

preservação do patrimônio, assessorias a entidades públicas e privadas nos 

setores culturais, artísticos, turísticos etc).  

 Estas diretrizes gerais foram amplamente discutidas pelos Núcleos 

Docentes Estruturantes dos cursos de História e de Ciências Sociais da Escola 

Superior de Ciências Sociais do CPDOC da FGV diante dos princípios 

filosóficos da mantenedora e incorporadas nesta proposta, visando a evitar um 

currículo excessivamente acadêmico e pesado e falta de flexibilidade na 

estruturação de programas. As recomendações no sentido de que os 

programas contemplem a um só tempo formação, experiência de pesquisa e 

vivência profissional com estágios e participação em pesquisas vão ao 

encontro do perfil que se buscou na formulação das propostas de curso aqui 

expostas. 

 

3.2.2 - Seleção de conteúdos  

 A ESCS atua precipuamente na formação de profissionais nas áreas de 

Ciências Sociais e Humanas, tendo em 2009 autorizado os Cursos de 

Bacharelado em Ciências e Licenciatura em Historia. 

 Dentro desta perspectiva, apresenta-se a condução didático-pedagogica 

estabelecida no âmbito destes cursos como delineadores do processo ensino-

aprendizagem que a escola busca imprimir no seu cotidiana. Observa-se que 

este traçadop acadêmico norteará as ações dos cursos que serão 

oportunamente ofertados pela ESCS, conforme constante deste PDI. 

Os cursos de graduação em Ciências Sociais e História concentram no 

ciclo básico (correspondente aos dois primeiros anos) o esforço maior de 

integração e conexão entre as disciplinas. O entendimento foi o de que o 

momento da formação básica é aquele em que as linhas mestras orientadoras 

do perfil profissional se fortalecem na interlocução entre as disciplinas. O ciclo 
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básico foi concebido de forma distinta daquela encontrada nos demais cursos 

de graduação em Ciências Sociais e História tradicionalmente oferecidos em 

instituições públicas e privadas de ensino. Foi pensado de forma que os cursos 

de Antropologia, Ciência Política, Sociologia e História estivessem em sintonia 

fina entre si. Tal propósito atende duas ambições ao estabelecero terreno 

sobre o qual as teorias se constroem e a base sobre a qual se movimentam, de 

forma coordenada, as reflexões sobre o universo social em um contexto 

específico de intervenção, no caso, o contexto brasileiro. Os alunos estarão 

expostos a informações historiográficas gerais sempre em conexão com o 

Brasil. Tais cuidados exigirão uma coordenação firme no ciclo básico, de forma 

que o projeto pedagógico do curso não seja desvirtuado e não perca sua maior 

fonte de sustentação. 

O parecer final da comissão de especialistas de ensino de Ciências 

Sociais e História constituída pela SESu/MEC levantou questões que foram 

consideradas com bastante cuidado nesta proposta, para evitar erros como 

currículo excessivamente acadêmico e pesado e falta de flexibilidade na 

montagem de programas. As recomendações da comissão no sentido de que 

os programas contemplem a um só tempo: formação, experiência de pesquisa 

e vivência profissional com estágios, participação em pesquisas etc. estão 

bastante sintonizadas com o espírito que animou a proposta de curso aqui 

exposta. O conjunto de disciplinas previstas para o curso visa a equilibrar  

formação acadêmica e  preparação adequada ao mundo das profissões. Há um 

espaço privilegiado no curso para o treinamento metodológico em seu sentido 

plural.   

 O curso de Ciências Sociais prevê, para o ciclo profissionalizante (os 

dois últimos anos), três áreas de concentração. Embora o diploma não possa, 

por lei, ser emitido com base nessas áreas de  concentração, cada uma delas 

apresenta uma oferta preferencial de disciplinas que deve permitir a melhor 

capacitação dos profissionais em cada uma delas. A decisão de oferecê-las 

visa a aperfeiçoar a formação dos profissionais e se  justifica por duas razões 

fundamentais. Em primeiro lugar, elas têm uma forte vinculação com as áreas 

de pesquisa em que o CPDOC tem demonstrado excelência. A ênfase em, 

“Cultura e Sociedade”, além dessa vinculação com as pesquisas do CPDOC, é 
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objeto do Curso de Mestrado Profissionalizante que se iniciou no segundo 

semestre de 2003, o que permite aos graduados que quiserem se 

profissionalizar uma oportunidade imediata e de fácil acesso. Por seu lado, a 

ênfase em “Política e Sociedade” está fortemente vinculada à tradição de 

estudos sobre história política e às pesquisas realizadas pelo FGV Opinião. A 

ênfase em “Relações Internacionais”, de igual forma, atende à vocação mais 

antiga do CPDOC, quer pelos acervos específicos do campo em questão, 

tratados e disponibilizados à consulta, quer como investimento em pesquisas 

tradicionalmente valorizadas na instituição.  

 As ênfases visam também, e essa é a segunda justificativa para sua 

adoção, a evitar que as matérias eletivas do curso apresentem grande 

dispersão e atendam mais aos interesses dos professores do que às 

necessidades de formação dos alunos. A experiência de diversos 

pesquisadores do CPDOC que participaram da realização deste projeto 

demonstra que isso acontece em diversos cursos de graduação no país.  

No entanto, é preciso que fique claro que as sugestões de especialização não 

indicam que as Ciências Sociais possam ser reduzidas a três campos de 

trabalho. Trata-se, apenas, de oferecer aos alunos a possibilidade de dirigir 

seus estudos para linhas que concentram esforços de pesquisa já existentes 

no CPDOC. As disciplinas relativas às ênfases serão oferecidas a partir do 5º 

período. As ênfases se caracterizam da forma que se segue: 

• Cultura e Sociedade: essa ênfase pretende familiarizar os alunos com as 

principais questões envolvidas na produção, preservação e difusão de bens 

culturais. Espera-se que o aluno se qualifique para atuar profissionalmente em 

instituições ou projetos de memória e de patrimônio histórico, cultural e 

turístico. Além de representar um mercado em expansão, a área de bens 

culturais tem forte apoio na experiência acumulada pelo CPDOC. 

• Política e Sociedade: essa ênfase objetiva habilitar os alunos a prestar 

assessoria política para candidatos a cargos eletivos, para detentores de 

cargos políticos ou para dirigentes dos setores público e privado. Além disso, 

espera-se que os alunos sejam habilitados a prestar assessoria política para 

diversas instituições sociais que atuam em ambientes politizados: associações 

de classe (empresarial e de trabalhadores), sindicatos, organizações não-
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governamentais e empresas. Essa assessoria pode se dar tanto no processo 

político-eleitoral, como na formulação de políticas públicas (ou institucionais, no 

caso de organizações que não são estatais). Os alunos estarão habilitados 

também a gerir a relação das organizações e/ou instituições com seu entorno 

político. 

• Relações Internacionais no Mundo Contemporâneo 

A ESCS, com base em uma avaliação acadêmica e pedagógica, optou por não 

oferecer um curso de graduação específico em Relações Internacionais. A 

decisão resultou na constituição de uma ênfase  em Relações Internacionais no 

Mundo Contemporâneo na graduação em Ciências Sociais com a oferta de um 

conjunto de disciplinas que qualificará o aluno para lidar com os principais 

temas da agenda internacional contemporânea. Mais especificamente, a área 

oferece treinamento especializado em análise política internacional, história 

internacional, política externa comparada e economia global. Em posse desse 

instrumental analítico, o estudante poderá atuar em ambientes que demandem 

pensamento crítico sobre a conjuntura mundial.. 

� Disciplinas optativas: O Brasil no mundo, Relações internacionais 

contemporâneas, História das relações internacionais e Políticas externas 

comparadas. Além dessas disciplinas regulares, poderão ser ministradas seis 

Tópicos Especiais em Relações Internacionais no Mundo Contemporâneo. 

Em cumprimento ao exposto nas Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Ciências Sociais e História a integralização curricular deverá prever atividades 

acadêmicas complementares. Segundo o Manual de Atividades 

Complementares aprovado em colegiado da Instituição em 18.03.2003. 

Com o intuito de participar do processo de mudanças por que passa a 

formação de professores, a Escola Superior de Ciências Sociais do CPDOC-

FGV projetou uma grade curricular para um curso de licenciatura de História 

que se fundamenta nas diretrizes abaixo descritas.  

 Em primeiro lugar, apresenta-se um currículo destinado a assegurar uma 

sólida formação teórica ao professor, seja no campo da História, seja no campo 

dos estudos educacionais. Tal opção, ao mesmo tempo que é coerente com a 

tradição acadêmica da instituição, vai também ao encontro das novas 

exigências estabelecidas para a formação docente, uma vez que o professor, 
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ao deixar de ser visto como um instrumento de reprodução da cultura e do 

conhecimento, deverá possuir condições para conhecer e compreender os 

paradigmas básicos dos conteúdos específicos que deverá ministrar. 

 

3.2.3 - Princípios metodológicos  

 

Entendendo, como já exposto, o papel da formação metodológica do 

licenciado em História e do bacharel em Ciências Sociais como caminho e não 

como fechamento, os princípios metodológicos da Escola Superior de Ciências 

Sociais enfatizam a pluralidade e a complementaridade potencial de todo e 

qualquer método.  

Assim, toda a metodologia de ensino está voltada para garantir a 

pluralidade de pontos de vista em relação ao que são e ao que devem ser as 

Ciências Sociais, aquilo que delas se espera e contemplar a diversidade de 

perspectivas presentes no campo da História. Por isso, o objetivo desta 

proposta é muito mais desenvolver as capacidades dos alunos do que dar-lhes 

argumentos para se “filiarem” a correntes ou tendências que disputam a 

“lealdade” de cientistas sociais e historiadores desde a formação destas áreas 

de conhecimento.  

Estamos, portanto, preocupados em fornecer ferramentas para que os alunos 

possam encontrar respostas bem fundamentadas teórica e empiricamente (seja 

pelos métodos qualitativos, seja pelos quantitativos) para as questões, práticas 

ou teóricas, que se apresentassem a eles. Portanto, é possível dizer que a boa 

formação do profissional em Ciências Sociais e também do licenciado em 

História implica no desenvolvimento de uma atitude, postura ou perspectiva, de 

um raciocínio analítico, implica o domínio de métodos ou “um olhar sobre o 

mundo” que é certamente diferente de saber o que disse este ou aquele autor, 

este ou aquele texto, esta ou aquela escola de pensamento. 

 No caso da licenciatura em História, busca-se uma integração entre as 

formações teórica e prática do professor durante a maior parte do curso, e não 

apenas nos semestres finais Assim, as atividades de estágio supervisionado se 

iniciam formalmente a partir do sexto período, havendo, contudo, um conjunto 
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de disciplinas eletivas, distribuídas por toda a matriz curricular dos oito 

períodos, que busca associar o conhecimento teórico à pratica do ensino da 

história. Podemos exemplificar com os laboratórios de informática – voltados à 

aplicação de recursos tecnológicos em sala de aula, as oficinas de material 

didático e as disciplinas de Imagem e ensino da história. 

 Para atender a esse objetivo, incluiu-se na grade curricular um conjunto 

de oficinas cuja linha-mestra é a realização de discussões sobre a aplicação de 

noções e temas básicos do conhecimento histórico às atividades de ensino. 

Os programas das disciplinas serão construídos com inteira liberdade pelos 

professores, respeitando-se o conteúdo das ementas. Eles serão discutidos e 

apresentados ao conjunto da congregação para que as conexões anunciadas 

neste Projeto Pedagógico sejam implementadas em proveito do melhor 

rendimento de todos os cursos. 

 

3.2.4 - Processo de Avaliação  

 Durante o curso, a avaliação das disciplinas será concebida e aplicada 

em função dos  seus objetivos.  Para boa parte das disciplinas de formação, 

formas tradicionais de avaliação (exames e trabalhos escritos) deverão ser 

empregadas. À medida, porém, que o aluno avance no curso, outras 

habilidades também deverão ser avaliadas. Em qualquer caso, essas 

avaliações serão aplicadas ao longo da disciplina e terão um caráter 

primordialmente formativo, permitindo a alunos e professores avaliar o 

processo de aprendizagem de cada aluno e da turma e fazer os ajustes 

necessários, seja no processo de estudo individual, seja na forma de conduzir 

o curso.  

 O TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) será a atividade acadêmica 

de sistematização do conhecimento trabalhado sobre um objeto de estudo 

pertinente à profissão do cientista social e/ou do professor de História, que 

articula e inter-relaciona os conteúdos teóricos com o cotidiano, quer no âmbito 

institucional como fora dele. Será acompanhada de professores orientadores, 

que propiciarão a absorção dos alunos em projetos de pesquisa e participação 

em estágios, constituindo-se requisito essencial e obrigatório para a 
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integralização curricular, observando-se as regras estabelecidas pelo Manual 

para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

 A avaliação do TCC compreenderá o acompanhamento contínuo pelo 

professor orientador e a avaliação final pela Banca Examinadora, que será 

composta pelo orientador e por mais dois professores da Escola, que poderão 

ser sugeridos pelo orientador e/ou pelo orientando. 

 Na avaliação dos docentes, não pretendemos nos limitar àquela que é 

feita por meio de questionários preenchidos pelo aluno ao final de cada 

disciplina. Essa avaliação é em geral conduzida pela Coordenação de Apoio ao 

Ensino, que se encarrega de distribuir, recolher, tabular e divulgar seus 

resultados. Embora este tipo de avaliação forneça informações importantes, 

principalmente para a detecção de possíveis problemas momentâneos, ela não 

é totalmente precisa e precisa ser interpretada com cuidado, como destacado 

por Mary Gray no artigo Student Teaching Evaluations: Inaccurate, Demeaning, 

Misused . Além de usar (com cautela) as avaliações feitas pelos alunos ao final 

de cada curso, pretendemos utilizar-nos também de instrumentos globais de 

avaliação do desempenho, através de visitas de comitês externos e de 

entrevistas com ex-alunos, já capazes de ter uma perspectiva mais ampla de 

sua formação. 

  Quanto à  avaliação Institucional, esta é realizada pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), conforme as atribuições e diretrizes expressas na 

lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. A definição e aplicação dos instrumentos 

para avaliação é conduzida pela comissão que produz e encaminha ao 

colegiado da IES, para conhecimento, os relatórios (parcial semestral e final 

anual). 

 

3.2.5 - Atividade prática profissional, complementa res e de estágios  

 Para contemplar essas perspectivas de formação, um dos pontos 

importantes do programa de curso do bacharelado em Ciências Sociais é a 

abertura de estágio na própria instituição, em qualquer de seus programas de 

pesquisa, e também, a orientação para alocação dos estudantes em estágios 

extra-institucionais. Os estágios poderão ser computados como créditos. As 
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experiências de estágio que forem apresentadas com vistas à obtenção de 

crédito serão avaliadas pela Secretaria de Apoio ao Ensino, sob a orientação 

da Coordenação Geral da Escola e dos cursos, de acordo com regras 

específicas definidas pela própria comissão para este fim.  

Em relação ao curso de licenciatura em História, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais orientam que, 

 As atividades de prática de ensino deverão ser desenvolvidas no interior dos 

cursos de História, e sob sua responsabilidade, tendo em vista a necessidade 

de associar prática pedagógica e conteúdo de forma sistemática e permanente.  

 No sentido de atender a preocupação com a integração entre as 

formações teórica e prática do professor durante a maior parte do curso de 

licenciatura em História, e não apenas nos semestres finais, quando se iniciam 

as atividades de Estágio Supervisionado, incluiu-se na grade curricular um 

conjunto de oficinas cuja linha-mestra é a realização de discussões sobre a 

aplicação de noções e temas básicos do conhecimento histórico às atividades 

de ensino, conforme descrito anteriormente. Impõe-se também a 

necessidade de aprimorar o modelo de Estágio Supervisionado, de modo 

assegurar maior interlocução entre os professores-supervisores do curso de 

licenciatura e os professores-regentes de História dos colégios conveniados 

por meio da criação de espaços de integração e diálogo. Em encontros e 

seminários periódicos, será possível estabelecer um conjunto de critérios e 

regras comuns com vistas ao desenvolvimento do trabalho junto aos 

licenciandos. 

Finalmente, e de acordo com premissas emanadas do MEC, ambos os cursos 

incluem “Atividades complementares” entendidas como sendo “componentes 

curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos, competências e atitudes do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar”. Abrangem estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, voltadas especialmente para 

as relações com o mundo do trabalho, com as condições sociais 

contemporâneas e o papel que o aluno nelas pode desempenhar, no sentido 

de extensão de sua ação à comunidade. São, portanto, componentes 

curriculares enriquecedores e que contribuem para que o aluno se situe no 
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mercado e nas possíveis atividades profissionais que poderá vir a 

desempenhar em função do seu próprio perfil, e que não se confundem com o 

estágio curricular supervisionado, que constitui componente curricular 

obrigatório para os alunos da licenciatura.  

 Assim, todos os alunos inscritos nos cursos de graduação da Escola 

Superior de Ciências Sociais do CPDOC da Fundação Getulio Vargas deverão 

realizar atividades acadêmicas complementares às disciplinas oferecidas 

regularmente para obter o título de Bacharel e/ou Licenciado em Ciências 

Sociais. De acordo com o Artigo 1º § 1º do referido manual entende-se por 

atividade complementar: 

“as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. Incluem-se nesse 

conjunto: palestras, estágios, iniciação científica, projetos de extensão, 

seminários e eventos científicos, congressos e simpósios promovidos por 

Associações Científicas ou entidades culturais, devendo ser realizadas desde o 

primeiro semestre letivo e serão classificadas e computadas conforme o Banco 

de Atividades em constante do Manual de Atividades Complementares.” 
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3.3 - Inovações consideradas significativas, especi almente 
quanto à flexibilidade dos componentes curriculares   
 

Do projeto pedagógico formulado, destacamos como particularmente 

inovadores:  

1) a criação de áreas de concentração abertas aos cursos oferecidos pela 

ESCS;  

2) a interação com as outras escolas da Mantenedora, com a abertura da oferta 

das disciplinas de nossa matriz curricular aos alunos das demais escolas, bem 

como a possibilidade dos alunos da ESCS, caso queiram, completar as áreas 

de concentração previstas na programação de seu curso de referência com 

cursos especiais oferecidos pelos demais centros, podendo ser validadas como 

créditos para o currículo de Ciências Sociais até quatro disciplinas externas, de 

livre escolha dos estudantes;  

3) uma nova concepção do papel do professor de História, com a utilização 

intensiva de recursos didáticos construídos a partir da prática de pesquisa 

arquivística (documentos sonoros, textuais e iconográficos) e da adequação 

aos recursos tecnológicos contemporâneos. 

  

3.4 - Oportunidades diferenciadas de integralização  dos cursos  

 
A integralização dos Cursos da ESCS obedece aos princípios legais do 

Ministério da Educação e estão expressos nos Projetos Pedagógicos de cada 

Curso, respeitando-se a carga horária estabelecida para os componentes 

curriculares bem como para os Estágios, Atividades Práticas e 

Complementares. 

Como oportunidades diferenciadas de integralização de cursos, a ESCS 

oferece a seus acadêmicos, em regime de dependência ou de adaptação 

curricular, cursos de férias, componentes curriculares realizados em dia de 

sábado (matutino e vespertino), plano de estudos individuais com aulas 

presenciais e com aplicação de recursos audiovisuais, utilização dos 

laboratórios de multimídia. O ensino é organizado a partir de uma metodologia 
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que favorece as atividades de aprendizagem individual e coletiva, bem como 

estudos teóricos e práticos. 

Para os acadêmicos transferidos de outras IES procede-se o 

aproveitamento de estudos dos componentes curriculares cursados com 

aprovação e com carga horária equivalente ou superior aos componentes dos 

cursos da ESCS. 

Os acadêmicos dos cursos de Licenciatura que exercem o magistério 

terão aproveitado suas atividades profissionais para fins de integralização da 

prática pedagógica, nos termos do parágrafo único do Art. 1º da Resolução 

CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002, que estabelece: 

“Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica 

poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até o 

máximo de 200 (duzentas) horas”. 

Assim sendo, as atividades de docência desenvolvidas na Educação 

Infantil, na Educação Básica, na Educação Profissional e nos Processos de 

Gestão, devidamente comprovadas, poderão resultar em redução da carga 

horária dos componentes curriculares pertinentes a Estágios Supervisionados e 

Prática Pedagógica. 

Em consonância com a LDB (Art 47, § 2º) a ESCS oferece aos seus 

acadêmicos que demonstram extraordinário aproveitamento em componentes 

curriculares específicos, a possibilidade de abreviarem a integralização de seus 

cursos mediante a realização de avaliação em banca examinadora, de acordo 

com normas próprias. 

3.4.1 Ciências Sociais  

A estruturação curricular do curso de Ciências Sociais oferece ao aluno 

a possibilidade de dirigir seus estudos para três linhas que concentram 

esforços de pesquisa já existentes no CPDOC como descrito no item que trata 

da seleção de conteúdos do curso além de prever a obrigatoriedade de 

cumprimento da carga horária prevista na Matriz Curricular bem como a 

realização de Trabalho de Conclusão de Curso. São áreas de concentração:  

Cultura e Sociedade: preparando o formando atuar profissionalmente em 

instituições ou projetos de memória e de patrimônio histórico, cultural e 
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turístico. Além de representar um mercado em expansão, a área de bens 

culturais tem forte apoio na experiência acumulada pelo CPDOC ao longo de 

sua existência. 

Sociedade e Política: que habilita os alunos a prestar assessoria política 

para candidatos a cargos eletivos, para detentores de cargos políticos ou para 

dirigentes dos setores público e privado. Além disso, espera-se que os alunos 

fiquem habilitados a prestar assessoria política para diversas instituições 

sociais que atuam em um ambiente politizado: associações de classe 

(empresarial e de trabalhadores), sindicatos e empresas. Essa assessoria pode 

se dar tanto no processo político-eleitoral, como, posteriormente, na formulação 

de políticas públicas (ou institucionais, no caso de organizações que não são 

estatais). Os alunos estarão habilitados também a gerir a relação das 

organizações e/ou instituições com seu entorno político. 

Relações Internacionais no mundo contemporâneo: que qualificará o 

aluno para lidar com os principais temas da agenda internacional 

contemporânea. Mais especificamente, a área oferece treinamento 

especializado em análise política internacional, história internacional, política 

externa comparada e economia global. Em posse desse instrumental analítico, 

o estudante poderá atuar em ambientes que demandem pensamento crítico 

sobre a conjuntura mundial. 

 

3.4.2 História 

A integralização curricular para os licenciandos em história prevê a 

obrigatoriedade de cumprimento da carga horária prevista na Matriz Curricular 

bem como a realização de Trabalho de Conclusão de Curso. 
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4 - CORPO DOCENTE 

 

4.1 - Requisitos de titulação  

 A Escola Superior de Ciências Sociais compartilha espaços e 

profissionais com o Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getulio Vargas. O CPDOC, 

desde 1973, mantém uma equipe de profissionais formados nos diversos 

campos das Ciências Sociais. São historiadores, antropólogos, cientistas 

políticos, sociólogos, arquivistas e documentalistas, dos quais a maior parte (24 

de 28) compõe o corpo docente da Escola Superior de Ciências Sociais. Da 

equipe permanente de 24 professores, somente doisnão são doutores, sendo 

que um destes tem previsão de conclusão de tese de doutorado em 2009.  

 O Corpo Docente da Escola Superior de Ciências Sociais se distribui 

entre as classes da carreira de magistério da Mantenedora. Os professores são 

contratados pela Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas, 

observados os critérios e normas do Regimento. Além da idoneidade moral do 

candidato, serão considerados seus títulos acadêmicos, didáticos e 

profissionais, relacionados com a matéria a ser por ele lecionada. Obedecendo 

ao disposto no art. 52 da LDB os requisitos de titulação para manutenção do 

quadro docente exigem titulação acadêmica de mestrado ou doutorado de no 

mínimo um terço do corpo docente.  

O núcleo docente estruturante (NDE) – responsável perante o MEC pela 

criação, implantação e consolidação da escola – é composto obedecendo ao 

mínimo de 30% de professores da IES com regime de trabalho parcial ou 

integral.  
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Atualmente o quadro docente da IES está composto conforme apresentamos 

em tabela abaixo. 

 

4.2 - Experiência no magistério superior e experiên cia 
profissional não acadêmica  
 
  A experiência profissional do quadro docente apresenta-se como a 

seguir: 

Tempo de exercício (anos) 

Professor/pesquisador Magistério 
Superior 

Magistério 
superior 

na própria 
IES 

Magistério 
ensino 

fundamental 
e médio 

Profissional 
fora do 

magistério 

1 Americo Oscar Guichard Freire 4 2 28 13 

3 Angela Maria de Castro Gomes 23 2 11 30 

4 Bianca Stella P de F Medeiros 7 1 0 7 

5 Carlos Eduardo B Sarmento 8 2 0 16 

6 Celso Correa Pinto de Castro 7 2 0 31 

7 Christiane Jalles de Paula 2 2 0 12 

9 Dulce Chaves Pandolfi 22 1 0 31 

10 Fernando Lattman Weltman 18 2 0 29 

11 Helena Maria Bomeny Garchet 32 2 2 34 

12 João Marcelo Ehlert Maia 5 1 0 5 

14 Leticia Borges Nedel 2 1 0 5 

15 Lucia Maria Lippi Oliveira 9 2 0 27 

16 Luciana Quillet Heymann 3 2 0 22 

17 Marcelo Caetano Correa Simas 1 1 0 9 

18 Maria Celina Soares D Araujo 30 2 0 0 

19 Mariana Cavalcanti 3 1 0 5 

20 Marieta de Moraes Ferreira 24 1 0 28 

21 Mario Grynszpan 23 1 0 27 

22 Marly Silva da Motta 5 2 30 5 

23 Matias Spektor 2 2 0 6 

24 Monica Almeida Kornis 5 2 0 29 

25 Paulo Roberto Fontes 6 1 0 12 

28 Suemi Higuchi 2 2 0 14 

29 Verena Alberti 3 2 6 22 

 

4.3 - Os critérios de seleção e contratação  

Os professores são contratados pela Mantenedora, de acordo com as 

leis trabalhistas. A admissão do professor é feita mediante processo seletivo 
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orientado pela Coordenação Geral da Escola a partir de indicações 

encaminhadas pelos Colegiados dos cursos. A homologação da admissão é 

realizada pelo Conselho de Coordenação do CPDOC. Todos os professores 

são contratados de acordo com o estabelecido na CLT, permanecendo na 

instituição com tempo disponível para o exercício de atividades docentes, de 

pesquisa e atendimento aos alunos. 

 

4.4 - Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de 
trabalho  
 

A ESCS tem um compromisso com a qualificação de seu corpo docente. 

Tal compromisso se reflete no estímulo à participação em Congressos, 

Seminários e filiações a entidades científicas; no apoio à participação nos 

editais públicos de fomento à pesquisa; no contínuo aprimoramento acadêmico, 

com previsão de licenças para doutorado e pós-doutorado nos centros de 

excelência do Brasil e do exterior.  

Um dos grandes problemas já identificados no ensino superior diz 

respeito ao treinamento e à avaliação do desempenho docente. As pesquisas 

mostram que um dos pontos cruciais da atual crise do ensino é uma 

insuficiente qualificação didática do professor, bem como a quase inexistência 

de um sistema eficiente de avaliação do desempenho do corpo docente. A 

preocupação com a qualidade do desempenho precisa estar presente nos 

docentes quando do desenvolvimento do seu trabalho. A boa qualidade do 

processo ensino-aprendizagem depende de uma avaliação permanente e 

responsável do desempenho docente, balizada por indicadores obtidos junto 

aos alunos, aos próprios docentes e às suas atividades de auto-qualificação e 

divulgação de seus estudos. A revalorização da carreira depende da 

compreensão, por parte dos docentes da necessidade de avaliação do seu 

trabalho e de uma efetiva prática de avaliação na instituição. 

Nesse sentido, e como já exposto acima, os professores serão avaliados pelos 

alunos ao final de cada disciplina. Essa avaliação será conduzida pela 

Secretaria  Acadêmica que se encarregará de distribuir, recolher, tabular e 

divulgar seus resultados. A esses resultados se juntarão outros, de outras 

formas complementares de avaliação docente. Entendemos esses processos 
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de avaliação como fonte de aprendizagem e de troca sistemática de 

informações. Eles servirão de base para que cursos sejam redesenhados, 

bibliografias modificadas, professores capacitados.  

 De acordo com o plano de carreira da FGV, os salários são estipulados 

levando-se em conta titulação, produção acadêmica e experiência profissional. 

O Plano de Cargos e Salários - PCS da Fundação Getulio Vargas, implantado 

desde 1992, foi criado com o objetivo de valorizar o trabalho dos que assinam 

contrato com a Fundação, dotando-a, ao mesmo tempo, de um indispensável 

instrumento de gestão de pessoal, permitindo-lhe atrair, desenvolver, 

remunerar e manter pessoas altamente qualificadas em seu Quadro Funcional. 

O PCS foi estruturado com base em estudos realizados por uma Comissão de 

Funcionários da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

(EBAPE), por iniciativa da direção da FGV, acompanhados por outra Comissão 

de representantes dos funcionários, devidamente eleitos por eles, também 

integrada pelo presidente adjunto e professor titular. Os cargos foram descritos 

segundo o enfoque de cargo amplo, desde que observados a natureza da 

tarefa e os requisitos legais de instrução e de experiência exigidos. No cargo 

amplo, as competências são diversificadas e abrangentes, dando possibilidade 

de melhor aproveitamento da força de trabalho. 

 

4.5 - Procedimentos para substituição eventual dos 
professores do quadro  
 
 A escola prevê que um dos professores do quadro permanente pode, 

eventualmente, substituir o profissional que tenha se ausentado em caso de 

emergência. Mas há também a previsão de substituição com professor-horista 

selecionado especificamente para responder pelas aulas em caso de 

prolongamento do afastamento do referido profissional. 
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4.6 - Tabela IX - Cronograma de expansão do corpo d ocente 

Titulação Ano I Ano II  Ano III  Ano IV  Ano V  
Graduação --- --- --- --- --- 

Especialista --- --- --- --- --- 

Mestre 08 12 14 16 18 

Doutor 19 23 25 27 29 
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5 - CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVO  

 

5.1- Os critérios de seleção e contratação   

Os membros do corpo técnico-administrativo são contratados pela 

Mantenedora, de acordo com as leis trabalhistas. A admissão do funcionário é 

feita mediante processo seletivo orientado pela Coordenação Geral da Escola. 

Todos os funcionários são contratados de acordo com o estabelecido na CLT e 

são devidamente treinados e submetidos às normas de promoção e avaliação 

previstas no Estatuto da Mantenedora. 

 

5.2 - Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de 
trabalho  
 

De acordo com o plano de carreira da FGV, os salários são estipulados 

levando-se em conta titulação, produção acadêmica e experiência profissional. 

O Plano de Cargos e Salários - PCS da Fundação Getulio Vargas, implantado 

desde 1992, foi criado com o objetivo de valorizar o trabalho dos que assinam 

contrato com a Fundação, dotando-a, ao mesmo tempo, de um indispensável 

instrumento de gestão de pessoal, permitindo-lhe atrair, desenvolver, 

remunerar e manter pessoas altamente qualificadas em seu Quadro Funcional. 

O PCS foi estruturado com base em estudos realizados por uma Comissão de 

Funcionários da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

(EBAPE), por iniciativa da direção da FGV, acompanhados por outra Comissão 

de representantes dos funcionários, devidamente eleitos por eles, também 

integrada pelo presidente adjunto e professor titular.  Os cargos foram descritos 

segundo o enfoque de cargo amplo, desde que observados a natureza da 

tarefa e os requisitos legais, de instrução e de experiência, exigidos. No cargo 

amplo, as competências são diversificadas e abrangentes, dando possibilidade 

de melhor aproveitamento da força de trabalho. 
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5.3 - Tabela X - Cronograma de expansão do corpo té cnico-
administrativo 
 

Titulação Regime de 
trabalho Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Graduação 40 
h/semanais 

08 09 10 11 12 

Especialista 40 
h/semanais 05 06 06 07 07 

Mestre 40 
h/semanais 02 03 04 04 05 
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6 - CORPO DISCENTE 

6.1 – Política de acesso  

A Escola Superior de Ciências Sociais se empenha para receber alunos 

e alunas que se identifiquem com as múltiplas possibilidades de atuação no 

campo das Ciências Sociais e da História. Os egressos poderão atuar em 

distintas frentes, entre elas, a área da cultura, da pesquisa, do magistério, além 

da intervenção em setores da sociedade civil e assessoria parlamentar.  

O acesso aos cursos de graduação da FGV é feito por exame de 

vestibular, transferência e reingresso para portadores de diploma de curso 

superior.  O vestibular é feito anualmente por um setor especializado da própria 

IES. As provas do processo seletivo têm por base os programas do Ensino 

Médio de acordo com conteúdos específicos indicados no Manual do 

Candidato disponibilizado pela IES no ato da inscrição. As provas ocorrem em 

dois módulos: objetivo e discursivo.  Além do vestibular, dois outros processos 

facultam o ingresso dos estudantes na FGV: transferência e o reingresso. Tais 

procedimentos são feitos, semestralmente, de acordo com as vagas 

disponíveis e por um processo seletivo interno, conforme cronograma 

estipulado pela IES. São oferecidas, anualmente, 50 vagas/curso em regime de 

crédito/semestral, em turmas de no máximo 50 alunos. 

No período que antecede ao vestibular, com o objetivo de ampliar as 

possibilidades de escolha aos jovens que ingressam no Ensino Superior, a 

Fundação Getulio Vargas elaborou e vem executando um programa de debate, 

informação e orientação profissional aos estudantes do Ensino Médio. O 

programa consiste em um conjunto de atividades específicas dentro e fora da 

Instituição. Nesse conjunto estão contempladas as seguintes atividades:  

  1) palestras realizadas nas escolas de Ensino Médio, públicas e 

privadas, por professores da FGV, apresentando os cursos de graduação e 

informando sobre as profissões e as possibilidades de inserção dos jovens no 

mercado de trabalho;  
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2) participação nas feiras de Orientação Vocacional promovidas pelas 

escolas de Ensino Médio com vistas à informação aos futuros candidatos sobre 

o processo seletivo e a dinâmica dos cursos; 

 3) Aulas-convite oferecidas na FGV aos estudantes de diversos colégios 

sobre temas e questões relevantes a cada curso específico oferecido pela IES. 

Os alunos visitantes, acompanhados dos respectivos coordenadores das 

escolas, vivenciam uma situação de aula em uma das disciplinas dos cursos de 

graduação, ampliando assim os conhecimentos e alternativas frente à escolha 

profissional dos candidatos ao vestibular. A atividade de aulas-convite se 

completa com uma visita guiada aos diversos setores da instituição destinados 

aos cursos de graduação; 

  4) ao final de todas as etapas descritas até aqui, os estudantes 

aprovados no processo seletivo são recebidos, individualmente, pela Secretaria 

Acadêmica. O encontro se dá em momento anterior à formalização da 

matrícula e tem como objetivo prestar esclarecimento detalhado sobre os 

cursos, os regulamentos e as perspectivas de integração e de aproveitamento 

acadêmico das quais os futuros estudantes poderão usufruir. A Fundação 

Getulio Vargas e o CPDOC acreditam que tais encontros minimizam as 

inquietações naturais de jovens que ingressam no ensino superior, criando 

melhores condições pedagógicas para seu amadurecimento e aproveitamento 

intelectual.   

Completado o ciclo de entrevistas, os alunos e suas famílias são 

recebidos pela Coordenação da Escola e por um conjunto de professores para 

apresentação oficial dos cursos, exposição das oportunidades oferecidas pela 

IES e as expectativas de interação que constam dos programas das  Escolas. 

 

6.2 - Programas de apoio pedagógico e financeiro  

Os alunos da ESCS contam com duas modalidades importantes de 

aprimoramento acadêmico e apoio financeiro: as bolsas dos programas de 

iniciação científica (PIBIC/CNPq, FAPERJ, etc) e estágios remunerados de 

pesquisa e documentação. Tais modalidades contam sempre com a supervisão 
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de um coordenador que faz parte do corpo docente da Escola ou do conjunto 

de pesquisadores do CPDOC. 

Além disso, os alunos da ESCS contam com atendimento pedagógico 

especializado conduzido por uma Secretaria de Apoio ao Ensino. Dispõem, 

ainda, de atendimento individualizado pelos professores em horários 

estipulados previamente. Assim que se matriculam nos cursos, os estudantes 

recebem uma conta de e-mail institucional para sua comunicação com colegas, 

professores e demais setores da IES. Além disso, a instituição faculta a todos o 

acesso à intranet onde estão disponibilizadas as informações necessárias para 

a condução do seu curso: programas das disciplinas, horários, locais, 

disponibilidade de vagas, notas, material didático, perfil dos professores, 

disciplinas por eles ministradas, matrícula e trancamento on-line, e pagamento 

de mensalidade. Os estudantes têm livre acesso à Biblioteca Central da FGV 

para estudo, consulta e retirada de livros, aos laboratórios de informática e ao 

acervo documental do CPDOC.  

 

6.3 - Estímulos à permanência  

 O acompanhamento individual e constante dos alunos faz parte da 

própria concepção dos Cursos de Graduação em Ciências Sociais e em 

História da Escola Superior de Ciências Sociais. A Secretaria  Acadêmicafoi o 

órgão criado para dar todo tipo de apoio necessário e ouvir sugestões. Nela o 

aluno contará com o auxílio de professores orientadores e pedagogos. Esses 

profissionais o acompanharão desde o momento em que ele ingressa no curso 

até o momento em que o conclui. 

A Secretaria  Acadêmica exerce esse tipo de acompanhamento em 

ações tais como: entrevistar os alunos aprovados no Vestibular e acompanhar 

o processo de matrícula; produzir dados de acompanhamento de ingresso e 

egresso de alunos da graduação; informar e orientar alunos dos cursos de 

graduação sobre os regulamentos dos cursos, direitos e deveres de docentes e 

discentes, sistemas de avaliação, regime disciplinar e critérios de jubilação.  
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6.4 - Organização estudantil (espaço para participa ção e 
convivência estudantil)  

O Regimento da Escola Superior de Ciências Sociais prevê a forma de 

organização estudantil e os procedimentos para representação. O objetivo da 

representação estudantil é promover a cooperação da comunidade acadêmica 

e o aprimoramento da Escola Superior de Ciências Sociais. Compete ao Centro 

Acadêmico indicar os representantes discentes, com direito a voz e voto, nos 

órgãos colegiados da Escola Superior de Ciências Sociais, vedada a 

acumulação. De acordo com o Regimento da Escola: 

Art. 69. O Corpo Discente tem como órgão de representação o Centro 

Acadêmico, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado conforme 

a legislação vigente. 

 

6.5 - Acompanhamento dos egressos  

 A Escola Superior de Ciências Sociais não tem ainda formalizado um 

programa de acompanhamento dos egressos, a despeito da importância que 

dá a tal programa do ponto de vista pedagógico e de pesquisa sobre trajetórias 

de estudantes de Ciências Sociais e História. A disposição de registrar os 

estudantes e manter atualizado o acervo dos que passaram pela Escola está 

plenamente compatível com a tradição da própria instituição que abriga a 

Escola Superior de Ciências Sociais.  
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7 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  

7.1 - Estrutura organizacional com as instâncias de  decisão  

A ESCS tem seu funcionamento orientado no sentido de garantir a 

autonomia da mantida. As instâncias decisórias da instituição são compostas 

pelos seguintes órgãos:  

I – Coordenação Geral; 

II – Colegiados de curso; e, 

III – Coordenadorias de curso;  

O funcionamento dos órgãos deliberativos ocorre em reuniões da Escola 

Superior de Ciências Sociais e realizam-se no início e no final de cada 

semestre e, extraordinariamente, por convocação da Coordenação Geral.  

A Coordenação Geral, exercida pelo Coordenador Geral, é o órgão de 

superintendência, administração, coordenação e fiscalização executiva das 

atividades da Escola Superior de Ciências Sociais. O Coordenador Geral é 

escolhido por seus pares e designado pela Mantenedora para mandato de 2 

(dois) anos, permitida a recondução uma única vez. São atribuições do 

Coordenador Geral: 

I – supervisionar, superintender, dirigir e coordenar todas as atividades da 

Escola Superior de Ciências Sociais; 

II – representar a Escola Superior de Ciências Sociais, interna e externamente, 

no âmbito de suas atribuições; 

III – convocar e presidir as reuniões dos Colegiados dos cursos, com direito a 

voz e voto de qualidade;  

IV – elaborar o plano semestral de atividades da Escola Superior de Ciências 

Sociais e encaminhá-lo à aprovação do Conselho Superior da Mantenedora; 

VI – dar posse aos Coordenadores de Curso e ao Funcionário Responsável 

pela secretaria da Escola, respeitadas as condições estabelecidas neste 

Regimento e nas normas da Mantenedora; 

VII – propor a admissão de pessoal docente e técnico-administrativo para 

contratação pela Mantenedora; 
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VIII – apresentar proposta orçamentária para apreciação e aprovação da 

Mantenedora; 

IX – designar comissões para proceder aos inquéritos administrativos; 

X – fiscalizar o cumprimento do regime escolar e execução dos programas e 

horários; 

XI – aplicar o regime disciplinar, conforme os dispositivos expressos neste 

Regimento; 

XII – zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Escola 

Superior de Ciências Sociais, respondendo por abuso ou omissão; 

XIII – propor ao Conselho Superior da Mantenedora a concessão de títulos 

honoríficos ou benemerência;  

 XIV – conferir graus, expedir diplomas, títulos e certificados escolares; 

XV – encaminhar aos órgãos competentes da Escola Superior de Ciências 

Sociais recursos de professores, funcionários e alunos; 

XVI – decidir os casos de natureza urgente ou que impliquem matéria omissa 

ou duvidosa, neste Regimento, ad referendum do Conselho Superior da 

Mantenedora; 

XVII – autorizar pronunciamentos públicos que envolvam o nome da Escola 

Superior de Ciências Sociais;  

XVIII - propor alterações regimentais, quando pertinente em seus aspectos 

legais; 

XIX - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e da legislação 

em vigor. 
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7.2 - Organograma institucional e acadêmico  

 

 

7.3 - Órgãos colegiados: competências e composição 

O funcionamento dos órgãos colegiados dos cursos de Ciências Sociais 

e História obedece às normas dispostas no regimento sendo composto pelo 

conjunto de docentes permanentes do Curso, pelo coordenador do curso e um 

representante do corpo discente, sendo presididos pelo coordenador de cada 

curso e, conforme Art. 12.  do Regimento, compete ao Colegiado de Curso: 

I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas 

ementas e respectivos programas; 

II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das 

disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares 

emanadas do poder Público; 

III – promover a avaliação do curso;  

IV – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 

requerimento dos interessados; 

XIX - propor alterações regimentais, quando pertinente no aspecto legal; 

V – aprovar, em primeira instância, o Regimento da Escola Superior de 

Ciências Sociais com seu respectivo anexo e alterações, submetendo-o à 

coordenação geral; 

VI – aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos 

da Escola Superior de Ciências Sociais; 

Coordenação Geral 

Secretaria de Registro 
Acadêmico 

Secretaria Acadêmica Comissão Própria de 
Avaliação 

 

Colegiados de curso Coordenadorias de curso 
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VII – aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da 

Escola Superior de Ciências Sociais, elaborados pelo Coordenador-Geral; 

VIII – deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva e individual; 

IX – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e, 

X – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 

pela coordenação geral e pela mantenendora. 
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7.4 - Órgãos de apóio às atividades acadêmicas  

7.4.1 - Secretaria Acadêmica 

 O acompanhamento minucioso das atividades de ensino oferecidas pela 

Escola Superior de Ciências Sociais é feito pela Secretaria  Acadêmicada FGV 

vinculada à Mantenedora da IES. Trata-se de um órgão de apoio aos diretores 

e coordenadores dos cursos de Ciências Sociais e de História e de outras 

escolas da FGV que tem por competências acompanhar e supervisionar a 

execução do Projeto Pedagógico dos Cursos, promover a interface com os 

órgãos reguladores e agências de fomento na área da educação de nível 

superior e atuar junto aos discentes e docentes com vistas ao cumprimento das 

exigências legais e normativas em vigor.  

 

7.4.2 - Secretaria de Registro Acadêmico 

A Secretaria de Registro Acadêmico funciona a cargo da Mantenedora. 

É o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento escolar e 

administrativo da Escola Superior de Ciências Sociais, dirigido por um 

Funcionário Responsável indicado pelo Coordenador Geral, sob a orientação 

deste. 

 

7.5 - Autonomia da IES em relação à mantenedora  

 A IES funciona de modo autônomo no que se refere aos seus 

regulamentos e normas internos, com base e, Regimento e manuais próprios, 

estando vinculada à Mantenedora não como sua dependente, mas como um de 

suas instâncias acadêmicas. 
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8 - AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

A Comissão Própria de Avaliação será composta por: 1 um) membro 

externo da sociedade civil organizada representante da Comunidade,  2 (dois) 

membros do corpo docente, 2 (dois) representantes do corpo discente, e 1 

membro do corpo técnico-administrativo, todos escolhidos na forma da 

legislação vigente. A forma escolha dos representantes e as atribuições da 

CPA constam no regimento da IES tal como segue: 

§ 1º Os representantes da Comunidade serão escolhidos pelo Conselho 

Superior vinculado à Mantenedora com mandato de 2 (dois) anos. 

§ 2º Os representantes do corpo docente são eleitos por seus pares, para 

mandato de 2 (dois) anos. 

§ 3º Os representantes do corpo discente e o membro do corpo técnico-

administrativo serão indicados pelo Colegiado e terão mandato de 2 (dois) 

anos. 

Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de 

avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP, obedecidas as seguintes diretrizes:  

I - constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior, ou 

por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação 

de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 

organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um 

dos segmentos;  

II - atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição de educação 

Art. 23. A periodicidade das reuniões da CPA e as normas internas de seu 

funcionamento serão definidas pela própria Comissão. 
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8.1 - Metodologia, dimensões e instrumentos a serem  utilizados 
no processo de auto-avaliação  
 A metodologia e instrumentos utilizados no processo são definidos pela 

comissão conforme art. 23 supracitado. As dimensões contempladas pela 

Comissão são as dez dimensões contidas na Lei que institui o SINAES, Nº 

10.861, artigo 3º,  explicitadas no “núcleo comum” das Dimensões da Avaliação 

Institucional do documento Roteiro de Auto-Avaliação Institucional,  cap 4, p 

17-31. São elas: 

I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

IV - a comunicação com a sociedade; 

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI - organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios; 

VII - infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 

recursos de informação e comunicação; 

VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional; 

IX - políticas de atendimento aos estudantes; 

X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 
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8.2 - Formas de participação da comunidade acadêmic a, 
técnica e administrativa, incluindo a atuação da Co missão 
Própria de Avaliação  
 A forma de participação dos diversos segmentos da IES está 

contemplada em conformidade com a Lei Nº 10.861 garantindo de acordo com 

o constante no regimento que todos os segmentos façam parte da Comissão 

Própria de Avaliação e que nenhum dos segmentos constitua maioria absoluta 

em relação à soma dos demais. Assim, os diferentes órgãos colegiados da 

instituição atuarão sempre no sentido de assegurar não só a participação 

efetiva dos diferentes segmentos, mas também a observância dos termos e 

exigências do SINAES, de acordo com o previsto em sua normatização e na 

Portaria 1.264, de 17 de outubro de 2008. 

 

8.3 - Formas de utilização dos resultados das avali ações  

 Após serem devidamente debatidos nas diferentes instâncias da 

instituição, com a participação de toda a comunidade acadêmica, os resultados 

das avaliações, interna e externa, serão utilizados no sentido da melhoria dos 

cursos e serviços oferecidos pela instituição, buscando aperfeiçoar o 

atendimento à comunidade acadêmica. 
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9 - INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES 
ACADÊMICAS  

9.1 - Tabela XI - Infra-estrutura física  

 Quantidade  Área (m2) Ano I  Ano II  Ano III  Ano IV  Ano V  
Área de lazer        

Auditório 22 1.857,41 m2 22 22 22 22 22 

Banheiros  67,84M²      

Biblioteca  686,45      

Instalações Administrativas  130.45M²      

Laboratórios 3* 118,61 m2 3* 4 5 6 7 

Salas de aula 18 845,49 m2 18 20 22 24 26 

Salas de Coordenação   2 3 4 5 6 

Salas de Docentes   1 1 1 1 1 

Outros (salas de estudo) 7**  7**     

 

* lab 314, 315, 422  

** nos 3 e 4o andares  

Obs: todas as salas de aula e auditórios na Sede foram contabilizadas 

 

9.2 - Infra-estrutura acadêmica  

9.2.1 – Tabela XII - Laboratórios de Informática  

Equipamento Especificação Quantidade Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

IBM Net Vista 40 G/ 256 
MB/ P4 15 15 20 25 30 30 

Computadores 
COMPAQ - EVO 40 G/ 

256 MB/ P4 
3 3 6 10 15 20 

AP 610 1 1 2 4 5 6 

AP 410 N 1 1 2 4 5 6 Impressoras 

CL 4000 DN 2 2 2 4 5 6 

Projetor multimídia 
PROXIMA 6850 

1 1 2 4 5 6 
Projetores 

Projetor multimídia 
Mitshubishi XL5U 

1 1 2 4 5 6 

Obs: computadores, impressoras e projetores dos labs 314 e 422 
*** inclusos thin clients alocados nos labs do 3º e 4º andares. 
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9.2.5 - Biblioteca  

9.2.5.1 - Tabela XIV - Acervo por área do conhecimento  

 Área do conhecimento Quantidad
e 

Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Livros        

 Ciências Agrárias 551 578 607 638 668 702 

 Ciências biológicas 241 253 266 279 292 307 

 Ciências da Saúde 806 846 888 933 980 1.028 

 Ciências Exatas e da 
terra 

3.976 4.174 4.383 4.602 4.832 5.316 

 Ciências Humanas 17.866 18.76
0 

19.70
0 

20.68
2 

21.71
7 

22.80
3 

 Ciências Sociais 
Aplicadas 

73.358 77.02
5 

80.88
0 

84.92
0 

89.16
7 

93.62
5 

 Engenharia/Tecnologi
a 

973 1.021 1.072 1.126 1.182 1.240 

 Lingüística,letras e 
artes 

3.751 3.938 4.135 4.342 4.560 4.788 

Periódico
s 

       

 Ciências Agrárias 23 24 25 26 27 28 

 Ciências biológicas 1 1 2 2 3 3 

 Ciências da Saúde 5 6 7 8 9 10 

 Ciências Exatas e da 
terra 

47 49 51 54 56 58 

 Ciências Humanas 114 120 126 132 138 146 

 Ciências Sociais 
Aplicadas 

1.365 1.434 1.505 1.580 1.659 1.743 

 Engenharia/Tecnologi
a 

25 26 28 29 30 31 

 Lingüística,letras e 
artes 

16 17 18 20 21 23 

 Ciências exatas e da 
terra 

0 2 3 4 5 6 

 Ciências Humanas 0 2 4 6 8 10 

 Ciências Sociais 
Aplicadas 

12 14 16 18 20 22 

 Engenharia/Tecnologi
a 

0 2 4 6 8 10 

 Lingüística,letras e 
artes 

      

Outros        

 Ciências Agrarias 5 6 7 8 9 10 

 Ciências biológicas       

 Ciências da Saúde       

 Ciências exatas e da 
terra 

25 26 27 28 29 30 

 Ciências Humanas 68 70 72 74 76 78 



 

 
58 

 Ciências Sociais 
Aplicadas 

546 573 602 633 664 700 

 Engenharia/Tecnologi
a 

2 3 4 5 6 7 

 Lingüística,letras e 
artes 

10 11 12 14 16 18 

 

 Livros, obras de referência, dissertações, teses e outras obras monográficas 

(2) Periódicos: publicação seriada (periódicos técnico-científicos, revistas, jornais etc) 

(3) Formato digital/eletrônico licenciado para acesso on-line pela Instituição  

(4) Formato/digital eletrônico de propriedade da Instituição ( vídeos, DVD, CD Rom´s )  

 

 

9.2.5.2 - Formas de atualização e expansão do acervo 

Tanto a Mantenedora quanto a ESCS possuem planejamento anula 

orçamentário para expansão do acervo de acordo com as exigências da 

legislação educacional prevendo o atendimento pleno do corpo docente e 

discente. 

 

9.2.5.3 - Horário de funcionamento 

Segunda a Sexta-feira: 08h15min às 20h30min 

Sábados (usuário interno): 08h30min às 12h30 min 

9.2.5.4 - Serviços oferecidos 

Reserva de Material 

Toda obra que estiver emprestada poderá ser reservada e, quando 

devolvida, ficará à disposição do usuário que a reservou, por 48 horas. 

Reprografia : A Biblioteca conta com o serviço de reprografia, durante o horário 

de funcionamento da Biblioteca. 

OBS: O material da Biblioteca só poderá ser fotocopiado em parte, de 

acordo com a lei sobre direitos autorais (Lei 9.610, de 19/02/1998) 

Orientação Bibliográfica: Orientação para os pesquisadores em busca de 

normas para elaboração de referências bibliográficas. 

Visitas Orientadas e Capacitação de Usuários  
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10 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU COM 
MOBILIDADE REDUZIDA  
 

A FGV dispõe de plano de promoção de acessibilidade e atendimento 

prioritário, imediato e diferenciado para a utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, 

sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e 

intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS  
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11 - DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E 
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

11.1 - Planejamento econômico-financeiro 

 

A capacidade e a sustentabilidade financeira da ESCS da FGV é 

demonstrada por meio de seus balanços. No que se refere às receitas, as 

principais fontes da Universidade são as mensalidades oriundas dos cursos de 

graduação. Como o reajuste das mensalidades tem, via de regra, sido menor 

do que os índices inflacionários, a ESCS da FGV tem feito um grande esforço 

para manter e atrair novos alunos através de forte política de melhoria da 

qualidade do ensino, assim como empreendendo esforços e ações no sentido 

de reduzir a evasão. A inadimplência tem se mantido em níveis bastante 

reduzidos, estando bem administrada. 

A ESCS da FGV possui, hoje, forte captação de recursos para a 

pesquisa, com boas possibilidades, em breve, de auferir receita permanente 

proveniente do registro de marcas e patentes de seus inventos, bem como de 

royalties. 
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RECEITAS 

Receitas 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Anuidades/Mensalidades 4.369.362 5.205.138 9.248.064 12.957.228 16.678.140 

Taxas/Secretaria 100 100 100 100 100 

Financeiras 10.923 13.013 23.120 32.393 41.695 

Serviços 0 0 0 0 0 

Diversos 0 0 0 0 0 

RECEITA BRUTA 4.380.385 5.218.251 9.271.284 12.989.721 16.719.935 

DESCONTOS      

Bolsas 521.709 694.503 2.198.531 3.672.211 5.160.576 

Inadimplência 21.847 26.026 46.240 64.786 83.391 

TOTAL DESCONTOS 543.556 720.528 2.244.772 3.736.997 5.243.967 

Receita Operacional 3.836.829 4.497.723 7.026.512 9.252.724 11.475.969 
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DESPESAS 

 

Despesas 

 2009 2010 2011 2012 2013 

1. PESSOAL      

Docente 1.564.237 1.806.694 2.845.543 3.884.167 4.894.050 

Técnicos e Administ. 425.189 491.094 773.473 1.055.790 1.330.295 

Encargos 920.027 1.062.631 1.673.645 2.284.525 2.878.501 

Sub-total 2.909.454 3.360.419 5.292.660 7.224.481 9.102.847 

2. MANUTENÇÃO      

Consumo 209.967 227.984 304.510 381.030 455.451 

Aluguel      

Sub-Total 2 209.967 227.984 304.510 381.030 455.451 

3. INVESTIMENTO      

Mobilia 15.000 16.500 18.150 19.965 21.962 

Reformas/salas de aula/laboratórios 500.000 200.000 220.000 242.000 266.200 

Biblioteca e Acervo 20.000 22.000 24.200 26.620 29.282 

Equip. informática/Computadores 30.000 33.000 37.950 43.643 50.189 

Diversos 15.000 15.750 16.538 17.364 18.233 

Sub-Total 3 580.000 287.250 316.838 349.592 385.865 

4. OUTROS      

Treinamento 45.000 47.250 49.613 54.698 54.698 

Pesquisa e Extensão 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 

Eventos 10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 

Sub-Total 4 105.000 110.250 115.763 124.155 127.628 

TOTAL 3.804.421 3.985.903 6.029.770 8.079.259 10.071.790 
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ANEXO 01  
PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL DA ESCOLA 

SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA FGV 
 



 

 
64 

1. PROPOSTA FILOSÓFICO-EDUCACIONAL  
 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento das ações acadêmicas e de gestão da Escola 

Superior de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas orienta-se pelo 

paradigma da que preconiza o trabalho crítico, criativo e coletivo, tendo como 

referência ação-reflexão-ação e a prática social. Este paradigma emergente 

estrutura-se nas seguintes teses: 

 

 

� Todo conhecimento científico-natural é científico-social;  

� Todo conhecimento é local e total;  

� Todo conhecimento é autoconhecimento;  

� Todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. 

 

 

1.2. PRINCÍPIOS OU PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 

A Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas, 

como instituição educacional, destina-se a promover a educação por suas 

múltiplas formas, modalidades e graus, bem como o avanço de tecnologias de 

diferentes ordens, inclusive em regime de colaboração com a sociedade, para 

atingir os seguintes objetivos básicos, dentre outros de acordo com os projetos 

específicos:  

 

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  



 

 
65 

 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

 

IV – promover a divulgação e conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, da publicação ou de outras formas de comunicação;  

 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;  

 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;  

 

VIII – desenvolver projetos integrados de promoção humanística, científica, de 

pesquisa e de capacitação tecnológicas, de caráter interdisciplinar e 

extensionista,, necessários ao desenvolvimento do sistema produtivo regional e 

nacional.  
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Princípios teórico-metodológicos gerais 

 

Considerando que é função do Projeto Pedagógico Institucional explicitar 

as concepções pedagógicas gerais subjacentes às práticas desenvolvidas na 

Instituição, a seguir são feitas considerações sobre ciência e produção de 

conhecimento; currículo como construção social; ensino, aprendizagem e 

avaliação; interdisciplinaridade; educação e tecnologia e inclusão social. Esses 

conceitos orientam a ação pedagógica na Escola Superior de Ciências Sociais 

da FGV e lhe conferem identidade, respeitando, no entanto, as peculiaridades 

e as diferenças dos sujeitos envolvidos no ensino e na aprendizagem. 

 

Ciência e produção de conhecimento  

 

A Instituição Acadêmica é espaço de produção e disseminação de 

conhecimento, fortalecido pelo protagonismo dos sujeitos envolvidos, pelo 

desenvolvimento da cultura da pesquisa na dinâmica da atuação docente e 

discente, bem como pela responsabilidade social inerente a esse processo de 

produção. 

 

O avanço do conhecimento científico, a socialização desse 

conhecimento e a sua função de iluminar o senso comum permeiam as ações 

educativas que integram os Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de 

Extensão da Escola Superior de Ciências Sociais da FGV. 

 

Currículo como construção social 

 

Currículo é a realização de um projeto que sintetiza intenções e práticas 

educativas e representa a organização dessas práticas educacionais na 

Instituição. Encontra-se impregnado pelos valores inerentes ao contexto que o 

referencia, constituindo-se num instrumento de qualificação das decisões 

educativas. Nesse sentido, o currículo é considerado uma construção social e 

cultural em permanente diálogo com o contexto mais amplo, tornando explícitas 

as experiências de ensino e de aprendizagem vividas pela comunidade 
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acadêmica, e a relação dessas práticas com os saberes historicamente 

construídos e com as concepções e ideais defendidos pela Instituição. 

 

Em consonância com a concepção de currículo aqui delineada, os 

Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) representam o resultado da elaboração 

conjunta de vários integrantes do quadro docente ao qual o curso se encontra 

vinculado, constituindo o instrumento norteador das ações desenvolvidas e 

assegurando um processo dinâmico e flexível, aberto a revisões periódicas. 

 

O projeto pedagógico define a identidade formativa que se pretende 

alcançar considerando as dimensões humana, científica e profissional. Tendo 

em vista a consecução dos objetivos propostos, nele são explicitados os 

componentes curriculares e as concepções pedagógicas que lhes dão 

sustentação, as estratégias para o ensino e para a aprendizagem, bem como 

os critérios para a avaliação. Nele também fica expressa a estrutura acadêmica 

necessária ao seu funcionamento. Desse modo, o PPC cumpre a função de 

garantir a expressão da identidade do curso, inserido no contexto local e 

regional, orientando o atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, em 

articulação com a especificidade da área de conhecimento do respectivo 

campo de saber, mantendo coerência com o Projeto Pedagógico da Instituição. 

 

Ensino, aprendizagem e avaliação 

 

O ensino tem no professor o orientador do processo pedagógico, o 

mediador da relação do estudante com o objeto de conhecimento. As ações 

propostas pelo professor, além de darem relevo à atuação do aluno, criam 

condições para que este estabeleça relações e atribua sentido aos conteúdos 

estudados. O ensino é percebido, portanto, como a organização de situações 

capazes de contribuir para a construção e produção do conhecimento pelo 

aluno, distanciando-se da idéia de transferência de informação. 

A aprendizagem, para além de acúmulo de informações, é 

compreendida como construção de significados que permitam a interpretação 

da realidade e sua transformação. É, portanto, um processo de autoconstrução, 
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que implica a elaboração, pelo estudante, de significados próprios, mediante 

sínteses sobre o que vivencia e o que busca conhecer. 

A avaliação é um componente de diagnóstico e de reorientação do 

ensino e da aprendizagem, numa perspectiva de compreensão da prática 

docente e da trajetória acadêmica do aluno. Como diagnóstico, objetiva 

identificar o patamar em que se encontra a aprendizagem do aluno, com vistas 

à tomada das decisões necessárias. Como mediação, faz-se presente no 

espaço da reconstrução, pelo estudante, do conhecimento e da produção de 

um saber mais rico e mais complexo. 

Entende-se, portanto, ensino, aprendizagem e avaliação como 

fundamentos indissociáveis do processo educativo no qual professor e aluno 

tornam-se protagonistas pela relação dialógica vivenciada em sala de aula. 

 

 

Inclusão social 

 

A inclusão significa ir além da reunião, no mesmo ambiente físico, de 

diferentes culturas e idéias. É necessário que aconteça a conexão entre as 

diferenças para que se efetivem práticas inclusivas. É necessário buscar 

alternativas para o atendimento às pessoas portadoras de necessidades 

especiais (físicas, visuais e auditivas), assim como para o atendimento dos 

superdotados, dos portadores do transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade e de distúrbios de aprendizagem como dislexia, disgrafia e 

gagueira, com implicações cognitivas. 

A instituição de ensino é um dos importantes espaços para vivências 

nãodiscriminatórias, na medida em que é um local de encontro de sujeitos 

diferentes. Destacar e valorizar a diferença em sala de aula, desenvolver 

atitudes de aceitação e respeito e trabalhar o imaginário social da comunidade 

acadêmica acerca dessa temática são ações que contribuem para a inclusão, 

possibilitando o exercício da cidadania. 

O compromisso da Instituição com a inclusão também supõe a 

investigação sobre os conhecimentos prévios trazidos pelos estudantes ao 

ingressarem na Instituição e um adequado tratamento no caso de identificação 
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de lacunas. Isso pode se dar pelo oferecimento de modalidades alternativas e 

variadas – monitorias, laboratórios, atendimento individual ou em grupos em 

horários diferenciados – de modo a favorecer o êxito da aprendizagem e 

facultar a conseqüente inclusão. 
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2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 
A atual política de ensino e pesquisa preconizada pelas escolas da FGV, 

e pela Escola Superior de Ciências Sociais especificamente, está voltada para 

a formação de cidadãos e profissionais para o desempenho exigido pela 

sociedade brasileira contemporânea. Mais do que formar especialistas, busca-

se desenvolver um trabalho que torne os egressos capazes de entender 

criticamente a sociedade e as ações dos profissionais como um processo 

multidisciplinar e integrado, no qual o exercício da liderança e da cidadania é 

fundamental. Assim, a programação dos cursos das escolas da FGV, nos 

níveis de graduação, pós-graduação e extensão lato-sensu, proporciona 

aprimoramento acadêmico a profissionais que buscam atualização ou 

especialização em determinadas áreas. 

 

2.2. POLÍTICA DE INDISSOCIABILIDADE PESQUISA-ENSINO -

EXTENSÃO 

 

No âmbito da Escola Superior de Ciências Sociais, o estímulo à 

pesquisa e sua estreita conexão com o processo de ensino-aprendizagem está 

assegurado por meio de incentivos sob a forma de carga horária docente, 

organização de eventos e publicações com resultados das pesquisas 

desenvolvidas bem como das reflexões e debates que suscitam, bolsas de 

iniciação científica para os estudantes e busca de financiamentos diversos 

junto às agências de fomento à pesquisa. 

A diversidade intelectual percebida tanto na identidade profissional 

quanto na produção intelectual dos professores que integram a ESCS talvez 

derive do pioneirismo assumido pela FGV no acolhimento de inovações 

metodológicas, como, para dar apenas alguns exemplos, a implantação da 

História Oral no Brasil e ao desenvolvimento do campo da pesquisa social 

aplicada. A preocupação com informação, com acervo e com pesquisa na área 

das Ciências Sociais justifica plenamente o constante desenvolvimento de um 
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grupo que fortalece a tradição histórico-sociológica de que a instituição se vem 

nutrindo ao longo de seis décadas. Esses exemplos confirmam a convicção 

forjada na FGV de que as Ciências Sociais incluem caminhos diversos e se 

definem pela pluralidade de perspectivas, o que responde pela vitalidade e 

plasticidade desse campo do conhecimento que, na feliz expressão de Max 

Weber, é formado pelas "ciências de eterna juventude". Confirmam ainda outro 

aspecto de suma importância para compreender a vocação de pesquisa da 

Instituição e sua relevância no cenário da produção no campo das Ciências 

Sociais: o cruzamento da História com as Ciências Sociais como identificação 

da produção acadêmica e das atividades docentes da ESCS. 
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2.3. POLÍTICA DE PESQUISA 

 

 

Em consonância com os princípios que orientam a  FGV, estende-se à 

Escola Superior de Ciências Sociais a excelência que confere ao CPDOC uma 

posição de destaque na comunidade acadêmica. Esse direcionamento pela 

excelência faz com que a política de pesquisa da Escola Superior de Ciências 

Sociais caracterize-se pela adesão aos princípios de uma sólida formação 

teórico-metodológica que forneça aos alunos instrumentos para atuar nas mais 

diversas instituições políticas, culturais e sociais do país. Com o objetivo de 

manter a permanente interlocução entre ensino-pesquisa-extensão estimula-se, 

nessa política, a pesquisa em diferentes campos e tendências das Ciências 

Sociais e Humanas que se fazem presentes no CPDOC desde a sua fundação. 

Os cursos de graduação da Escola se beneficiarão dos núcleos de pesquisa 

formalizados em Laboratórios como possibilidades de participação dos 

estudantes em pesquisas, na condição de bolsistas de iniciação científica e/ou 

em trabalhos de estágios. 

 

 

2.3.1 LINHAS DE PESQUISA 

 

A Escola Superior de Ciências Sociais desenvolve e estimula a 

formulação de pesquisas acadêmicas originais buscando pautar a interação 

entre os corpos docente e discente. A inserção de alunos dos cursos nas 

diferentes pesquisas do corpo docente, o incentivo à divulgação dos resultados 

obtidos por meio de publicações em periódicos da área, apresentações de 

trabalhos em eventos nacionais e internacionais, entre outras medidas, fazem 

parte da política de pesquisa da Escola, garantindo, desta maneira, o constante 

aprimoramento do processo de construção do conhecimento. As atuais linhas 

de pesquisa da Escola se organizam a partir do funcionamento dos seus 

laboratórios de pesquisa. Atualmente, encontra-se em atividade os seguintes 

laboratórios: Laboratório de Estudos Brasileiros (LEB); Laboratório de Estudos 

Políticos (LEP); Laboratório de Estudos Visuais (LEV); Laboratório de Estudos 
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Urbanos (LEU); Laboratório de Estudos do Turismo, Esporte e Lazer (LETEL) e 

Laboratório de Acervo, Memória e Informação (LAMI). Além dos laboratórios, o 

CPDOC disponibiliza para os cursos as atividades de pesquisa e formação do 

FGV Opinião, núcleo de desenvolvimento de pesquisas sociais aplicadas com 

foco em metodologias qualitativas e quantitativas. 

2.3.2 – INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O corpo discente da Escola é permanentemente estimulado a participar 

e buscar o seu aprimoramento nas atividades de pesquisa mantidas pela 

Escola. Para tal, além dos estímulos acadêmicos, a Escola apresenta a 

possibilidade de integração dos alunos ás linhas de pesquisas e laboratórios 

com a possibilidade obtenção de financiamento á Iniciação Científica. Os 

alunos da Escola contam com duas modalidades importantes de 

aprimoramento acadêmico e apoio financeiro: as bolsas dos programas de 

iniciação científica (PIBIC/CNPq, FAPERJ, etc) e estágios remunerados de 

pesquisa e documentação. Tais modalidades contam sempre com a supervisão 

de um coordenador que faz parte do corpo docente da Escola. 

2.3.3 – MONITORIA 

 

Ciente dos desafios enfrentados pelos alunos durante o processo de 

adequação à realidade do espaço acadêmico de nível superior, a Escola busca 

formas de facilitar a inserção e ambientação de seu corpo discente ás práticas 

e procedimentos característicos da vida universitária. Entende-se, desta forma, 

o desenvolvimento de uma estrutura de apoio que oriente os alunos acerca das 

técnicas de leitura e sistematização de informações, do aprimoramento da 

capacidade de expressão escrita e oral, do tratamento de dados em 

plataformas digitais e das formas de compartilhamento e enunciação de 

conteúdos. O programa de tutoria da Escola Superior de Ciências Sociais 

prevê a disponibilização de tutores, geralmente mestrandos ou doutorandos no 

início de suas carreiras profissionais selecionados a partir de critérios 
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acadêmicos transparentes,  para o acompanhamento dos alunos nos primeiros 

períodos letivos de suas trajetórias na Escola. 

2.3.4 CAPACITAÇÂO DOCENTE 

 

A ESCOLA Superior de Ciências Sociais tem um compromisso com a 

qualificação de seu corpo docente. Tal compromisso se reflete no estímulo à 

participação em Congressos, Seminários e filiações a entidades científicas; no 

apoio à participação nos editais públicos de fomento à pesquisa; no contínuo 

aprimoramento acadêmico, com previsão de licenças para doutorado e pós-

doutorado nos centros de excelência do Brasil e do exterior.  

2.3.5 PRODUÇÂO ACADÊMICA INSTITUCIONALIZADA 

 -  

A FGV procura se destacar no quadro das instituições de Ensino 

Superior privadas do país pela geração e aprimoramento de idéias que 

contribuam para o desenvolvimento nacional. O estímulo à pesquisa 

proporcionado aos seus profissionais e estudantes vem resultando em 

produção relevante, reconhecida pelas comunidades acadêmicas, nacional e 

internacional, e na constante publicação de artigos nas mais conceituadas 

revistas especializadas do Brasil e do exterior. 

Um destes compromissos institucionais, que constitui marca 

característica da ESCS, é a constante busca pela promoção da aliança entre a 

expertise técnica e a excelência acadêmica de seus quadros.  Mais do que 

material para análises e pesquisas, portanto, o que a área das Ciências Sociais 

da FGV tem a oferecer são as análises e pesquisas que seus próprios quadros 

produzem.  A sua produção intelectual atinge uma cifra superior a 1.000 títulos, 

entre livros, artigos, teses e pré-prints.  Entre esses pode ser destacado o 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, uma das principais obras de 

referência sobre personagens e temas de história do Brasil no período pós- 
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1930.  A instituição também publica a revista semestral Estudos Históricos, 

com artigos de pesquisadores das diversas disciplinas das ciências sociais. 

Como resultado de todo esse esforço, a instituição foi reconhecido pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) como núcleo Nacional de Excelência 

na área da história contemporânea do Brasil, em dezembro de 1996.  

Concorrendo com inúmeras outras instituições nacionais de pesquisas, a FGV 

teve o seu projeto Brasil em transição: um balanço do final do século XX 

aprovado pelo PRONEX, Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência do 

MCT. Posteriormente, em 2002, um novo projeto institucional, denominado 

Cidadania e Direitos, foi novamente aprovado pelo PRONEX. 
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2.4. POLÍTICA DE ENSINO  

 

2.4.1. Introdução 

 

A Escola Superior de Ciencias Sociais define sua política institucional 

para a graduação tendo em vista as necessidades e expectativas da 

comunidade e em interface com o mercado de trabalho. Como promotora do 

Ensino Superior, a instituição zela por manter uma política de graduação 

rigorosa, sólida e articulada a um projeto de sociedade e educação que a 

obriga a incentivar o desenvolvimento da pesquisa e a geração do saber. 

Concebe a atividade de ensino em sentido amplo, que transcende a 

necessária formação técnica e de competências. Seu objetivo é contribuir para 

a formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com competência 

técnica, possa atuar no seu contexto social de forma comprometida com a 

construção de uma sociedade mais justa, solidária e integrada ao meio 

ambiente. 

Permeadas pelos conceitos de criatividade e empreendedorismo, as 

ações pedagógicas para o desenvolvimento integral do aluno baseiam-se nos 

seguintes elementos: 

� Flexibilização curricular: Os currículos e disciplinas não são vistos 

como estanques, como produtos acabados, mas como vetores 

educacionais em constante mutação.  

� Atitudes éticas de valorização humana: o processo educacional 

estimula o exercício de relações éticas, o senso estético, a 

sociabilidade, o espírito de grupo, a cooperação e a solidariedade 

entre todos os membros da comunidade acadêmica. 

� Postura holística: o processo de aprendizagem trabalha a noção de 

totalidade, incorporando as influências do entorno sociocultural, 

político e econômico. 

� Novas tecnologias: o uso das tecnologias de informação e de 

comunicações favorece a geração de novos conhecimentos e viabiliza 

novos negócios e oportunidades. 
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� Empregabilidade: os planos de estudos também desenvolvem no 

aluno as habilidades exigidas pela economia global, proporcionando-

lhe vivência profissional enquanto realiza o curso e preparando-o para 

criar oportunidades de trabalho. 

� Perfil do egresso: os projetos pedagógicos de curso devem conter 

perfis que sejam coerentes com os objetivos do curso, atendendo a 

critérios de clareza e coerência às necessidades profissionais e 

sociais. 

Neste sentido a estrutura curricular deve apresentar uma perspectiva 

pedagógica clara e bem fundamentada, compatível com a disponibilidade 

docente e com as características institucionais dos cursos que deverão 

proporcionar uma sólida formação teórica dos fundamentos da própria área do 

conhecimento aos seus estudantes.  

Em determinadas áreas e especialidades, deve-se também assegurar a 

oferta de disciplinas práticas. Os programas das disciplinas devem refletir as 

especializações do curso e apresentar também uma bibliografia adequada e 

atualizada. 

Os cursos devem manter uma adequada articulação entre as atividades 

de ensino e de pesquisa, devendo-se respeitar a diversidade e a flexibilidade 

institucional na maneira de integrar estas atividades.  

As linhas de pesquisa devem ser coerentes com os objetivos do curso e 

deve haver uma adequada articulação entre a produção docente e discente 

com os temas tratados nas linhas de pesquisa. Deve ser valorizado o 

intercâmbio com outros centros de excelência do país e do exterior. 

 

 

2.4.2. Bases Tecnológicas 

 

Os recursos proporcionados pela tecnologia, consorciados a 

metodologias inovadoras, incentivam os estudantes a desenvolverem 

habilidades, despertam o interesse científico, estimulam a busca de 

conhecimentos e sua relação com outros temas. Possibilitam, também, 

diferentes ritmos de aprendizagem, contribuindo para a autonomia acadêmica, 
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independentemente da modalidade de ensino que está sendo desenvolvida, 

seja virtual, presencial ou semipresencial. 

Para a utilização das diferentes estratégias metodológicas, tanto no 

ensino presencial como no virtual, é necessário proceder à capacitação digital 

de professores e alunos, preparando-os para a adequada utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Ensino Superior. Também 

é necessário investir no desenvolvimento de ambientes virtuais de 

aprendizagem como apoio ao ensino presencial para o bom desenvolvimento 

das disciplinas semipresenciais. 

 

 

2.4.3. Política para o Ensino de Graduação 

 

A Escola Superior de Ciências Sociais busca, em suas ações didático-

pedagógicas perspectiva humanista, comprometida com o desenvolvimento 

que promova a qualidade de vida, deve propiciar uma reforma intelectual e 

moral que supere o espírito de indiferença e que prepare para a vida numa 

sociedade democrática e pluralista. Neste sentido, a educação deve contribuir 

para a formação do ser humano em todos os seus aspectos.  

O profissional, além da competência técnica para o exercício de suas 

funções, deve ser um cidadão em plenitude, que compreenda o contexto 

sóciopolítico e cultural em que está inserido, tendo condições de discuti-lo de 

forma participativa, ajudando a implementar as mudanças necessárias ao 

progresso e ao bem estar da sociedade.  

A Escola Superior de Ciências Sociais estabelece os seguintes 

princípios gerais para o ensino:  

 

• Articular o ensino, pesquisa e extensão, em diferentes níveis, produzindo o 

conhecimento para contribuir com as mudanças sociais responsáveis pela 

melhoria da qualidade de vida;  

• Centrar o ensino na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, levando o 

acadêmico a compreender o papel das diferentes Ciências nas soluções para 

os problemas com os quais se defronte;  
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• Estimular o relacionamento interpessoal e a comunicação eficaz, propiciando 

o trabalho em grupo e em equipes;  

• Fomentar práticas de aprendizagem para formação do cidadão comprometido 

com uma sociedade justa;  

• Garantir estrutura para o desenvolvimento da educação continuada e da 

educação profissional aos egressos;  

 

• Implantar ações comprometidas com a realidade local, ocupando uma 

posição fundamental e estratégica no desenvolvimento tecnológico e sócio-

econômico da sua área de influência;  

• Incentivar a prática investigativa e propiciar condições para que todos os 

integrantes da comunidade acadêmica desenvolvam visão crítica e 

emancipatória, estabelecendo o conhecimento autoreflexivo;  

• Organizar e sistematizar a produção de conhecimento dos discentes e 

docentes, socializando-os através de seminários, simpósios, cursos e 

publicações;  

• Proporcionar educação de qualidade que possibilite a inserção do ser humano 

na sociedade globalizada; 

 

2.4.3.1. O princípio da Interdisciplinaridade 

 

Mesmo admitindo ser esse um termo polissêmico, a interdisciplinaridade 

é, em essência, a busca da compreensão dos limites e das possibilidades das 

contribuições advindas dos diversos campos de conhecimento para o estudo 

de um determinado objeto, caracterizando-se pela interação e pela partilha 

entre especialistas de diferentes áreas, com conseqüente enriquecimento de 

todos os atores envolvidos no processo. 

 

Na Instituição Acadêmica, as práticas interdisciplinares ganham 

relevância na medida em que propiciam o estabelecimento de relações entre a 

identidade e a totalidade, devendo estar presentes nas ações de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 
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2.4.3.2. A Política de Avaliação do estudante 

 

Durante o curso, a avaliação das disciplinas será concebida e aplicada em 

função dos seus objetivos.  Para boa parte das disciplinas de formação, formas 

tradicionais de avaliação (exames e trabalhos escritos) deverão ser 

empregadas. À medida, porém, que o aluno avance no curso, outras 

habilidades também deverão ser avaliadas. Em qualquer caso, essas 

avaliações serão aplicadas ao longo da disciplina e terão um caráter 

primordialmente formativo, permitindo a alunos e professores avaliar o 

processo de aprendizagem de cada aluno e da turma e fazer os ajustes 

necessários, seja no processo de estudo individual, seja na forma de conduzir 

o curso.  

A avaliação do processo de aprendizagem levará em conta os seguintes 

princípios: 

• formação humanística, teórica e prática, 

• senso ético-profissional, associado à responsabilidade social, com a 

compreensão da causalidade e finalidade das ciências sociais e da 

busca constante da libertação do homem e do aprimoramento da 

sociedade, 

• capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa das 

ciências sociais, aliadas ao raciocínio lógico e à consciência da 

necessidade de permanente atualização, não só técnica, mas como 

processo de educação ao longo da vida, 

• visão atualizada do mundo e, em particular, consciência solidária dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço. 

Como instrumentos serão utilizados os seguintes: 

• leitura, análise e compreensão de textos e documentos, 

• interpretação das ciências sociais e sua aplicação no âmbito individual e 

social, 

• produção criativa das ciências sociais, 

• correta utilização da linguagem - com clareza, precisão e propriedade - 

fluência verbal e riqueza de vocabulário, 
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• utilização do raciocínio lógico, de argumentação, de persuasão e de 

reflexão crítica, 

• compreensão interdisciplinar das ciências sociais e dos instrumentos e 

técnicas para sua aplicação à realidade individual e social, 

• equacionamento de problemas em harmonia com as exigências sociais, 

inclusive mediante o emprego de meios interdisciplinares de prevenção 

e solução de conflitos individuais e coletivos. 

 

 

2.4.4. Política para o Ensino de Pós-Graduação 

 

Fiel ao compromisso tanto com a qualidade da formação profissional 

oferecida, como com a articulação das atividades de ensino e suas aplicações 

no âmbito da pesquisa, a Escola Superior de Ciências Sociais oferece cursos 

de pós-graduação lato sensu, visando criar oportunidades diversificadas para o 

aprofundamento, atualização e aperfeiçoamento de saberes e técnicas 

diretamente relacionados à atuação profissional. 

Os cursos de pós-graduação, conforme a caracterização legal, visam à 

realização de estudos avançados que promovam o treinamento e a formação 

de atitudes e habilidades numa disciplina específica, sem abranger o campo 

total de saber em que se insere a especialidade.  

A pós-graduação terá os seguintes objetivos: 

� formar profissionais com sólida capacitação técnico-científica para 

atuarem na docência e na pesquisa, tendo em vista as mudanças e 

inovações tecnológicas, as correntes transformações econômico-

sociais e as necessidades de desenvolvimento nacional em todos os 

setores; 

� capacitar pessoal para atuação também em organismos sociais, 

empresariais e instituições de pesquisa, nos campos específicos dos 

cursos oferecidos; 

� estimular e desenvolver estudos sistemáticos e atividades de 

pesquisa na área de formação, possibilitando a relação dialógica com 

as diversas áreas do saber, com finalidade didática e científica; 
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� estimular a produção científica por meio de suas linhas de pesquisa; 

� contribuir para o desenvolvimento metodológico e conceitual dos 

estudos nas áreas de formação que oferece. 

São também diretrizes gerais para este nível de ensino, para a melhoria 

contínua dos cursos existentes e para assegurar a qualidade dos cursos a 

serem implantados: 

� institucionalizar de forma sistematizada os cursos de atualização, 

aperfeiçoamento e especialização, com prioridade para os 

professores do corpo docente da Escola Superior de Ciências Sociais; 

� manter a articulação entre os cursos e programas de pós-graduação e 

os seqüenciais e de graduação e as funções de pesquisa e de 

extensão; 

� criar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação 

dos cursos e programas de pós-graduação, como parte da avaliação 

institucional, que permitam aferir a sua produtividade, adequabilidade 

e efetividade; 

� criar condições para a construção de atividades criativas e criadoras 

demonstrada pela produção de trabalhos originais; 

� criar e assegurar as condições de infra-estrutura física, de 

equipamentos, laboratórios, biblioteca especializada, serviços 

informacionais que assegurem e garantam o desenvolvimento 

sistemático, harmônico e permanente dos programas de pós-

graduação; 

� assegurar regime de trabalho compatível e condições de trabalho 

adequados aos professores envolvidos nos programas; 

� elaborar estudos para o desenvolvimento de programas de mestrado, 

profissional e acadêmico, após a consolidação dos cursos de 

especialização, a partir de grupos de pesquisa consolidados, que 

possam efetivamente contribuir para o êxito do programa; 

� assumir o compromisso em constituir a Pós-Graduação em objetivo 

preferencial para a expansão acadêmica da Escola Superior de 

Ciências Sociais com prioridade ao trabalho interdisciplinar e à 

integração do conhecimento; 
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� identificar áreas preferenciais para implantação de cursos de Pós-

Graduação que representem para a Escola Superior de Ciências 

Sociais alternativas inovadoras, aproveitamento das potencialidades e 

afirmação de sua identidade; 

� tornar a Pós-Graduação eixo dinâmico e revitalizador da melhoria da 

graduação, da pesquisa e da extensão na Escola Superior de 

Ciências Sociais; 

� promover o estabelecimento de relações de cooperação e parceria 

com programas de pós-graduação de outras instituições; 

� melhorar as condições de infra-estrutura e suporte ao 

desenvolvimento dos programas de pós-graduação. 

Os cursos de pós-graduação serão oferecidos: 

� em níveis de atualização, aperfeiçoamento e especialização, com o 

objetivo de atualizar e melhorar conhecimentos, técnicas e preparar 

especialistas em setores específicos de atividades; 

� em níveis de mestrado e doutorado, destinados a proporcionar a 

formação científica e cultural, o desenvolvimento da capacidade de 

pesquisa e o aprofundamento de estudos nas diferentes áreas de 

conhecimento. 
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2.5. POLÍTICA DE EXTENSÃO  

 

Tem-se hoje como princípio que, para a formação do Profissional 

Cidadão é imprescindível sua efetiva interação com a Sociedade, seja para se 

situar historicamente, para se identificar culturalmente ou para referenciar sua 

formação com os problemas que um dia terá de enfrentar. 

A Extensão entendida como prática acadêmica que interliga a Escola 

Superior de Ciências Sociais – ESCS -  nas suas atividades de ensino e de 

pesquisa, com as demandas da maioria da população, possibilita a formação 

do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como 

espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a 

superação das desigualdades sociais existentes. 

 É importante consolidar a prática da Extensão, possibilitando a 

constante busca do equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as 

inovações que surgem do trabalho acadêmico.  

A discussão da extensão leva, necessariamente, a se abordar a relação 

das instituições de ensino superior com a sociedade, pois é através das 

práticas extensionistas que estas instituições espraiam sua presença junto a 

variados segmentos dela.  

Nas atividades de extensão, os profissionais têm a oportunidade de 

traduzir para o campo operativo os conhecimentos que as instituições vêm 

produzindo. Nesta perspectiva, a aproximação da ESCS com a sociedade 

deve ocorrer com a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, pois a 

tradução do conhecimento científico no campo operativo exige profissionais 

com competência para a produção do conhecimento científico e técnico, 

assim como exige habilidades no compartilhamento desses conhecimentos 

com os grupos sociais, de forma a contribuir para sua autonomia.  

O fato de a extensão ser mediadora da relação ensino 

superior/sociedade não significa tê-la como responsável única pela 

manutenção dessa relação. Esse fato apenas destaca a extensão como 

aferidora da existência e qualidade dessa parceria, materializada também nas 

práticas do ensino e da pesquisa. Ocorre que, ao se avaliar a inserção da 

instituição de ensino superior no meio social, econômico e político, o foco é 
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colocado na extensão por, tradicionalmente, ser esta compreendida como 

atividade prática.  

A aproximação da IES com segmentos da sociedade detentores do 

saber popular tem aberto novos campos de investigação em várias áreas do 

conhecimento. Estas novas investigações possibilitam ampliar o campo de 

intervenção da ESCS, principalmente em áreas fundamentais para a 

preservação da vida humana. Mudanças aconteceram também com os 

parceiros, pois na sociedade há setores, principalmente no universo do 

trabalho, em que o acesso aos conhecimentos científicos e técnicos resultou 

em novas formas de luta no enfrentamento da relação trabalho/capital, 

principalmente quando essas lutas ocorrem em um cenário de consolidação 

dos valores democráticos. A importância da aproximação dos trabalhadores 

com o conhecimento científico e técnico é ressaltada por Antonio Lettieri1: 

 

“O esforço dos trabalhadores para terem poder sobre o 

processo de trabalho esbarra com a rápida obsolescência do seu 

saber técnico e com a insuficiência dos conhecimentos obtidos. Daí 

a necessidade que tem o movimento operário de recuperar e 

transformar a função da escola e da ciência”. 

 

A Escola Superior de Ciências Sociais mantém uma relação de parceria 

com a sociedade e, nesta aliança, buscar contribuir para o seu processo 

organizativo de forma que, na atual conjuntura, sejam amenizadas as 

desigualdades sociais, econômicas e políticas.  

Esta contribuição também deve reafirmar os valores da democracia e a 

ética da humanização dos indivíduos. Ao afirmar a função da extensão como 

mediadora da relação IES/sociedade docentes e discentes, que respondem 

institucionalmente pela extensão se orientarão por estes princípios em suas 

parcerias e práticas com a sociedade e, nesta perspectiva, a extensão será 

afirmada enquanto dimensão acadêmica, indissociada do ensino e da 

pesquisa.  

                                                 
1 LETTIERI, A. A fábrica e a escola. Em: GORZ, André. Crítica da Divisão do Trabalho. São Paulo: Martins 
Fontes, 1980. 
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Em síntese a política da ESCS dirige seu foco para: 

� criar condições para o desenvolvimento de parcerias entre da ESCS e 

segmentos da sociedade;  

� contribuir para o equacionamento de problemas sociais, econômicos e 

políticos da sociedade, em especial os vivenciados pela população-

alvo; 

� articular o saber existente na sociedade com o saber sistematizado na 

academia; 

� possibilitar a reflexão e a produção de conhecimento na área de 

atuação do docente;  

� possibilitar a conjugação entre teoria e prática;  

� contribuir para o aprimoramento da formação ética, política, científica 

e técnica dos docentes e discentes;  

� incentivar a formação de grupos interdisciplinares; 

� promover parcerias voltadas para a construção de um projeto de 

sociedade referenciado na justiça social e a igualdade;  

� contribuir para a (re)definição do conceito de currículo, de maneira a 

incorporar a extensão como atividade rotineira do discente; 

� realizar a extensão sob a forma de programas, projetos, cursos, 

eventos, prestações de serviço e elaboração e difusão de publicações 

e outros produtos acadêmicos. 

A extensão tem por objetivo geral tornar acessível, à sociedade, o 

conhecimento de domínio da ESCS seja por sua própria produção, seja pela 

sistematização ou pelo estudo do conhecimento universal disponível. 

São objetivos específicos da extensão: 

� otimizar as relações de intercâmbio entre da ESCS e a sociedade, 

quanto aos objetivos institucionais; 

� disponibilizar o conhecimento de domínio da ESCS a serviço de 

pessoas e/ou instituições, contribuindo na realização de suas 

atividades; 

� produzir conhecimento sobre os processos de apropriação e utilização 

do conhecimento existente por parte das pessoas e das instituições; 
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� facilitar e melhorar a articulação do ensino e da pesquisa com as 

necessidades da comunidade social; 

� avaliar as contribuições da ESCS para o desenvolvimento regional e 

da sociedade. 

 

2.6. POLÍTICA DE ESTÁGIO  
 

O Estágio Supervisionado é um conjunto de atividades que permite ao 

estudante ter acesso ao seu futuro campo de atuação profissional, num contato 

direto com questões práticas e teóricas, através de um determinado número de 

horas, que variam de acordo com o curso. Trata-se de um período de exercício 

pré-profissional previsto em currículo, em que o estudante de graduação 

permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo 

atitudes fundamentais, profissionalizantes ou comunitárias, programadas ou 

projetadas, avaliáveis em conceito, com duração e supervisão constantes de 

leis e normas. 

Na Escola Superior de Ciências Sociais, o estágio terá os seguintes 

objetivos: 

� estabelecer um elo de ligação entre a Instituição de Ensino Superior, 

a comunidade e o aluno com a tríplice intenção de: 

� complementar a formação do estudante, dotando-o do instrumental 

prático indispensável ao perfeito desempenho de sua futura 

atividade profissional, 

� aperfeiçoar a formação profissional de acordo com as exigências 

do mercado de trabalho, 

� estabelecer um canal retro-alimentador entre a teoria e a prática, 

desenvolvidas pela escola e a Comunidade; 

� propiciar a aproximação do futuro profissional com a realidade em que 

irá atuar, permitindo-lhe aplicar, ampliar e fazer revisões nos 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos durante sua vida 

acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem profissional, social e 

cultural. 
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Além da oportunidade de colocar em prática os conceitos aprendidos em 

seus cursos, durante o período de formação o aluno também tem a 

oportunidade de desenvolver novos conhecimentos e relações interpessoais. 

Para ser caracterizado como complementação da formação curricular e 

treinamento, o estágio é condizente com o currículo do curso freqüentado pelo 

aluno. Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do 

estágio previsto no currículo do mesmo, incluindo-se as horas destinadas ao 

planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.  

A escolha e opção do campo de estágio serão de responsabilidade do 

aluno, conforme seus interesses nas áreas de atuação.  

O Estágio constitui-se num espaço privilegiado para a integração das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, as experiências 

vivenciadas pelo estagiário poderão se constituir em objeto de estudo, análise 

e reflexão, transformando-se em temas ou problemas a serem trabalhados no 

Trabalho de Conclusão do Curso. 

O estágio deverá ser realizado com a duração e periodicidade 

estabelecidas no currículo pleno do curso. 

O estagiário deverá apresentar relatórios semestrais com a descrição 

das horas e atividades exercidas junto aos concessionários, completando a 

exigência curricular mínima solicitada pelo professor supervisor até a 

finalização da carga horária obrigatória exigida. 

Deverá ser observada, por parte do estagiário, a carga horária fixada no 

Termo de Compromisso, documento obrigatório, firmado entre a Coordenação 

de Estágio, Entidade Concessionária e o Estagiário.  

O estágio realizar-se-á, obrigatoriamente, nas áreas de concentração 

indicadas pela coordenadoria e professores dos cursos. Os temas dos projetos 

poderão ser indicados pelo Programa de Iniciação Científica na graduação, a 

fim de promover as linhas de pesquisas institucionais e a integração dos 

estudantes nos projetos de pesquisa em andamento. 

Na integralização da carga horária total do estágio poderão ser incluídas 

as horas destinadas ao atendimento acadêmico com o professor supervisor 

para a orientação e avaliação das atividades profissionais, e que não devem 
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exceder 10% da carga horária destinada ao estágio e prevista no currículo 

pleno do curso. 

 

a) Supervisão de Estágio 

Os estágios serão coordenados pelo Coordenador de Estágio 

Supervisionado da Escola Superior de Ciências Sociais. Professores dos 

Cursos são designados para orientar os alunos na realização dos seus 

estágios, coordenar os trabalhos e avaliar os relatórios.  

Competências do coordenador: 

� Executar a política de estágios da Escola Superior de Ciências 

Sociais; 

� Redigir e baixar normas e instruções para os estagiários, bem como 

para o Professor Supervisor, que deverão ser submetidas à 

apreciação do Colegiado de Curso; 

� Divulgar, entre os alunos dos cursos qualquer informação ligada a 

estágio; 

� Acompanhar o desenvolvimento dos estágios, mantendo para isso um 

cadastro que contenha todas as informações necessárias; 

� Registrar os conceitos atribuídos pelos Professores Supervisores nos 

relatórios finais de estágios; 

� Providenciar a abertura de campos de estágio curricular-

profissionalizantes; 

� Orientar o aluno em tudo que se relacione com estágio; 

� Implantar e desenvolver uma política de divulgação da importância do 

estágio junto às Entidades Concessionárias; 

� Propor a mudanças ao Colegiado de Curso, quando achar 

conveniente, para as devidas providências; 

� Apresentar, semestralmente, relatório geral das atividades ao 

Colegiado de Curso; 

� Convocar reuniões com Professores Supervisores e alunos para tratar 

de assuntos relacionados com estágio; 

� Enviar à Secretaria, ao final de cada ano letivo, os resultados obtidos 

pelos estagiários. 
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Os Supervisores deverão ser professores de disciplinas afins com a área 

de estágios desenvolvida pelo aluno. 

Competências do professor supervisor: 

� Os professores orientadores de estágio obrigam-se a acompanhar a 

realização e dedicação dos alunos a esta atividade, avaliando de 

modo permanente os relatórios que estão sendo desenvolvidos pelos 

estudantes; 

� O professor supervisor deverá criar atividades de estágio 

supervisionado, no campus/laboratórios, para concessionários 

clientes que solicitam trabalhos especiais desenvolvidos pelos alunos 

para empresas, comunidade e Governo, dentre as quais destacamos: 

� Prestar assistência técnica à Coordenação e ao estagiário na 

elaboração e desenvolvimento do Projeto de Estágio, bem como no 

Trabalho de Conclusão do Estágio; 

� Cooperar com a Coordenação na abertura de campos de Estágio; 

� Participar das reuniões convocadas pela Coordenação e 

apresentar informações, quando solicitado, dando ciência do 

andamento dos trabalhos que estão sob sua supervisão; 

� Avaliar os relatórios dos estagiários, devolvendo-os ao arquivo da 

Coordenação no máximo 15 (quinze) dias após o recebimento; 

� Atribuir conceito aos relatórios semestrais e conclusivos do 

Estágio. 

Para realização de estágio o aluno irá participar de atividades reais 

conveniadas sendo imprescindível contrato formal entre as partes, onde fiquem 

esclarecidos e compromissados os deveres e direitos de cada um, sendo que 

não há nenhuma forma de vínculo empregatício. O contrato pode ser quebrado 

por ambas as partes a qualquer momento, desde que haja justificativas 

plausíveis das mesmas.  

 

b) Etapas de Encaminhamento de Estágio 

Antes de serem encaminhados para os locais de estágio, os alunos 

receberão informações gerais sobre a forma como este será desenvolvido e as 

formas de avaliação. 
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Após este primeiro momento, os alunos serão conduzidos a participar 

das atividades desenvolvidas pelos profissionais da área ou curso, realizando o 

que for sugerido pelo supervisor técnico de apoio, isto é, orientador de estágio 

da empresa ou instituição. Os estagiários, nesta fase, passarão a assumir a 

direção das atividades, desempenhando as tarefas sob supervisão do 

orientador da empresa/instituição, sendo estas, atividades próprias do 

profissional. 

São atribuições dos estagiários: 

� Elaborar o Projeto de Estágio de acordo com as instruções recebidas 

pelos Professores Supervisores; 

� Preencher os requisitos necessários ao desenvolvimento do Projeto 

de acordo com o Regulamento; 

� Cumprir as determinações constantes do convênio e Termo de 

Compromisso; 

� Elaborar e entregar relatórios no prazo fixado no Regulamento; 

� Empenhar-se na busca de conhecimento e assessoramento 

necessário ao desempenho das atividades de estágio; 

� Manter contatos periódicos com o Professor Supervisor para 

discussão do andamento do estágio; 

� Elaborar o relatório de Conclusão de Estágio segundo as instruções 

do Regulamento e do Manual do Estagiário.  

O Plano ou Projeto de Estágio deverá conter informações sobre a 

empresa/instituição, seu histórico - dados cadastrais -, destacando sua 

estrutura organizacional, bem como a principal atividade a ser desenvolvida na 

empresa. Resumo das atividades a serem desenvolvidas por cada setor da 

empresa, destacando em qual delas atuará, relacionando os instrumentos que 

irá operar, caso se faça necessário. 

No Relatório Final o aluno deverá apresentar os resultados por ele 

obtidos dentro da proposta inicial de trabalho. Avaliar seu desempenho dentro 

da empresa, salientando as facilidades, dificuldades, pontos positivos e 

negativos de seu estágio, bem como sugestões concretas para a melhoria de 

processos operacionais da mesma. 



 

 
92 

A importância destes relatórios reside no fato de que através deles não 

somente será possível acompanhar o estudante no estágio como também 

iniciá-lo na confecção de relatórios específicos relacionados às atividades 

profissionais futuras e ainda fornecer ao coordenador do estágio uma 

ferramenta de avaliação do estagiário. 

 

c) Avaliação 

O estágio supervisionado será avaliado ao longo do período letivo, 

através de um processo de contínua verificação do rendimento obtido pelo 

aluno, não sendo, portanto, um evento particular ou isolado. 

As atividades de Estágio serão obrigatoriamente avaliadas pelo 

Professor Supervisor. 

O Estágio será avaliado pelos relatórios progressivos e pelo relatório de 

Conclusão de Estágio. 

A avaliação semestral do Professor Supervisor é uma necessidade para 

orientação técnica e metodológica do Projeto de Estágio em desenvolvimento. 

A avaliação constituirá de parecer emitido pelo Professor Supervisor a 

respeito da qualidade das atividades profissionais apresentadas pelo 

graduando no relatório final. 

 


