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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 
Escola Superior de Ciências Sociais – 3614 

Instituição privada sem fins lucrativos 

Faculdade 

Rio de Janeiro – RJ 

 

1. Dados da CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Escola Superior de Ciências Sociais foi 

reformulada em 2012 para um novo mandato de dois anos. Sua nova composição foi 

aprovada em reunião do Conselho Ampliado da FGV/CPDOC, instância máxima da 

IES, no dia 17 de dezembro.   

 

Carlos Eduardo Barbosa Sarmento Coordenador e representante docente 

João Marcelo Ehlert Maia Representante docente  

Jimmy Medeiros Representante convidado dos professores 

extra-carreira  

Judite Helena Giolito Representante técnico-administrativa 

Tatiane Santos Representante técnico-administrativa 

Sergio Luiz de Mesquita Neto Solera Representante discente 

Mariana Machado Carneiro Monteiro Representante discente 

Graziella Moraes Dias da Silva Representante da sociedade civil 

organizada 
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II – Considerações iniciais 
 

1. Perfil institucional da IES 
 
 

A Escola Superior de Ciências Sociais da FGV, situada no Rio de Janeiro, à 

Praia de Botafogo 190 é unidade de ensino mantida pela Fundação Getulio Vargas. 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 17
o 

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. 

A Fundação Getulio Vargas está situada na Praia de Botafogo, 190, Rio de Janeiro, CEP 

22250-900, CNPJ 33.641.663/0001-44, Registro Civil de Pessoa Jurídica n. 15987. Em 

2005, a FGV teve autorização do MEC para o credenciamento da ESCOLA SUPERIOR 

DE CIÊNCIAS SOCIAIS, com a abertura do curso de graduação em Ciências Sociais, 

no Rio. Em 2012, a IES foi recredenciada pela Portaria 382, de 23 de novembro de 2012 

e obteve o IGC 5 (cinco). 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. Um novo Regimento foi aprovado em fevereiro deste ano 

e está em processo de implantação.   

  

A IES conta com dois cursos de graduação (Bacharelado em Ciências 

Sociais e Licenciatura em História) e o Programa de Pós-Graduação em História, 

Política e Bens Culturais (PPHBC), que abriga um Mestrado Profissionalizante em Bens 

Culturais e Projetos Sociais, e Mestrado e Doutorado Acadêmicos em História, Política 

e Bens Culturais.  O curso de Ciências Sociais foi autorizado pela Portaria 1.295 de 19 

de abril de 2005, com 50 vagas anuais no turno diurno, e foi reconhecido pela Portaria  

255, de 11 de julho de 2011. O curso de Licenciatura em História fo i  autorizado pela 

Portaria 604, de 27 de Agosto de 2008, com 100 vagas anuais em turno integral (a IES 

oficiou recentemente um pedido a SERES para redução deste número, para 50 vagas). O 

Mestrado Profissionalizante tem nota máxima na CAPES para este tipo de curso (cinco), 

e o Mestrado e o Doutorado Acadêmicos são avaliados com nota 4 (quatro).  
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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 da FGV nos 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 modo pioneiro, 

desenvolveu várias linhas de pesquisa e consultorias. Os índices econômicos produzidos 

pelo IBRE são sabidamente utilizados como referência em todo o país.  

 

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 caracterizou 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 história do 

Brasil no período pós-1930, o CPDOC abriga hoje cerca de 200 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 sítio do 

CPDOC, são tarefas primordiais do Centro.  
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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 seis mil horas de gravação, correspondendo a mais de 2.000 

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.  

 

Diante da natural preocupação da FGV com a formação de estudantes em 

nível de graduação, os professores do CPDOC conceberam a proposta de criação da 

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS.  
 
 

2. Metodologia de trabalho da CPA 
 
 

A Comissão Própria de Avaliação da Escola Superior de Ciências Sociais foi 

reformulada ao longo do ano de 2012. A representação estudantil indicou dois novos 

estudantes para um mandato de dois anos, e a representação docente também o fez. 

Houve a inclusão de mais uma funcionária técnico-administrativa, e o Conselho 

Ampliado da IES indicou uma nova representante da sociedade civil organizada, a 

socióloga Graziella Moraes, além de aprovar a composição final. Finalmente, o 

funcionário Jimmy Medeiros, que também dá aulas na Escola como professor extra-

carreira, foi oficializado como membro, por conta de seu inestimável apoio na 

elaboração dos instrumentos de auto-avaliação. Esta composição foi registrada na ata de 

reunião realizada em dezembro de 2012.  

 

A CPA segue três fases no seu procedimento: planejamento, desenvolvimento e 

consolidação. Na fase de planejamento, a Comissão debate sua metodologia de trabalho 

e organiza seu instrumento avaliativo. No desenvolvimento, procura-se implementar o 

instrumento, observando os prazos necessários, ao mesmo tempo em que se coletam 

informações adicionais necessárias para o andamento dos trabalhos. Na fase de 

consolidação, o coordenador redige a primeira versão do relatório, que é então 
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submetido aos demais membros para considerações e críticas. Nesta última fase, a 

Comissão também sistematiza as informações a serem reportadas aos Colegiados de 

graduação da IES, que deverão levar em conta essas informações ao discutirem temas 

pedagógicos. 

 

Para o ano de 2012, a Comissão manteve o instrumento avaliativo utilizado nos 

dois anos anteriores, que é um questionário estruturado composto por perguntas 

fechadas e inserido no sistema de gestão educacional on-line da FGV. O survey é uma 

técnica de pesquisa social aplicada em que utiliza um questionário padronizado como 

instrumento de coleta dos dados. Ele foi composto por perguntas fechadas para facilitar 

a padronização das respostas. Após a sua elaboração, ele foi enviado e autopreenchido 

pelos respondentes da pesquisa.  

 

Os procedimentos de coleta dos dados foram distintos entre os públicos, uma vez 

que os funcionários receberam o questionário em papel para, posteriormente, as suas 

respostas serem tabuladas em programa de computador de análise estatística. Por outro 

lado, alunos e funcionários responderam a pesquisa através do sistema on-line de gestão 

educacional da Fundação Getulio Vargas, visto que apenas estes dois segmentos 

possuem acesso ao sistema. Neste sistema, foi construída uma página da internet em que 

os professores e alunos respondiam as questões propostas e ao final elas foram 

disponibilizadas já em uma base de dados quantitativa.  

 

Este procedimento facilitou o envio do questionário e o contato com o público 

da pesquisa, pois a quantidade de funcionários é bastante reduzida, porém a quantidade 

de alunos e professores é mais elevada e eles estão dispersos, dificultando o seu contato. 

Desta forma, o uso do sistema de preenchimento on-line com estes dois públicos 

possibilitou contatar todo o corpo docente e discente de maneira uniforme, rápida e sem 

esquecer-se de nenhum participante. Ademais, permitiu enviar lembretes eletrônicos, 

para buscar uma maior taxa de participação do público pesquisa, e todas as respostas 

foram disponibilizadas em meio digital.  

 

Por fim, com as respostas tabuladas foram elaborados gráficos de série histórica 

por público pesquisado com o objetivo de identificar algumas tendências ocorridas 

nestes três anos. Posteriormente, as respostas foram sistematizadas em gráficos 
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comparativos entre os públicos com a intenção de verificar as similaridades e distinções 

nas percepções. Este instrumento adotado pela CPA do CPDOC é útil para conhecer 

potencialidades e fragilidades de maneira que a instituição de ensino superior possa 

buscar corrigir e aperfeiçoar alguns detalhes de sua gestão.  Ao final do relatório, 

apresentamos o questionário e um sumário executivo das respostas.  

 

 Além do instrumento avaliativo, a CPA vale-se de documentação oficial da IES, 

como o PDI e o PPCs dos dois cursos, e de informações fornecidas pela Secretaria de 

Registro Acadêmico da FGV, pelo Núcleo de Apoio Pedagógico da IES e pela 

secretaria do CPDOC.  

 

III – DESENVOLVIMENTO 

 

Dimensão avaliativa 1 – da missão e do Plano de Desenvolvimento Institucional  

Ações planejadas – A Comissão Própria de Avaliação analisou a pertinência do PDI da 

IES, sua implementação e o grau de conhecimento da comunidade acadêmica em 

relação ao plano de desenvolvimento institucional. Para tanto, optou por levar em conta 

os resultados do instrumento avaliativo, o PDI, o PPC dos dois cursos de graduação e 

dados fornecidos pela secretaria da FGV/CPDOC.   

Ações realizadas – No ano de 2012, a IES continuou implementando algumas ações 

previstas no seu planejamento institucional. A IES não abriu novos cursos, mas 

continuou o processo de renovação do quadro docente, item previsto no PDI da Escola 

para o ciclo 2009-2013.    

 

A CPA considerou que a missão da Mantenedora está contemplada no PDI da IES, e 

que essa missão traduz-se adequadamente na política pedagógica da Escola Superior de 

Ciências Sociais. A CPA considera que a IES vem se esforçando cada vez mais na 

articulação entre pesquisa, ensino e extensão, além de buscar traduzir a combinação 

entre formação acadêmica e preparação profissional nas políticas pedagógicas de seus 

cursos. Constatou-se também que a estrutura gerencial e dos setores de apoio 

pedagógico também se encontram articuladas em conformidade com os princípios do 

PDI, bem como a utilização de novas tecnologias digitais no ensino. No final do ano de 
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2012, a Escola iniciou um projeto em conjunto com FGV Online para a elaboração de 

disciplinas de 60 horas online a serem utilizadas em cursos presenciais.  

 
Potencialidades: A CPA considera que a IES vem cumprindo adequadamente o seu PDI, 

em especial no que se refere ao cronograma de renovação de seu quadro docente. Além 

disso, a missão da Mantenedora, que se orienta para a contribuição ao desenvolvimento 

nacional, encontra boa acolhida nas políticas pedagógicas implementadas pelos cursos.  

 

Fragilidades: O instrumento avaliativo revelou que há um relativo desconhecimento por 

parte da comunidade acadêmica da IES em relação ao PDI da Escola. Do mesmo modo, 

os respondentes não souberam analisar o processo de implementação das propostas do 

planejamento institucional.   

 

Recomendações para planejamento acadêmico-administrativo: A CPA recomenda que o 

planejamento estratégico da IES seja sintetizado e comunicado de forma mais eficaz 

pela IES, tornando-o mais transparente. Em reunião dos Colegiados de História e 

Ciências Sociais, o professor João Maia apresentou os resultados do instrumento e deu 

destaque ao tema. Também aproveitou para iniciar o processo de debate para a 

atualização do PDI, que deverá ser feito no âmbito de 2013.     
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Dimensão avaliativa 2 – da política de ensino, pesquisa e extensão  

Ações planejadas – A CPA buscou avaliar as políticas de ensino, pesquisa e extensão 

praticadas pela Escola Superior de Ciências Sociais. Busca-se o cotejo das diretrizes 

explicitadas no PDI e PPC e o grau de avaliação da comunidade acadêmica em relação à 

implementação dessas diretrizes. A CPA levou em conta os resultados do instrumento 

avaliativo e as informações científico-acadêmicas disponibilizadas pela IES em seu site 

e em seus relatórios de coleta de dados.    

Ações realizadas – O material analisado pela CPA verificou a sintonia entre as 

atividades de ensino de graduação da Escola e a tradição intelectual e institucional do 

CPDOC, centro de pesquisa e documentação do qual ela se originou. O perfil 

interdisciplinar, característico dos trabalhos desenvolvidos por esta instituição, formatou 

a proposta pedagógica conduzida pela Escola Superior de Ciências Sociais. Os dados 

obtidos evidenciam que Escola se articula com as linhas de pesquisa do CPDOC através 

das atividades de seus laboratórios de pesquisa. No ano de 2012, encontravam-se em 

atividade os seguintes laboratórios: Pensamento Social (LAPES), Estudos Urbanos 

(LEU),  Estudos Políticos (LEP), Estudos sobre Turismo, Esporte e Lazer (LETEL),  

Acervos, Memória e Informação (LAMI), Estudos sobre os Militares (LEM), Estudos 

Audiovisuais (LEAV). Através destes espaços de intercâmbio acadêmico, o corpo 

docente e discente, bem como especialistas convidados e alunos da pós-graduação, 

desenvolvem trabalhos de investigação científica de alta relevância que resultam em 

publicações e seminários acadêmicos.  No ano de 2012, esses Laboratórios organizaram 

ao todo 15 palestras e 4 debates acadêmicos, sem mencionar workshops e seminários. 

 

Entre as principais atividades realizadas por esses Laboratórios no ano de 2012, pode-se 

destacar: o workshop internacional “Ateliê do Pensamento Social”, organizado pelo 

LAPES em agosto; o seminário “Democracia à brasileira: teorias, processos e 

alternativas”, realizado pelo LEP em novembro; a exibição do documentário “Favela 

Fabril” em agosto, filme produzido por professores da IES que fazem parte do LEU.  

 

A IES também abriga o Centro de Relações Internacionais da FGV, sua mantenedora. 

No ano de 2012, este Centro organizou 57 eventos, entre palestras, debates, seminários 

acadêmicos e fóruns internacionais, seja na sede da Mantenedora, seja em instituições 
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parceiras no Brasil e em outros países. Um dos destaques do ano foi o seminário 

“Métodos e Técnicas de Pesquisa para Teses e Dissertações na interseção de História e 

Relações Internacionais”, realizado em agosto.  

 

O Centro de RI oferece uma formação complementar para os alunos da FGV, que 

podem cursar até 4 disciplinas da área como eletivas, participando também das 

atividades do Centro. No ano de 2012, o Centro abrigou ao todo três estagiários de 

graduação, sendo dois deles do curso de Ciências Sociais da IES.          

 

A CPA registrou o apoio e o fomento à pesquisa dos discentes evidente tanto pela 

estrutura dos laboratórios como também pelos programas de estágios e bolsas 

desenvolvidos. A Escola mantem, no âmbito do CPDOC, um programa contínuo de 

estágios que incorpora alunos cursando a partir do terceiro período do curso. Estes 

estágios, cujo financiamento abrange a remuneração dos alunos/estagiários com 

recursos da própria Escola, visam a promover a interação dos acadêmicos com as 

atividades inerentes à prática profissional de pesquisa nas áreas das Ciências Sociais e 

da História. Para além destas atividades, os alunos da IES são introduzidos nas 

atividades de iniciação científica através do financiamento de agências públicas de 

fomento. A Escola mantem atualmente 6 cotas de bolsas PIBIC/CNPq e 7 bolsas de 

pesquisa financiadas pela Faperj, um aumento em relação ao ano de 2011. Além disso, 4 

estudantes de Ensino Médio foram contemplados com bolsas no programa “Laboratório 

de História e Sociologia para o Ensino Médio”, projeto de iniciação científica junior que 

visa apresentar aos estudantes uma visão sobre o que é a atividade de pesquisa nos 

campos de Ciências Sociais e História. 

 

   A Escola também contribui para a inserção dos discentes nas redes 

profissionais e acadêmicas através do financiamento para os alunos que pretendem 

tomar parte de congressos seminários acadêmicos. Deve-se evidenciar o financiamento 

pela IES para que os discentes possam tomar parte, do Simpósio Nacional da ANPOCS, 

o mais importante evento acadêmico brasileiro na área das Ciências Sociais. Em 2012, a 

IES financiou 7 alunos com R$200,00 cada. A qualidade das pesquisas conduzidas na 

interação entre docentes e discentes pode ser verificada através da produção intelectual 

originária da Escola em 2012: 29 artigos e 5 resenhas em periódicos especializados e 39 

livros ou capítulos publicados/organizados. Os professores da Escola Superior de 
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Ciências Sociais integram o corpo editorial de duas importantes revistas especializadas 

das áreas de Ciências Sociais e História: o Informativo Eletrônico de Ciências Sociais e 

a Revista Estudos Históricos, evidenciando os canais de disseminação do conhecimento 

produzido a partir da IES. A IES, em articulação com o CPDOC e a Mantenedora, 

desenvolve o Programa de Pós-Graduação em História Política e Bens Culturais, com 

cursos de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado. Estes dados, 

coligidos pela CPA, indicam que a IES cumpriu o inicialmente previsto em seu PDI 

original no que se refere à política de ensino e pesquisa. As atividades acadêmicas de 

ensino foram consideravelmente ampliadas com a criação e consolidação dos 

Laboratórios de Pesquisa.  

 

No caso da pós-graduação, houve 15 defesas de mestrado e 6 de doutorado no 

ano de 2012. A revista Estudos Históricos, publicada semestralmente pelo CPDOC 

desde 1988, lançou, em 2012, o n. 48, “Cultura material”, e o n. 49, “Anos 1960”. 

Todos os números da revista estão integralmente disponíveis no Portal CPDOC 

(www.fgv.br/cpdoc). A revista integra, desde o primeiro semestre de 2009, a Biblioteca 

Virtual da FGV 

  

 No caso das políticas de extensão, a IES se notabiliza pela produção de bens 

públicos para uma audiência não-acadêmica, como o Dicionário Histórico-Biográfico 

Brasileiro, que foi digitalizado em 2010 e encontra-se aberto à consulta no site do 

CPDOC. Além disso, a IES consolidou seu Cineclube, que é aberto à comunidade local, 

e exibe gratuitamente filmes seguidos de debate. No ano de 2012, o Cineclube exibiu os 

seguintes filmes: “Marighella” (25/10), “A Cidade é uma Só?” (27/09), ambos seguidos 

de debates com os realizadores.  

 

 Na área de consultoria para projetos externos e extra-acadêmicos, a IES firmou, 

no ano de 2012, 9 contratos para pesquisa especializada para diferentes órgãos e 

agências, entre os quais: Município do Rio de Janeiro, AMPLA-RJ, Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica, Fundação Konrad Adenauer e órgãos da própria 

Mantenedora, a Fundação Getúlio Vargas. Esses projetos incluem atividades de 

pesquisa conduzidas por professores e pesquisadores da IES.  

  

No ano de 2012, a IES também organizou uma exposição na sede da 
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Mantenedora na Candelária, espaço que vem funcionando como centro cultural 

freqüentado pelo público do Centro da Cidade. No dia 14/05, foi inaugurada a 

exposição “Esporte e Política no acervo do CPDOC”, cuja curadoria foi feita por 

professores da IES.   

 

Finalmente, destaque-se também o minicurso “Desafios da sociologia 

contemporânea”, oferecido pelos professores da IES para alunos de graduação de todo o 

Rio de Janeiro, que foram selecionados a partir de currículos enviados e da 

representatividade institucional.   

 

Potencialidades: a IES desenvolve boas políticas de ensino, pesquisa e extensão, que 

sintetizam a experiência da FGV/CPDOC e traduzem o planejamento pedagógico da 

IES. A CPA registrou o crescimento das atividades de extensão e a consolidação dos 

Laboratórios de Pesquisa como espaços para produção e circulação de pesquisa. 

Destacou também as atividades do centro de Relações Internacionais. O instrumento 

avaliativo revelou que alunos e professores avaliam positivamente a quantidade e a 

qualidade de eventos acadêmicos e oportunidade de pesquisa científica. 

 

Fragilidades: O instrumento avaliativo detectou certa insatisfação dos alunos com a 

contribuição das matrizes curriculares para a formação cidadã plena. Além disso, a CPA 

também avalia que é preciso investir ainda mais em política de extensão, em especial 

em atividades que relacionem de forma ativa os estudantes e a comunidade local.   

 

Recomendações para planejamento acadêmico-administrativo: As recomendações da 

CPA foram levadas a primeira reunião de Colegiado de graduação no ano de 2013. No 

que se refere à extensão, a Escola pretende incorporar os alunos de graduação no projeto 

“Leres e Saberes”, que busca reforçar o trabalho feito por pré-vestibulares comunitários 

do Rio de Janeiro e é financiado integralmente pela Mantenedora. A Escola também 

pretende reforçar a inclusão dos alunos de graduação nos processos de financiamento do 

CPDOC para participação em congressos científicos.  
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Dimensão avaliativa 3 – da responsabilidade social  

Ações planejadas – A CPA busca monitorar as formas pelas quais a IES tem procurado 

cumprir os compromissos sociais expressos em seu PDI. Prioriza-se a observação de 

três eixos centrais: 1) a transferência de conhecimento e importância social das ações da 

Escola e impactos de suas atividades para o desenvolvimento regional e nacional; 2) as 

iniciativas voltadas à promoção da cidadania e a atenção a setores sociais excluídos; 3) 

as relações com o setor público e com o setor produtivo. A CPA levou em conta dados 

do instrumento avaliativo e informações recolhidas na secretaria do CPDOC.   

Ações realizadas – Note-se que a FGV/CPDOC tem um histórico de serviços 

acadêmicos prestados à comunidade em geral, que abarca temáticas que se estendem da 

análise dos instrumentos de gestão pública (instituições jurídicas, funcionamento do 

Executivo) à compreensão das novas dinâmicas associativas da sociedade civil 

(movimento negro, turismo e geração de renda em favelas, movimentos sociais etc). 

Esta produção é disponibilizada através de periódicos e pelo portal da IES na web. Os 

professores da IES têm participado de órgãos públicos e da sociedade civil que 

elaboram políticas públicas relevantes. Por exemplo, Pesquisadoras da Documentação 

permanecem integrando a diretoria da Associação Brasileira de História Oral, bem 

como os conselhos Nacional e Estadual de Arquivos, responsáveis pela gestão da 

informação pública no Brasil.    

 

  A CPA também procurou monitorar, através dos dados disponibilizados pela 

gestão financeira da IES e o acompanhamento do perfil de seus estudantes, a extensão 

das políticas de acesso, bolsas e financiamento mantidas pela Instituição. A Escola 

articula dois programas de bolsas (por classificação no processo seletivo, para os dez 

primeiros colocados via vestibular e para o primeiro colocado via ENEM; e por 

demanda social, na modalidade de bolsa de financiamento) que cobriram, no ano de 

2012, um total de 9 bolsas integrais (100%), 18 bolsas com descontos entre 50% e 90% 

e 4 bolsas restituíveis (sendo duas de 100%), em um universo total de 69 alunos 

matriculados em 2012 (descontada a evasão), o que configura um indicador bom de 

atendimento. Em janeiro de 2013, já com a matrícula de novos alunos, a Secretaria de 

Registro Acadêmico informou um total de 43 bolsas, incluindo bolsas com desconto e 

bolsas restituíveis. Houve, igualmente, a preocupação da CPA em acompanhar a 
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implementação de iniciativas que visem à adequação da IES às resoluções referentes ao 

acesso ao ensino superior de portadores de deficiência física e sensorial. Os membros da 

Comissão atestaram que a IES oferece a disciplina de LIBRAS nos seus dois cursos de 

graduação. A CPA registrou ainda que, no conjunto de discentes que uma aluna com 

deficiência visual ingressou no curso de Ciências Sociais pelo vestibular 2012.   

 

Potencialidades: A CPA avaliou que a IES segue a missão da FGV no que se refere à 

produção de bens públicos para a sociedade brasileira. Destacam-se, neste sentido, os 

projetos contratados e os serviços gratuitamente disponibilizados, como o DHBB e 

outros produtos virtuais no site da IES, como o “Navegando com a História”. Destacou-

se também a política de bolsas, que é ampla diante do número de alunos matriculados. 

O instrumento avaliativo mostrou que a comunidade acadêmica confirma este 

entendimento, avaliando positivamente a política de bolsas da IES. 

 

Fragilidades: O instrumento avaliativo mostrou que os funcionários são críticos com 

relação às políticas de acessibilidade implementadas pela Mantenedora. A CPA 

recomenda que a IES esteja atenta ao fato.  

 

Recomendações para o planejamento acadêmico-administrativo: O prof. João maia 

levou o problema da acessibilidade à reunião do Colegiado de 04/02/2013. A CPA 

recomenda que este seja um ponto trabalhado pela Mantenedora.  

 

Dimensão avaliativa 4 – da comunicação com a sociedade  

Ações planejadas – A CPA procurou avaliar as formas pelas quais a IES busca 

estabelecer estratégias de aprimoramento dos canais internos de comunicação. Também 

se procurou observar a presença da IES nos meios de comunicação social, atentando-se 

para a imagem pública da Escola por eles veiculada. A CPA levou em conta os 

resultados do instrumento avaliativo e dados fornecidos pela mantenedora e seu setor de 

Marketing. O trabalho da Comissão referenciou-se nas diretrizes previstas no PDI e 

buscou, inclusive, apontar novas propostas para o aprimoramento das formas de 

integração da comunidade acadêmica.  

Ações realizadas – Inicialmente, a CPA procurou avaliar os canais utilizados para a 
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transmissão de informações ao corpo discente da IES. Foram identificados quatro 

veículos, considerados adequados para tais funções: o portal da Escola 

(www.cpdoc.fgv.br), o sistema acadêmico aluno on-line (disponível apenas para 

usuários detentores de número de matrícula na IES), os murais e a página da IES no 

Facebook. Através dos murais fixos, situados no terceiro e quarto andares (pavimentos 

nos quais estão distribuídas as salas de aulas e as instalações das secretarias acadêmica e 

de registros), são veiculadas as informações referentes às bases documentais, matrizes 

curriculares e horários de disciplinas. São igualmente os canais para divulgação de 

eventos acadêmicos. Através do sistema acadêmico aluno on-line, o corpo discente pode 

visualizar sua situação acadêmica (matrícula, notas, faltas, prazos para recursos e 

requisição de documentos). Finalmente, a CPA ressalta que o portal da Escola 

disponibiliza toda a base legal e documental da IES (portarias, regimentos, PDI, PPC), 

assim como o perfil do corpo docente e o calendário de eventos culturais e acadêmicos. 

O portal também disponibiliza textos da produção intelectual dos membros da 

comunidade acadêmica, na Biblioteca Virtual. Além do portal, outro instrumento de 

divulgação externa é a Newsletter do CPDOC Através do Departamento de 

Comunicação e Marketing, a IES busca a relação com os meios de comunicação social. 

A CPA pode dimensionar o espaço de divulgação de suas ações, bem como a 

caracterização de sua imagem pública, através dos boletins produzidos rotineiramente 

por este departamento (clipping), nos quais são registradas as menções realizadas 

diariamente por jornais, revistas, rádio e tv às atividades da instituição e dos membros 

de seu corpo acadêmico. Evidenciou-se a marcante presença da IES e de seus 

integrantes nestes canais. A Escola Superior de Ciências Sociais também participa do 

programa institucional FGV-Ensino Médio, no qual professores da IES visitam 

instituições públicas e privadas de ensino médio do estado do Rio de Janeiro, realizando 

conferências acerca de temáticas contemporâneas e do perfil de formação nas áreas das 

Ciências Sociais e História. No ano de 2012, não houve casos relacionados à IES 

atendidos pela Ouvidoria.  



16 
 

Potencialidades: A IES conta com o sistema de comunicação da Mantenedora, a 

Fundação Getúlio Vargas, que tem grande potencial de presença na imprensa. O sistema 

de comunicação da Mantenedora mensura a presença das IES da FGV na imprensa, e 

oferece esta informação aos coordenadores de graduação.  

 

Fragilidades: A CPA verificou que muitas vezes os alunos não acessam os canais 

oficiais, incluindo-se o e-mail institucional que cada um tem. O instrumento avaliativo 

também evidenciou que os alunos são o segmento mais crítico em relação à política de 

comunicação. Note-se também que 1/3 dos professores demonstrou desconhecer a 

Ouvidoria. Finalmente, a presença da Escola Superior de Ciências Sociais/CPDOC não 

é forte na imprensa, em comparação com as outras IES da Mantenedora. 

 

Recomendações para planejamento acadêmico-administrativo: A CPA recomenda 

intensificar a comunicação com os estudantes, utilizando-se dos diversos instrumentos 

disponíveis. Recomenda também que o papel da Ouvidoria seja reforçado, e que o 

portal e a Newsletter sejam reforçados ou mesmo repensados.  
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Dimensão avaliativa 5 – das políticas de pessoal, da carreira do corpo docente e técnico-

administrativo  

Ações planejadas – A CPA procurou observar a implementação das bases da política de 

pessoal da IES, ressaltando as vias de contratação, promoção e aperfeiçoamento do 

corpo docente e da equipe técnica-administrativa. Para tal, valeu-se do cotejo das 

diretrizes estabelecidas no PDI com as informações obtidas com a Diretoria de Recursos 

Humanos (DREH), a Gerência Administrativa e o contato com os funcionários. A base 

documental acessada pela Comissão era constituída pelo plano de cargos e salários 

(definido e implementado pela Mantenedora), as diretrizes de definição dos diferentes 

níveis da carreira de professor (concebida a partir de um processo de avaliação externa), 

os diferentes programas de qualificação profissional operados pela IES e pela 

Mantenedora e os indicadores produzidos a partir da aplicação dos questionários. Além 

disso, a CPA valeu-se também dos resultados do questionário.   

 
Ações realizadas – A análise das informações obtidas permitiu à CPA avaliar que há 

clareza no estabelecimento do plano de carreira de professor na IES. Desde 2006, a IES 

vem optando por um processo de contratação de docentes por edital para recém-

doutores. Por meio de tal edital, são selecionados até 6 candidatos, que passam por 

período de um ano de treinamento pós-doutoral. Ao final, o Conselho de Coordenação 

da IES avalia o desempenho e pode ou não contratar os pós-doutorandos. Ao lado deste 

processo, existem editais disponíveis no site para a seleção de professores horistas. Em 

2012 e até janeiro de 2013, a IES abriu 3 editais para horistas (História Moderna, 

Sociologia da Educação e LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais). A direção da IES 

também se reserva o direito de fazer contratações que achar necessárias.  

 

A carreira está dividida em três níveis principais: adjunto, associado e titular. A 

progressão dentro dessas carreiras é feita a partir de avaliação externa a cada três anos, 

por comissão constituída por representante da Mantenedora e dois especialistas nas 

áreas de Ciências Sociais e História. Essa comissão avalia a produção intelectual dos 

professores e os divide em níveis, e essa avaliação é levada em conta pela Direção da 

IES no momento de promover ou não o docente.   
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 Também foi destacada a existência de uma política para promoção da sustentabilidade 

à qualificação profissional dos docentes, à concessão de incentivos destinados à 

formação em programas de pós-graduação e à participação e exposição de pesquisas e 

seminários, dentre outros. Neste sentido, deve-se observar a política de incentivo 

institucional e de concessão regular de licenças aos docentes que estejam em fase final 

de elaboração de suas teses acadêmicas ou que visem à realização de estágios de 

pesquisa de pós-doutoramento. No ano de 2012, o professor Fernando Weltman 

continuou o seu estágio de pós-doutoramento nos EUA (New York University), 

retornando no final do ano. A Comissão constatou a existência e a prática de uma 

política de qualificação que estabelece os critérios para a concessão de incentivos e que 

apóia os funcionários técnico-administrativos na qualificação, em consonância com o 

planejamento orçamentário. Através de convênios lastreados pela Mantenedora, os 

funcionários são estimulados a ingressar em cursos e seminários diretamente associados 

à melhor qualificação. A CPA pôde contar, neste ano, com instrumentos de consulta que 

puderam tornar mais objetiva a mensuração do grau de satisfação do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo em face às condições de trabalho e a estrutura funcional da 

Escola.  
 
 
Potencialidades: O Edital de seleção de recém-doutores (oficialmente chamado 

“Programa de Formação de Quadros Profissionais”) mostrou-se bem sucedido no que se 

refere à renovação do quadro docente. Os respondentes do questionário avaliaram 

positivamente a política de qualificação dos docentes, e consideram ‘rígidos’ os critérios 

de contratação.    

 

Fragilidades: Os funcionários manifestaram insatisfação com a política de qualificação e 

promoção de sua categoria, e 1/3 dos professores respondeu que não conhecem 

profundamente os mecanismos de promoção.    

 

Recomendações para planejamento acadêmico-administrativo: A CPA recomenda que 

se verifique a insatisfação dos funcionários, levando isso em conta na definição de 

políticas de qualificação profissional. O prof. João Maia levou essa informação ao 

Colegiado de graduação realizado no dia 04/02/2013.  
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Dimensão avaliativa 6 – da organização e gestão da instituição  

Ações planejadas – A Comissão Própria de Avaliação observou a dimensão referente à 

gestão e organização institucional a partir de dois eixos: 1) a definição de mecanismos e 

instrumentos de gestão 2) a participação da comunidade acadêmica no processo de 

gestão. Para proceder à avaliação destes dois aspectos, a CPA procurou se utilizar da 

documentação produzida pelas instâncias gerenciais da Escola e dos dados obtidos a 

partir da aplicação do questionário avaliativo.  

Ações realizadas – A IES apresenta um Diretor, uma Coordenação Geral de graduação, 

as Coordenações de cursos (Ciências Sociais e História), Colegiado de cursos, uma 

gerência administrativa, uma Secretaria de Registros Acadêmico (compartilhada com 

outros cursos da Mantenedora) e um Núcleo de Apoio Pedagógico. As funções e 

atribuições estão definidas por um regimento, anteriormente aprovado pelo Colegiado. 

No ano de 2013, o regimento da IES foi alterado, com a consolidação da Congregação 

como instância superior máxima da IES em assuntos pedagógicos e a unificação de 

todas as atividades do CPDOC no âmbito da Escola Superior de Ciências Sociais, que 

teve seu nome alterado para Escola de Ciências Sociais. A Secretaria de Registros 

Acadêmicos (SRA) mantem atualizado, em documentação impressa e virtual, o 

conjunto de informações relacionadas ao cômputo de faltas, notas, trancamentos e 

transferências dos alunos. O corpo discente pode acompanhar diariamente o lançamento 

de faltas e a atribuição de notas e conceitos através do sistema aluno online, e os 

docentes utilizam o Docente online com o mesmo objetivo. Os murais servem para 

veicular informações acerca do calendário letivo, agendamento de provas e avaliações, 

horário das disciplinas e prazos dos processos acadêmicos e de registro (inclusão, 

exclusão, alterações, trancamento e transferência). A gestão administrativa e financeira 

da Escola, realizada pela Gerência Administrativa. As reuniões do Colegiado são 

regularmente registradas em atas. O Coordenador-geral de graduação da Escola tem 

assento permanente no Conselho de Coordenação da IES, instância administrativa 

máxima. Estas reuniões também são regularmente registradas em atas. A CPA apurou 

que as reuniões do Colegiado são realizadas com a periodicidade bimestral, enquanto as 

reuniões do Conselho de Coordenação ocorrem mensalmente. 

 

Potencialidades: A gestão de informações feita pela SRA é eficiente, e a dimensão 
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enxuta da IES ajuda na divulgação de informações e na organização administrativa.  

 

Fragilidades: Os alunos apontaram insatisfação com a representatividade de seu 

segmento nas instâncias deliberativas, fato coletado no questionário.  

 

Recomendações para o planejamento acadêmico-administrativo: A CPA recomenda que 

o pleito dos alunos seja levado em conta na consolidação das instâncias de deliberação 

da IES. O coordenador de ensino de graduação deve incentivar a participação estudantil 

e garantir seus espaços de autonomia. A CPA recomenda também que se acompanhe ao 

longo de 2013 o funcionamento da IES sob o novo Regimento.   

 

Dimensão avaliativa 7 – da infra-estrutura física  

 
Ações planejadas – A CPA procurou avaliar a infra-estrutura física da instituição 

através da verificação da implementação das medidas previstas no PDI e pela 

identificação das formas como a comunidade acadêmica avalia a estrutura 

disponibilizada pela Escola.  

Ações realizadas – A IES dispõe de salas, auditórios, biblioteca, livraria, laboratórios de 

informática, salas de estudo, restaurante e outros espaços mobiliados, com iluminação e 

ventilação adequados ao uso dos discentes. Todos os espaços estão aptos ao 

recebimento de alunos portadores de necessidades especiais, com móveis e acesso 

específicos ao atendimento desses alunos. Do espaço físico destinado aos cursos de 

graduação e pós-graduação da Mantenedora consta um conjunto de 33 salas de aula, 

auditórios, laboratórios de informática, equipamentos audiovisuais. As salas dos 

professores são dotadas de microcomputador com leitor de DVD, acesso à internet, ao 

acervo da biblioteca, aos periódicos da CAPES e à rede FGV. A sala de reuniões não 

possui equipamentos fixos, mas possui pontos de rede e estrutura para instalação de 

projetores multimídia ou outros equipamentos solicitados ano momento da reserva de 

sala. As 15 (quinze) salas de aula, com capacidade total de 585 (quinhentos e oitenta e 

cinco) alunos e 710 (setecentos e dez) metros quadrados são dotadas de isolamento 

acústico, iluminação, ar condicionado central, cadeiras dentro dos padrões ergonômicos, 

equipamentos audiovisuais e de informática (computador com leitor de DVD e acesso à 

internet e projetos de multimídia), atendendo a todas as condições de salubridade 
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necessárias para o exercício dessa atividade. As salas podem acolher entre 35 e 45 

alunos cada. Estas salas são climatizadas, com sistema de ar condicionado central -

dispondo de controle termostático independente para cada sala -e foram projetadas 

visando o correto isolamento acústico e excelente nível de iluminação. As salas são 

mobiliadas com mesa central para o professor, suportes auxiliares nas laterais e ao 

fundo, cadeiras, mesas e ou bancadas nos padrões ergonômicos. Todas as salas são 

dotadas de computadores (que operam softwares adequados e licenciados), projetores de 

teto, sistema de sonorização, retroprojetores, quadros brancos, rede de dados cabeada e 

wireless para acesso à internet. O acesso aos andares é feito por escadas e por oito 

elevadores. Em 2012, ainda estava em andamento a construção de novo prédio ao lado 

do edifício sede, no endereço de oferta de cursos da IES.    

 

Potencialidades: A CPA destacou as condições da Biblioteca Central, denominada 

Biblioteca Mario Henrique Simonsen (BMHS), localizada no edifício-sede da FGV com 

950 m2 de área ocupada. A sua relevância pode ser percebida a partir da constatação de 

ter sido a primeira biblioteca no Brasil a receber o certificado de qualidade ISO 9001-

2000. O acervo corrente da biblioteca monta a 89.000 títulos, com 172.000 exemplares 

disponíveis para consulta e empréstimo. Docentes e discentes tem acesso às instalações 

da BMHS em horários compatíveis com as atividades acadêmicas. Há terminais de 

computadores disponíveis para a consulta, duas salas multimídia e duas salas de leitura 

e estudo com capacidade de atendimento a 130 consulentes. A IES disponibiliza salas 

de trabalho para os seus professores com computadores de acesso individualizado, 

mesas, estantes e armários. O instrumento avaliativo mostrou grande satisfação dos 

alunos com a Biblioteca, ao passo que os professores avaliaram positivamente os 

equipamentos multimídias em sala de aula. No ano de 2012, o restaurante ampliou as 

opções disponíveis e reviu seu espaço de circulação, um reflexo de críticas e 

recomendações feitas pelas comissões de avaliação.   

 

Fragilidades: O edifício-sede da FGV não apresenta espaços para a prática desportiva, e 

este é um item usualmente criticado por alunos e professores nos questionários. Os 

alunos também se mostraram críticos com relação ao restaurante, a despeito das 

mudanças. A CPA anotou também a necessidade de incrementar o espaço físico para os 

professores horistas.  
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Recomendações para o planejamento acadêmico-financeiro: A CPA recomenda que as 

demandas por mais espaço para atividades seja levada à Mantenedora, e que as obras 

em curso permitam maior espaço livre para o uso dos alunos. No início de 2013, o 

crescimento do número de alunos matriculados indica o início de um processo de 

saturação dos Laboratórios de Informática. A CPA recomenda que os coordenadores de 

curso se reúnam para encontrar soluções junto à Mantenedora. Finalmente, a CPA 

recomenda que a IES procure ampliar o espaço para os professores horistas.  

 

Dimensão avaliativa 8 – do planejamento e avaliação  

 

Ações planejadas – A CPA levou em conta as respostas do questionário como forma de 

aferir a eficácia da avaliação para o planejamento da IES e o grau de satisfação da 

comunidade acadêmica com o processo avaliativo.  

 
Ações realizadas – A CPA foi criada e aprovada pelo Colegiado do curso de Ciências 

Sociais em abril de 2008. Em suas primeiras ações, a CPA procurou operar em duas 

frentes: a definição de mecanismos avaliativos e a formulação de uma base de regulação 

para as suas atividades. Nesta primeira vertente de atividades, a coordenadora da 

Comissão procurou realizar reuniões com os diferentes segmentos constitutivos da 

comunidade acadêmica (funcionários, alunos, professores) no intuito de informá-los 

acerca do sentido e da lógica da auto-avaliação institucional e para detectar fontes 

significativas de informações sobre as atividades da Escola. No segundo eixo, a 

Comissão elaborou um regimento para a CPA, que foi apresentado ao Colegiado e 

implantado. Nos primeiros tempos de funcionamento, a CPA percebeu que havia dois 

problemas graves no planejamento e na avaliação: a) a relativa informalidade da IES, 

motivada por sua dimensão enxuta, que favorecia contatos pessoais, mas poderia 

prejudicar sua institucionalização; b) o desconhecimento, por parte da comunidade 

acadêmica, do significado da avaliação conduzida pela CPA.  Diante disso, um processo 

contínuo foi instaurado, visando maior adequação formal da IES e institucionalização da 

avaliação, sempre por recomendação da CPA. No ano de 2012, iniciou-se o processo de 

alteração do Regimento da IES justamente para dirimir dúvidas sobre a relação entre a 

Escola Superior de Ciências Sociais e outras instâncias da IES/CPDOC. Além disso, 

reformulou-se a composição da CPA com a preocupação de torná-la mais 

institucionalizada e efetiva.  Além disso, a CPA buscou repensar o seu instrumento 
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avaliativo e suas estratégias de avaliação. Na sua reunião de fevereiro de 2013, a CPA, 

já com nova composição, avaliou que algumas questões estão mal redigidas e devem ser 

refeitas. Decidiu-se também que a CPA deve incrementar sua forma de divulgação junto 

à comunidade acadêmica.   

 

Potencialidades: Os alunos mostraram-se satisfeitos com a contribuição da avaliação 

segundo o questionário. A reformulação do Regimento sanou antigas questões sobre a 

relação entre as graduações da IES e suas outras instâncias operacionais, já que a Escola 

Superior de Ciências Sociais surgiu a partir de um centro de pesquisa já existente 

(CPDOC). Note-se também o aumento do conhecimento dos docentes sobre o 

funcionamento da CPA  

 

Fragilidades: Os funcionários se mostraram críticos diante da eficácia da avaliação para 

o planejamento da IES. Considera-se que os alunos ainda se mostram distantes da CPA. 

O ano de 2012 foi dedicado a reformular o trabalho da CPA.  

 

Recomendação para planejamento acadêmico-administrativo: A CPA recomenda que 

seu coordenador incremente o processo de comunicação com outras instâncias 

deliberativas, de forma a consolidar o processo de ‘feedback’ necessário entre 

Colegiado e avaliação. Também se avaliou que as informações produzidas pela CPA 

sejam traduzidas em termos resumidos para o segmento estudantil, que deve se valer de 

suas instâncias de representação para divulgar os resultados de forma adequada. 

Finalmente, a CPA deve incluir de forma mais decidida todas as atividades feitas no 

CPDOC no âmbito de sua avaliação, já que a reforma do regimento consolidou este 

formato. A recomendação vale especialmente para os programas de pós-graduação do 

CPDOC. 
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Dimensão avaliativa 9 – das políticas de atendimento aos estudantes  

Ações planejadas – A CPA buscou informações com o Núcleo de Apoio Pedagógico, 

com a Secretaria do CPDOC e a partir das respostas dos alunos às perguntas específicas 

sobre essa dimensão no questionário. Também levou em conta o que está previsto no 

PDI da IES e nos PPCs de seus dois cursos de graduação.   

Ações realizadas – As informações sistematizadas pela CPA apontam para uma prática 

estruturada de atendimento ao corpo discente da Escola. A IES opta por estabelecer 

órgãos distintos para o tratamento dos trâmites documentais (Secretaria de Registro 

Acadêmico) e das questões concernentes ao acompanhamento didático-pedagógico 

(Núcleo de Apoio Pedagógico). O NAP - cujos funcionários integrantes são em sua 

maioria qualificados com cursos de nível superior na área da Educação e cuja 

Coordenadora é pedagoga com grau de mestre e aperfeiçoamento em psicopedagogia -

auxiliou na implantação de processos de acompanhamento constante da vida acadêmica 

dos discentes. Os discentes são regularmente convidados a tomar parte em reuniões 

individualizadas nas quais são discutidas suas dificuldades, objetivando a melhoria de 

seus desempenhos acadêmicos. Já a Secretaria Acadêmica mantem arquivados todos os 

documentos e dados fundamentais para a vida institucional do aluno. A Mantenedora 

mantém um setor de colocação profissional que visa aproximar o mercado de trabalho 

dos discentes. No ano de 2012, a IES financiou parcialmente a viagem de 7 estudantes 

para o 36º Encontro Anual da ANPOCS, na cidade de Águas de Lindóia. A 

Mantenedora, por sua vez, selecionou 4 alunos da IES para participação no Programa de 

Cultura Européia Contemporânea, oferecido anualmente pela Université Paris – 

Sorbonne, com financiamento da FGV. Além disso, um aluno da IES foi selecionado 

para programa de breve intercâmbio acadêmico na Universidade de Oxford, financiado 

pelo Banco Santander. Em janeiro de 2013, a IES contabilizou 41 bolsas de estudo 

concedidas aos alunos matriculados, num total de R$ 37.594,50.   
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Potencialidades: O NAP desenvolve um ótimo trabalho no acompanhamento 

pedagógico dos alunos, atendendo-os em reuniões individualizadas e ajudando-os na 

montagem de seus quadros de estudos para cada semestre letivo. A SRA também 

funciona adequadamente no arquivamento dos dados dos alunos. A CPA também 

destaca o apoio da IES para participação dos estudantes em eventos científicos, em 

especial para ANPOCS, principal evento anual na área de Ciências Sociais. Este item 

foi bem-avaliado pelos discentes, bem como a política de bolsas da IES.    

 Fragilidades: Os alunos demonstraram insatisfação relativa com o apoio da IES às 

atividades de seus órgãos de representação (diretório acadêmico). Também 

demonstraram desconhecer o apoio prestado pela IES aos egressos. 

Recomendações para planejamento acadêmico-administrativo: A CPA recomenda que a 

IES institucionalize mais adequadamente sua relação com as instâncias discentes. Neste 

sentido, o Coordenador do curso de Ciências Sociais, João Maia, organizou no dia 

28/02/2013 uma reunião semestral com a totalidade dos alunos, como forma de estreitar 

canais de comunicação. A Direção da IES também definiu critérios mais objetivos para 

concessão de auxílios para viagens de cunho científico, que foram apresentados pelo 

Coordenador nessa reunião. Sobre os egressos, foi sugerido a estes alunos que criem 

uma associação que centralizaria a comunicação entre a IES e eles. Finalmente, 

recomenda-se que a coordenação de graduação estreite os laços com o Setor de 

Colocação Profissional da Mantenedora, que ainda se mostra um pouco distante dos 

alunos de História e Ciências Sociais.  
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Dimensão avaliativa 10 – da sustentabilidade financeira  

Ações planejadas – A CPA procurou pautar a sua avaliação através do exame dos 

documentos financeiros e orçamentários da Escola, dos registros profissionais de seu 

corpo docente e do corpo técnico-administrativo, dos registros de cursos e disciplinas 

ministrados e por entrevistas com os responsáveis pela gestão financeira da IES.  

 

Ações realizadas – A CPA observou que todos os docentes (do quadro fixo e os 

horistas), assim como todos os funcionários técnico-administrativos da Escola Superior 

de Ciências Sociais são contratados através do regime da CLT, com exceção óbvia dos 

pós-doutorandos que se encontram em estágio de pesquisa e recebem bolsa de 

dedicação exclusiva. A CPA verificou que não há atrasos no pagamento dos 

funcionários e professores (incluindo décimo-terceiro salário), que os períodos de 

repouso semanal e de férias anuais são respeitados e que há recolhimento regular do 

FGTS aplicados às contas dos contratados. Os funcionários e professores contam com 

plano de assistência médica da UNIMED (extensivo a familiares), assistência dentátia 

(INPAO), auxílio transporte e auxílio creche (para aqueles que contam com filhos com 

idade inferior a sete anos completos). Todos estes benefícios são regular e 

ininterruptamente pagos. Os funcionários e professores também podem participar, por 

escolha voluntária, do plano de previdência privada disponibilizado pela Mantenedora 

(FGV-Previ). A sustentabilidade financeira da IES é inteiramente garantida pela sua 

Mantenedora, a Fundação Getulio Vargas, que aprova os planos de dotação financeira e 

de aplicação de investimentos formulados pela Escola. Estas previsões orçamentárias 

são formuladas no âmbito da IES, através de sua gerência administrativa, e aprovadas 

pelo Conselho de Coordenação e pelo Conselho Diretor da Mantenedora. A gerência 

administrativa executa os orçamentos aprovados.  

 

Potencialidades: O exame das planilhas e da documentação pertinente permitiu a 

verificação de que os orçamentos propostos são aprovados integralmente, cabendo sua 

execução autônoma à IES. Por questões contábeis, em termos de registro, a IES não 

possui um orçamento em separado, executando aquilo que é aprovado e destinado no 

orçamento geral da Mantenedora sob as rubricas previstas para a Escola Superior de 

Ciências Sociais. Os orçamentos executados permitem os investimentos em compras de 

equipamentos, de livros e financiam os programas de pesquisa e extensão.  
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Fragilidades: Há pouco conhecimento entre os professores sobre a saúde financeira da 

Mantenedora, o que possivelmente indica a necessidade de maior transparência 

 

Recomendações para o planejamento acadêmico-financeiro: Incrementar ainda mais a 

transparência financeira da Mantenedora, e incentivar que os professores procurem se 

informar sobre o tema.  
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ANEXOS 

 

Respostas dos alunos ao instrumento avaliativo implementado pela CPA 

 

� Avaliação da Escola Superior de Ciências Sociais em comparação a uma Escola ideal: 

 

Avaliação da Escola Superior de Ciências Sociais (ESCS) comparada a uma Escola ideal 

 

 

� Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Grau de conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 
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Avaliação da implantação das propostas constantes no PDI pela ESCS 

 

 

 

Avaliação sobre a concretização das reformulações no PDI atual 
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� Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a extensão e as respectivas normas 

de operacionalização incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades 

 

Grau de contribuição das matrizes curriculares e das atividades oferecidas pela ESCS 

para formação de cidadãos 

 

Avaliação da quantidade de bolsas e estágios oferecidos aos alunos pelo CPDOC na 

ESCS 
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Grau de importância dos eventos, seminários e cursos de extensão oferecidos pela 

ESCS 

 

 

 

Avaliação da divulgação desses eventos, seminários e cursos de extensão oferecidos 

pela ESCS 
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� Dimensão 3:A responsabilidade social da Instituição  

 

Concordância quanto ao estímulo por parte da ESCS ao conhecimento de problemas 

atuais, assim como os Nacionais e Regionais 

 

 

 

Concordância quanto a relação de reciprocidade da ESCS na prestação serviços 

especializados à comunidade 
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Concordância com a quantidade de oferta de bolsas desconto oferecidas pela ESCS 

na mensalidade do curso de Graduação 

 

 

 

 

Grau de importância sobre a participação de membros do corpo docente em 

programas sociais de instituições públicas e organizações não governamentais 
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Avaliação das instalações físicas da ESCS, tais como adequação de mobiliário, 

equipamentos urbanos e acessibilidade a portadores de deficiência física e sensorial 
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� Dimensão 4: A comunicação com a sociedade 

 

Avaliação dos espaços de divulgação de atividades e eventos da ESCS 

 

Frequência com que dispõe e utiliza o serviço de ouvidoria da secretaria de 

atendimento ao discente da ESCS 
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Avaliação do funcionamento da ouvidoria da ESCS como um elo de comunicação 

entre a instituição e a comunidade interna e externa 

 

 

 

� Dimensão 6: Organização e gestão da instituição 

 

Grau de respeitabilidade quanto à representatividade dos membros da comunidade 

acadêmica nos Conselhos e colegiados 
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Grau de independência e autonomia da ESCS em relação à mantenedora FGV 

 

 

 

Frequência do registro em atas das deliberações ou normatizações na ESCS 
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� Dimensão 7: Infraestrutura física 

Avaliação das instalações da ESCS – média das notas entre 0 e 10: 
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� Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional 

 

Grau de contribuição desta avaliação institucional para a melhora da ESCS 

 

 

 

� Dimensão 9: Políticas de atendimento aos discentes 

Avaliação do atendimento aos alunos pelo corpo docente 
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Frequência com que a ESCS incentiva o corpo discente à participação em eventos 

científicos  e culturais de abrangência nacional 

 

 

Grau de contribuição para implementação do Diretório Acadêmico 
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Avaliação do auxílio da ESCS proporcionado aos egressos 

 

 

 

� Dimensão 10: Políticas de atendimento aos discentes 

Avaliação sobre a saúde financeira da FGV, mantenedora da ESCS 
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Avaliação da transparência na divulgação de informações sobre a saúde financeira 

da FGV 
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Respostas dos funcionários no instrumento avaliativo 

 

� Avaliação da Escola Superior de Ciências Sociais em comparação a uma Escola ideal: 

Avaliação da Escola Superior de Ciências Sociais (ESCS) comparada a uma Escola ideal 

 
 

� Dimensão 3: Responsabilidade social da Instituição 

Concordância quanto ao estímulo por parte da ESCS ao conhecimento de problemas 

atuais, assim como os Nacionais e Regionais. 
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Concordância quanto a relação de reciprocidade da ESCS na prestação serviços 

especializados à comunidade 
 

 
 

 

Grau de concordância sobre a quantidade de bolsas de desconto oferecidas pela ESCS 

na mensalidade do curso de Graduação 
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Grau de importância sobre a participação de membros do corpo docente em 

programas sociais de instituições públicas e ONGs 

 

 
 

Avaliação das instalações físicas da ESCS, tais como adequação de mobiliário, 

equipamentos urbanos e acessibilidade a portadores de deficiência física e sensorial. 
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� Dimensão 4: A comunicação com a sociedade 

Avaliação dos espaços de divulgação de atividades e eventos da ESCS 

 

 
 

Frequência com que dispõe e utiliza o serviço de ouvidoria da secretaria de 

atendimento ao discente da ESCS 
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Avaliação do funcionamento da ouvidoria da ESCS como um elo de comunicação 

entre a instituição e a comunidade interna e externa 

 

 
 

� Dimensão 5 : As políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento e condições de trabalho 

Avaliação dos critérios necessários para o processo de contratação dos professores 
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Avaliação da ESCS na política de incentivo e qualificação profissional dos docentes, 

tal como formação em programas de pós-graduação e participação em seminários 

 

 
 

Avaliação da política de incentivo na formação profissional dos funcionários técnico 

administrativos 
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Grau de conhecimento do Plano de carreira Docente da ESCS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Avaliação do Plano de carreira Docente 
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� Dimensão 6: Organização e gestão da instituição 

 
Grau de respeitabilidade quanto à representatividade dos membros da comunidade 

acadêmica nos Conselhos e Colegiados 

 

 
 

Grau de independência e autonomia da ESCS em relação à mantenedora FGV 
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Frequência do registro em atas das deliberações ou normatizações na ESCS 
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� Dimensão 7: Infraestrutura física 

 

Avaliação de instalações da ESCS - Nota média entre 0 e 10 
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� Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da auto avaliação institucional. 

Grau de contribuição desta avaliação Institucional para a melhora da ESCS 

 

 
 
 
 
 

� Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

Avaliação sobre a saúde financeira da FGV, mantenedora da ESCS 
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Avaliação da transparência na divulgação de informações sobre a saúde financeira da 

FGV 
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Respostas dos professores no instrumento avaliativo 

 
�     Avaliação da Escola Superior de Ciências Sociais em comparação a uma Escola 

ideal: 

Avaliação da Escola Superior de Ciências Sociais (ESCS) comparada a uma Escola ideal 

 
 
 
 

� Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Grau de conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 
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Avaliação da implantação das propostas constantes n o PDI pela ESCS 

 
 
Avaliação sobre a concretização das reformulações n o PDI atual 
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� Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a extensão e as respectivas normas 

de operacionalização incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades 

Grau de contribuição das matrizes curriculares e da s atividades oferecidas pela ESCS 

 
 
Avaliação da quantidade de bolsas e estágios oferec idos aos alunos pelo CPDOC na 
ESCS 
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Grau de importância dos eventos, seminários e curso s de extensão oferecidos pela 
ESCS 

 
 
Avaliação da divulgação desses eventos, seminários e cursos de extensão oferecidos 
pela ESCS 
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� Dimensão 3: A responsabilidade social da Instituição  

 

Concordância quanto ao estímulo por parte da ESCS a o conhecimento de problemas 
atuais, assim como os Nacionais e Regionais 

 
 
 
Concordância quanto a relação de reciprocidade da E SCS na prestação serviços 
especializados à comunidade 
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Grau de acordo sobre a quantidade de oferta de bols as desconto oferecidas pela ESCS 
na mensalidade do curso de Graduação 

 
 
 
 
 
Grau de importância sobre a participação de membros  do corpo docente em programas 
sociais de instituições públicas e organizações não  governamentais 
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Avaliação das instalações físicas da ESCS, tais com o adequação de mobiliário, 
equipamentos urbanos e acessibilidade a portadores de deficiência física e sensorial 

 
 
 
 

� Dimensão 4: A comunicação com a sociedade 

Avaliação dos espaços de divulgação de atividades e  eventos da ESCS 
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Frequência com que dispõe e utiliza o serviço de ou vidoria da secretaria de atendimento 
ao discente da ESCS 

 
 
 
 
 
 
Avaliação do funcionamento da ouvidoria da ESCS com o um elo de comunicação entre a 
instituição e a comunidade interna e externa 
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� Dimensão 5 : As políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento e condições de trabalho 

Opinião sobre os critérios rígidos de necessidade n o processo de contratação dos 
professores 

 

 
 
 
 
 
Avaliação da ESCS na política de incentivo e qualif icação profissional dos docentes, tal 
como formação em programas de pós-graduação e parti cipação em seminários 
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Avaliação da política de incentivo na formação prof issional dos funcionários técnico 
administrativos 

 
 
 
 
 

Grau de conhecimento do Plano de carreira Docente d a ESCS 
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Avaliação do Plano de carreira Docente 

 
 
 
 
 

� Dimensão 6: Organização e gestão da instituição 

Grau de respeitabilidade quanto à representatividad e dos membros da comunidade 
acadêmica nos Conselhos e Colegiados  
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Grau de  independência e autonomia da ESCS em relaç ão à mantenedora FGV 

 
 
 
 
 
 
 
Frequência do registro em atas das deliberações ou normatizações na ESCS 
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� Dimensão 7: Infraestrutura física 
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� Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da auto avaliação institucional 

Grau de contribuição desta avaliação Institucional para a melhora da ESCS 
 

 

 

 

� Dimensão 10: Sustentabilidade financeira 

Avaliação sobre a saúde financeira da FGV, mantened ora da ESCS 
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Avaliação da transparência na divulgação de informa ções sobre a saúde financeira 
da FGV 

 
  

   

 

 

  
  

         

 

 


