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APRESENTAÇÃO
O processo de autoavaliação iniciou o triênio em 2019, primeiro ano de
funcionamento da graduação na Escola. Assim, este documento apresenta o relatório
integral, referente aos anos 2019, 2020 e 2021, resultante dos procedimentos de
autoavaliação institucional realizados pela Comissão Própria de Avaliação – CPA da
Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV RI). Este relatório
foi desenvolvido observando os preceitos contidos na Lei nº 10.861, de 14 de abril de
2004, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, e Nota
Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065, de 09 de outubro de 2014. O presente relatório
apresenta uma análise das ações desenvolvidas pela FGV RI nos anos de 2019 a 2021,
bem como de suas múltiplas realidades, por eixo de avaliação, evidenciando suas
potencialidades, fragilidades e propostas de ação para solução das fraquezas encontradas
e adequação ao seu Plano de Desenvolvimento Institucional. No planejamento da
avaliação e nos procedimentos metodológicos, foram considerados os cinco eixos
propostos pelo Instrumento de Avaliação Institucional Externa do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –INEP, de outubro de 2017, de forma
a demonstrar a evolução da IES em cada eixo temático.
Com a edição da Medida Provisória nº 934 de 1.4.2020 e as Portarias MEC nº 343
de 17.3.2020, 345 de 19.3.2020, 395 de 16.4.2020, 473 de 13.5.2020, 544 de 16.6.2020,
Lei nº 14.040 de 19.8.2020, Portaria MEC nº 1.030 de 2.12.2020, Resolução CNE/CP
nº 2 de 11.12.2020 e a Portaria MEC nº 1.038 de 7.12.2020 – a instituição se deparou
com situação inédita, com a interrupção de suas atividades presenciais, teve que buscar
alternativa viável, em prazo exíguo, para não interromper suas atividades.
Assim, em coordenação com a mantenedora, a partir de discussões conduzidas
junto à comunidade acadêmica, a FGV RI adaptou suas atividades administrativas, de
ensino e pesquisa para o ambiente virtual. Assim, as aulas passaram a ser ministradas pela
plataforma Zoom, o que permitiu a manutenção das aulas síncronas. O uso da tecnologia
permitiu, portanto, a migração breve de todas as atividades para ambiente virtual. Desse
modo, as atividades da FGV RI não foram interrompidas ao longo desse período
pandêmico, embora tenha sofrido adaptações.
Ao longo desse triênio, a CPA da FGV RI, basicamente, manteve o calendário de
reuniões, mantendo o cronograma de atividades e avaliações institucionais.

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO
1.1 Mantenedora
Código da Mantenedora: 110
Nome: Fundação Getulio Vargas – FGV
Presidente: Prof. Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal
Endereço: Praia de Botafogo, 190 – Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 22250-900
CNPJ: 33.641.663/0001-44
Natureza Jurídica: Fundação Privada
Telefone: (21) 3799-5501
Fax: (21) 3799-5921
Página web: http://www.fgv.br

1.2 Mantida
Código da Instituição: 21952
Nome: Escola de Relações Internacionais
Organização Acadêmica: Faculdade
Categoria Administrativa: Privada sem fins lucrativos
Diretor: Prof. Dr. Celso Corrêa Pinto de Castro
Vice-Diretor: Prof. Dr. Matias Spektor
Endereço: Avenida Paulista, 542, 4º andar. CEP 01310-000
São Paulo- SP
Telefone: (11) 3799-2360
Página web: http://ri.fgv.br/

2. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Escola de Relações Internacionais,
de acordo com a Lei 10.861/2004 – SINAES, tem por atribuição conduzir o processo de
avaliação interna da Instituição e prestar informações solicitadas pelo INEP à Escola.
A CPA da FGV RI tem autonomia em sua atuação e é composta por uma equipe
heterogênea, formada por membros externos da sociedade civil organizada, membros do
corpo docente, representantes do corpo discente e membros do corpo técnicoadministrativo, todos escolhidos na forma da legislação vigente, conforme exposto
abaixo:
Composição da CPA (2019-2021)
Coordenador da CPA e Representante
Pedro Vinícius Pereira Brites

Docente

Paula Vedoveli

Representante Docente

Lígia Rojo Zaparolli

Representante Técnico-Administrativo

Isabella Nascimento

Representante Discente

Julia Rogato Duó

Representante Discente

Maria Hermínia Tavares de Almeida

Representante da Sociedade Civil

Composição mandato da CPA (2021 - 2023)
Coordenador da CPA e Representante
Pedro Vinícius Pereira Brites

Docente

Daniel Rio Tinto

Representante Docente

Lívia Liria Avelhan

Representante Técnico-Administrativo

Clara Souza Guimarães Marques

Representante Discente

João Henrique Hofmeister

Representante Discente

Antônio Carlos Lessa

Representante da Sociedade Civil

Assessoramento Técnico:
Lígia Rojo Zaparolli – Assessora da Coordenação
Ana Patrícia Silva – Assessoria da Coordenação

3. INTRODUÇÃO
O Relatório de Autoavaliação Institucional tem como objetivo apresentar um
balanço das atividades de gestão, de ensino, do desenvolvimento de projetos, bem como
das demais ações da FGV RI ao longo do triênio 2019-2021. O primeiro ingresso de
alunos na FGV RI ocorreu em 2019.1. Por essa razão, este relatório aborda esse período.
O documento foi elaborado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Escola
de Relações Internacionais, conforme determina o SINAES, com o objetivo de relatar as
políticas, ações implantadas e os resultados obtidos ao longo do ano de 2019, 2020 e de
2021, bem como descrever o processo avaliativo conduzido no período.
O documento compõe iniciativa de todo corpo docente e técnico-administrativo,
em colaboração com o corpo docente, e teve apoio da direção da instituição. Este relatório
está organizado de acordo com os cinco eixos que contemplam as dez dimensões
dispostas no art. 3º da Lei nº 10.861, que institui o SINAES, quais sejam:
●

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
o

●

●

●

●

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
o

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

o

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Eixo 3: Políticas Acadêmicas
o

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

o

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

o

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Eixo 4: Políticas de Gestão
o

Dimensão 5: Políticas de Pessoal

o

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

o

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Eixo 5: Infraestrutura Física
o

Dimensão 7: Infraestrutura Física

3.1 Histórico da Escola de Relações Internacionais
A FGV/Escola de Relações Internacionais é tributária de décadas de tradição de
excelência no ensino e na pesquisa de sua Mantenedora, a Fundação Getulio Vargas. A
FGV, criada em 1944, é um importante centro do pensamento sobre a realidade
socioeconômica brasileira, devido a suas escolas, núcleos de pesquisa e centros de
reflexão. A FGV/Escola de Relações Internacionais está localizada na cidade de São
Paulo, onde a Mantenedora já tem forte presença e décadas de experiência em ensino,
pesquisa e consultoria. Nesse contexto, a Escola beneficia-se da interação e da
colaboração com a FGV/EESP (Escola de Economia de São Paulo), a FGV/Direito São
Paulo (Escola de Direito de São Paulo) e a FGV/EAESP (Escola de Administração de
Empresas de São Paulo), que atuam em diversas áreas correlatas às Relações
Internacionais, tais como Direito Internacional, Administração Pública, Economia
Internacional, Economia do Desenvolvimento e Comércio Exterior.
A FGV/Escola de Relações Internacionais também é tributária do trabalho
realizado durante aproximadamente cinco décadas no Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil, FGV/CPDOC. Desde a década de
1970, esse centro investiu na obtenção, preservação, disponibilização e análise do maior
conjunto de arquivos privados do país na área de política externa e relações internacionais
do Brasil moderno. Trata-se do principal acervo documental privado da história política
brasileira recente, havendo disponibilizado toda a documentação para um público de
pesquisadores nacionais e internacionais. A FGV/CPDOC ainda desenvolveu o maior
acervo de história oral do país, com foco em arquivos pessoais e entrevistas com
personagens cruciais para a história das relações internacionais do Brasil, tais como
Getulio Vargas, Oswaldo Aranha, Ernesto Geisel, Celso Amorim, Samuel Pinheiro
Guimarães, Rubens Ricupero e Roberto Campos.
Entre as décadas de 1970 e 1980, trabalharam e/ou foram treinados na
FGV/CPDOC alguns dos nomes fundadores da disciplina acadêmica das Relações
Internacionais no país, tais como Gerson Moura, Maria Regina Soares de Lima, Aspásia
Camargo, Walder de Góes, Letícia Pinheiro, Monica Hirst, Zairo Cheibub, Alexandra de
Melo e Silva e Paulo Wrobel. Ao longo dos anos, essa equipe produziu algumas das
análises mais relevantes para explicar a ação internacional do Brasil e construiu um
importante acervo de depoimentos de história oral, que informam muito da produção
sobre história da política externa brasileira até os dias de hoje. Somam-se a esses, os

nomes de numerosos acadêmicos e estudiosos que fizeram da base documental da
FGV/CPDOC o esteio de sua produção intelectual ou que lá passaram períodos
significativos de sua atividade profissional, como é o caso de Maria Celina D'Araujo,
Lúcia Lippi, Ângela de Castro Gomes, Marcelo de Paiva Abreu, José Murilo de Carvalho,
Simon Schwartzman, Elio Gaspari, Lira Neto, Marieta de Moraes Ferreira, Boris Fausto,
Carlos Fico, Sérgio Miceli e Ângela Alonso. Além disso, a FGV/CPDOC operou durante
décadas como centro irradiador de conhecimento e de fontes primárias de trabalho para
alguns dos principais brasilianistas envolvidos na interpretação da posição do Brasil no
mundo.
Em 2008, a FGV/CPDOC criou o Centro de Relações Internacionais, no intuito
de institucionalizar um grupo de pesquisa dedicado à disciplina. Nos últimos anos, o
Centro realizou inúmeros eventos acadêmicos em nível nacional e internacional, além de
haver retomado a política de obtenção de arquivos pessoais e de condução de entrevistas
de história oral. O Centro também passou a oferecer um conjunto de disciplinas optativas
nas escolas da FGV, no Rio de Janeiro e em São Paulo, perfazendo uma comunidade que
inclui hoje mais de um milhar de alunos. No âmbito do Programa de Pós-Graduação em
História, Política e Bens Culturais da FGV/CPDOC, o Centro passou a oferecer cursos e
orientação de mestrado e doutorado no âmbito da linha de pesquisa em Relações
Internacionais. A FGV/Escola de Relações Internacionais mantém relacionamento
estreito com a FGV/CPDOC por meio do uso sistemático do acervo documental, da
realização de pesquisas, da oferta conjunta de oficinas de trabalho, do mútuo
aproveitamento de cursos em ciências sociais, da busca de linhas de financiamento
público e privado (no país e no exterior) e do compromisso com a produção de fontes
primárias de pesquisa na área de História, Política e Relações Internacionais. A FGV
ainda oferece um programa de MBA em Relações Internacionais, no Rio de Janeiro, em
São Paulo e, a partir de 2016, em Brasília, além de outros cursos executivos de curta
duração.
A FGV/Escola de Relações Internacionais é um resultado desse esforço. Sua
constituição como IES sediada na cidade de São Paulo reflete a opção estratégica do
grupo de professores vinculados ao Centro de Relações Internacionais, da direção da
FGV/CPDOC e da Mantenedora de integrar as atividades existentes com vistas a prover
ensino de graduação de excelência.
A Portaria nº 458, de 27 de junho de 2018, autorizou a abertura do curso superior
de graduação em Relações Internacionais na FGV/RI. O curso possui 100 vagas anuais

previstas para ingresso e opera no turno matutino. Portanto, o biênio compreendido nesse
relatório abrange a avaliação dos dois primeiros anos de operação do programa de
graduação da Escola.
O ano de 2019 foi o primeiro da Graduação em Relações Internacionais da FGV.
A relação candidato-vaga para ingresso em 2019 foi 8,64. Todas as 100 vagas foram
preenchidas no processo seletivo. O mesmo processo se repetiu em 2020, 2021 e 2022. A
Escola conta com 344 alunos ativos em março de 2022. A rápida expansão demandou que
a Escola aperfeiçoasse seus mecanismos de autoavaliação para assegurar a excelência.
A Escola de Relações Internacionais tem buscado aperfeiçoar seus mecanismos
de gestão e sua qualidade acadêmica através de diversos processos de avaliação. Além
dos processos de avaliação externa, realizados pelo MEC e INEP, a CPA tem papel
relevante no processo contínuo de melhoria dos processos pedagógicos e administrativos.
A comissão tem realizado reuniões presenciais periódicas, ao menos quatro por ano, com
o intuito de aperfeiçoar seus instrumentos avaliativos, debater os resultados obtidos e têm
sido sistematicamente apresentados na Congregação da IES, nas reuniões de colegiado
de curso e no âmbito do Núcleo Docente Estruturante. Os instrumentos de avaliação
utilizados pela CPA são atualizados constantemente e, por isso, o relatório apresenta
diferentes instrumentos para os anos de 2019, 2020 e 2021.

4. METODOLOGIA APLICADA AO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
A Comissão Própria de Avaliação da FGV RI passou por algumas alterações de
composição desde o início do funcionamento da graduação em 2019. Os representantes
docentes, Pedro Brites e Paula Vedoveli, entraram para a comissão em 2019 e iniciaram
um processo de revisão dos instrumentos de avaliação. A funcionária técnicaadministrativa, Lígia Zaparolli, entrou na comissão no mesmo ano. A representante da
sociedade civil, Maria Hermínia Tavares de Almeida, permaneceu na comissão até 2021.
O representante docente, Daniel Rio Tinto entrou na Comissão em substituição à
anterior representante, Paula Vedoveli, entrou para a comissão em 2021 e contribuiu para
a revisão dos instrumentos de avaliação. A funcionária técnica-administrativa, Lígia
Zaparolli, foi substituída pela representante Lívia Liria Avelhan. A anterior representante
da sociedade civil, Maria Hermínia Tavares de Almeida foi substituída por Antônio
Carlos Lessa em 2021.
O processo de autoavaliação da CPA da FGV RI é realizado em etapas conforme
descrição abaixo.
•

Planejamento e elaboração dos instrumentos – o processo de planejamento dos
instrumentos é realizado em diálogo com o Núcleo Docente Estruturante, com o
Colegiado de Curso e com a comunidade acadêmica em sentido mais amplo,
através dos canais previstos em regulamento. O questionário desenvolvido
procura avaliar as diversas dimensões que compõem a estrutura da Escola. O
processo de elaboração utiliza-se dos padrões estabelecidos pela Instituição e os
instrumentos de avaliação oficiais como parâmetro;

● Aplicação dos instrumentos – a etapa de aplicação dos instrumentos é antecedida
de um período de divulgação do processo de autoavaliação. Os questionários são
aplicados em períodos previamente definidos nas reuniões da comissão;
● Coleta e tratamento dos dados;
● Tabulação dos dados – após o recebimento dos questionários, os dados são
tabulados agrupando-se as informações de acordo com os critérios estabelecidos
previamente pela CPA;
● Elaboração dos relatórios – a partir dos resultados obtidos nos instrumentos, são
elaborados relatórios para permitir a disseminação do conhecimento sobre a

Instituição, tanto interna quanto externamente. Este conhecimento possibilita o
contínuo processo de aperfeiçoamento acadêmico;
● Envio de relatórios e discussões – os relatórios são enviados aos diversos setores
da instituição e são objeto de discussão nas instâncias competentes. Essas
discussões servem como base para iniciativas voltadas à melhoria contínua da
Instituição;
● Reuniões – o processo de avaliação e os resultados obtidos são apresentados em
diversas reuniões, com o corpo docente, discente e técnico-administrativo. A
partir desses encontros, sugestões e planos de ação são encaminhados para os
diferentes setores.
● Elaboração do relatório consolidado da CPA – a partir do levantamento e das
reuniões sobre todos os demais relatórios

5. DESENVOLVIMENTO
5.1 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
O processo de autoavaliação é um dos mecanismos estruturantes da gestão

institucional na FGV RI. A partir da autoavaliação, desenvolve-se consciência sobre a
realidade da IES, o que permite a construção de soluções administrativas e pedagógicas
embasadas por esse diagnóstico. Por essa razão, a autoavaliação sistematiza informações,
analisa coletivamente os significados dos resultados, e embasa as ações estratégicas da
Escola.

5.1.1 A Organização das Atividades de Avaliação na Instituição

O processo de autoavaliação realiza-se através de diversos mecanismos formais, tais
como: discussões; surveys aplicados aos alunos, professores e funcionários, instrumentos
regulares de avaliação; levantamento e tratamento dos dados; análise dos relatórios e
documentos da Escola; e divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica. A meta
desse processo é favorecer a definição dos objetivos a serem alcançados, gerando
engajamento e envolvimento dos membros da comunidade acadêmica, bem como
estimular a sinergia de ações da Escola.

5.1.2 A Avaliação Externa Institucional e da Graduação

No ano de 2017, a Escola deu início ao processo de credenciamento e autorização
de funcionamento junto ao Ministério da Educação (MEC). A comissão avaliadora
realizou visita in loco entre os dias 30 de agosto e 02 de setembro de 2017. Na ocasião, a
comissão pode analisar todos os documentos da Escola e entrevistar seus gestores,
técnicos administrativos, professores e funcionários. Ao final, a comissão avaliadora
apresentou o relatório nº 134.882, cujos resultados atribuídos às respectivas dimensões
foram os seguintes: “Organização Didático-Pedagógica, nota 5,0; Corpo Docente, nota
4,9; e Infraestrutura, nota 4,5. Isso permitiu que fosse atribuída o conceito máximo, 5,0.
Além disso, o curso atendeu a todos os requisitos legais e regulamentares.
O processo de credenciamento da FGV RI junto ao MEC foi acompanhado de
visita in loco, realizada no período entre 18 e 22 de fevereiro de 2018. Como resultado,
os avaliadores atribuíram o conceito final 5, conforme tabela abaixo.

Dimensões/Eixos
Dimensão 1 - Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 2 - Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3 - Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
Dimensão 4 - Eixo 4 - Políticas de Gestão
Dimensão 5 - Eixo 5 - Infraestrutura Física
Conceito Final 5

Conceitos
4,0
4,75
5,0
5,0
4,63

O relato da comissão avaliadora indica que a Escola cumpriu com méritos os cinco
eixos, que contemplam as dez dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES). Portanto, a análise do pedido de credenciamento permitiu concluir
que a FGV/Escola de Relações Internacionais possui condições suficientes de
infraestrutura, de organização acadêmica e de organização administrativa.

5.1.3 A Avaliação Interna
A avaliação interna na Escola, para além da realização deste relatório de
Autoavaliação Parcial, processa-se utilizando-se vários procedimentos metodológicos.
Dentre esses procedimentos, destacam-se a pesquisa documental, a aplicação dos
instrumentos de autoavaliação e a análise dos gestores da IES.
Em relação aos questionários aplicados, eles são estruturados a partir de três
esforços avaliativos regulares. Em termos pedagógicos, a CPA aplica instrumento de
avaliação no meio e no final do semestre letivo. As avaliações de meio de semestre
permitem eventuais ajustes didático-pedagógicos ao longo do semestre. As avaliações de
final de semestre são mecanismos mais completos de avaliação e procuram fornecer uma
visão geral do processo pedagógico na Escola. O terceiro esforço avaliativo são os
questionários anuais, aplicados para docentes, discentes e funcionários técnicoadministrativos. Esses instrumentos permitem avaliação holística da FGV RI, incluindo
avaliação das diversas dimensões que compõem a estrutura universitária.

Avaliação de Docentes e das Disciplinas (2019)
O ano de 2019 foi o ano de início de funcionamento da FGV RI. Após a portaria
que autorizava o início do funcionamento do curso, a primeira turma de ingressantes
iniciou em fevereiro de 2019. Esse foi o primeiro ano de aplicação do questionário e do
modelo de avaliação. O primeiro semestre, especialmente, foi importante para a

percepção de que alguns ajustes poderiam ser realizados em termos de método de ensino,
carga de leitura e adaptação dos programas. Dado que a matriz curricular estava sendo
posta em ação pela primeira vez, esse processo foi crucial para o aprimoramento da
Escola.
A partir da experiência adquirida no primeiro semestre, a CPA sugeriu mudanças
para o segundo semestre. Destaca-se, nesse sentido, a necessidade de adaptação dos
métodos avaliativos, para que se buscasse um equilíbrio maior entre o grau de dificuldade
das avaliações das distintas disciplinas. Além disso, esse primeiro ciclo avaliativo foi
importante para a melhoria dos questionários. Alteração que seria fundamental para o
processo de autoavaliação a partir do ano subsequente.
Avaliação de Docentes e das Disciplinas (2020)
Na FGV RI, as disciplinas passam por avaliações periódicas, no meio e ao fim do
semestre. Em 2020, o processo foi aplicado para cerca de 200 estudantes. A duplicação
do número de estudantes em relação ao primeiro ano de funcionamento da Escola gerou
desafios para a gestão acadêmica. Esse processo foi acompanhado da entrada de novos
professores e a necessidade de se avaliar se os programas das disciplinas que ainda não
haviam sido ofertadas estavam adequados à prática pedagógica. Abaixo encontra-se o
panorama de avaliação das disciplinas.

Avaliação Disciplinas 2020.1

Questões
Em que medida o docente forneceu instruções claras para
completar as atividades e avaliações e/ou respondeu às
dúvidas com clareza?
Em que medida o material obrigatório da disciplina
(leituras, listas de exercícios etc.) contribuiu para o seu
processo de aprendizado?
Você acredita que o conteúdo abordado em sala e o
material da disciplina lhe prepararam para as atividades e
avaliações do curso?
Em que medida você acredita que o professor se preparou
adequadamente para as aulas?
Em que medida você acredita que o professor se preocupou
em oferecer feedback em atividades e avaliações?
Em que medida você acredita que o docente promoveu um
ambiente de ensino aprendizagem inclusivo?

1

2

Avaliação
3

4

5

1,97% 4,87% 10,14% 17,90% 65,11%

0,59% 2,57%

7,84% 26,59% 62,42%

4,04% 4,05% 11,05% 21,56% 59,39%
0,83% 1,97%

4,53% 14,74% 77,94%

7,27% 9,21% 13,29% 15,92% 54,36%
0,87% 0,84%

2,39%

8,01% 87,90%

Avaliação
Questões
Ao longo do semestre, você procurou o docente durante os seus horários de
atendimento?

69,63% 30,37%

Você acredita que as habilidades a serem desenvolvidas ao longo do
semestre foram claramente enunciadas no programa da disciplina?
O professor foi assíduo e começou a aula pontualmente?

92,80%
95,78%

Questões autoavaliação dos alunos

1

2

3

Sim

Não

7,20%
4,22%

Avaliação
5
6

4

7
8
9
10
Quanto você acredita que se dedicou para a
disciplina?
0,56% 0,83% 1,77% 0,89% 2,05% 7,87% 16,80% 23,53% 19,76% 25,97%
Quanto do material obrigatório exigido pela
disciplina (leituras, listas, exercícios etc.) você
conseguiu completar semanalmente
1,68% 0,00% 2,93% 2,56% 2,32% 6,14% 12,81% 21,91% 15,76% 33,92%
O quanto você acredita que contribuiu
positivamente para as discussões durante as aulas? 9,18% 2,56% 6,08% 4,41% 7,81% 11,55% 19,17% 14,03% 12,73% 12,50%

As disciplinas da trilha quantitativa do curso contam com monitoria e passam por
processo de avaliação. Abaixo segue a avaliação das monitorias das disciplinas 2020-1.
Avaliação das Monitorias das Disciplinas 2020.1
Avaliação
Questões
Em que medida a monitoria foi proveitosa?
Em que medida você acredita que o monitor se preparou
adequadamente para as sessões de monitoria?
Em que medida a monitoria foi essencial para melhorar o
seu desempenho na disciplina?

1

2

3

0,00%

8,60%

5,57%

18,53% 67,30%

0,00%

6,80%

5,57%

9,87% 77,77%

0,00%

8,60%

18,43%

24,03% 48,93%

Questões
Ao longo do semestre, você foi na monitoria?

Avaliação
Sim
Não
41,10% 58,90%

O monitor foi assíduo e começou a sessão de monitoria
pontualmente?

88,37% 11,63%

4

5

Um dos processos monitorados pela CPA em 2020 foi a adaptação ao ensino
remoto. Para tanto, a CPA aplicou questionário sobre o tema. Cerca de 86,2% dos alunos
relataram enfrentar dificuldades específicas com o ensino remoto. Cerca de 70% alegaram
problemas com conexão. Para tentar mitigar esse cenário, a Escola criou, em alinhamento
com a CPA, um comitê de trabalho voltado a avaliar melhores práticas de ensino remoto.
A partir disso, observou-se o que, internacionalmente, outras instituições estavam
realizando e adotando como melhores práticas. Cabe destacar que, após a decretação da
situação de pandemia, a FGV RI só teve as aulas interrompidas por uma semana. Período
no qual, os professores adaptaram suas metodologias de ensino à nova modalidade.
Dentre as medidas pedagógicas adotadas estão o maior detalhamento dos programas das
disciplinas e dos planos de aula e a inserção de pequenos intervalos ao longo das aulas.
No segundo semestre de 2020, os dados não foram coletados de modo agregado,
mas apenas, por disciplina. Essa definição da CPA decorreu da percepção de que os dados
agregados ajudam na visualização geral, mas não são decisivos na proposição de ações
no âmbito da gestão acadêmica. Os ajustes didático-pedagógicos têm funcionado melhor
caso a caso. Essa modalidade de ação é possível em virtude do tamanho pequeno da
Escola. Dado que temos um corpo docente e discente restrito ao único curso de graduação
da Escola, isso favorece ações individualizadas de melhoria.
Nas avaliações de meio de semestre, 116 alunos responderam o questionário. Isso
foi um aumento considerável em relação ao primeiro semestre, quando 87 alunos
responderam. A adesão do corpo discente ao questionário aumentou consideravelmente
em relação aos últimos semestres, mas ainda é algo a ser trabalhado. Nesse semestre, a
CPA contou com o apoio do Centro Acadêmico (CA), que reforçou o apelo da
coordenação junto aos alunos e, relação à importância das avaliações de ensinoaprendizagem.
No entanto, as melhores práticas recomendam que tenhamos uma participação de
pelo menos 80% dos estudantes, por isso, para os próximos ciclos de autoavaliação a
estratégia de comunicação vai ser reforçada. A CPA vai propor novas medidas em
parceria com a coordenação para ampliarmos a participação dos alunos.
Em relação às atividades extraclasse, existe alguma resistência e falta de adesão
dos alunos às atividades. Cabe lembrar que a FGV RI oferece uma gama de atividades
extraclasse, tais como Work Retreat, Programa de Apoio Emocional e Pedagógico,

Oficina da Escrita, dentre outras atividades. Em grande medida, isso parece ser
consequência da maneira como os alunos priorizam o seu engajamento com as diversas
atividades oferecidas pela Escola e gerem seu tempo. A avaliação confirmou a nossa
observação de que a participação nessas atividades está em grande medida correlacionada
com desempenho acadêmico, o que significa que muitos alunos que certamente se
beneficiariam dessas atividades decidem não participar—muitas vezes por acreditarem
poderem prescindir dos recursos extraclasses durante a sua formação acadêmica e
profissional. Nas nossas próximas reuniões, a CPA vai avaliar como podemos superar
essa resistência por parte do corpo discente e vai propor estratégias à coordenação para
promoção dos recursos extraclasse durante o ano de 2021.
A avaliação de final de semestre no segundo semestre demonstrou que houve
adaptação dos alunos às aulas remotas. Em termos pedagógicos, o bom desempenho da
Escola se manteve. Pela avaliação da CPA, esse bom desempenho em termos pedagógicos
resulta das ações sugeridas e incorporadas pela coordenação de graduação nos semestres
anteriores. Nesse sentido, destaca-se a criação da Vice-Coordenação de Excelência
Ensino, cargo ocupado pela professora Paula Vedoveli, representante docente na CPA.

Avaliação de Docentes e das Disciplinas (2021)
O ano de 2021 foi desafiador na medida em que representa uma dimensão de
consolidação do curso de graduação da FGV RI durante as medidas de enfrentamento ao
COVID-19, com impactos significativos nas atividades de ensino. Refletindo sobre a
aplicação e avaliação dos questionários anteriores, continuamos a fazer um
acompanhamento e monitoramento dos resultados que nos indiquem que ajustes
poderiam ser realizados em termos de método de ensino, carga de leitura e adaptação dos
programas. Isto é considerado especialmente relevante dado o constante processo de
aprimoramento que é crucial para o desenvolvimento institucional de um curso de
graduação nascente: o feedback providenciado pelo exercício da CPA continua a ser um
subsídio importante para que constantemente a matriz curricular e as práticas de ensino
sejam repensadas no seio da Escola.
Os exercícios dos anos anteriores, somam-se ao conhecimento adquirido de
maneira exponencial. Juntamos a esse aprendizado a avaliação do exercício de cada
semestre. A CPA adotou, mais uma vez, a abordagem de sugerir mudanças e levar pontos

de reflexão relevante para os diversos setores da Escola afetados pelo feedback recebido.
Tendo a pandemia afetado, de maneira muito significativa a realidade da sala de aula, a
CPA fez todo o possível para criar oportunidades de repensar e avaliar as várias mudanças
implementadas no contexto pandêmico. Foi necessário adequar os métodos de ensino,
procedimentos avaliativos e as formas pelas quais os alunos pudessem continuar se
beneficiando de um ambiente participativo. Continuamos a implementar melhorias
também nos instrumentos de levantamento de dados da CPA, principalmente na forma
dos questionários, visando sempre obter o melhor equilíbrio entre a obtenção dos dados
relevantes e a participação dos diversos grupos avaliados.
Na FGV RI, as disciplinas passam por avaliações periódicas, no meio e ao fim do
semestre. Em 2021, o processo foi aplicado para cerca de 300 estudantes. Mais uma vez,
o aumento significativo do número de estudantes em relação aos primeiros anos de
funcionamento da Escola gerou desafios para a gestão acadêmica e para o exercício
avaliativo da CPA. Esse processo foi acompanhado também de mais um ciclo de entrada
de novos professores, e a necessidade de se avaliar se os programas das disciplinas que
ainda não haviam sido ofertadas estavam adequados à prática pedagógica.
Oferecendo um panorama geral, pode-se perceber que os alunos percebem que os
docentes (média 4,93 de 1 a 5) e monitores (média 4,63 de 1 a 5) tem bom nível de preparo
para as aulas e monitorias. Além disso, constatam que ambos são pontuais no que se refere
às atividades: 98,45% acham que os professores são pontuais e 93,55% acham que os
monitores são pontuais. Há também, entre os alunos, o entendimento de que o ambiente
de ensino-aprendizagem promovido pelos docentes é inclusivo (média 4,11 de 1 a 5) e
que os docentes fornecem instruções claras sobre como engajar com as atividades do dia
a dia em sala de aula (média 3,95 de 1 a 5).
Pode também notar-se que os alunos gostariam de ter mais devolutivas dos
professores acerca destas atividades, visto que, apesar de atribuírem um valor positivo
para a qualidade do feedback dos docentes (média 3,55 de 1 a 5), ainda aparece um pouco
abaixo da média das demais avaliações. A comunicação com os docentes e monitores
também é vista positivamente pelos alunos, tanto por e-mail quanto por outros meios de
comunicação, com cerca de 89% dos alunos concordando que ela é satisfatória.

Em 2021, a CPA continuou a monitorar o impacto da pandemia e a adaptação dos
alunos ao ensino remoto, com perguntas que foram incluídas nos questionários. Numa
escala de 1 a 5, nossos alunos atribuíram nota média 3.5 para a pergunta “Diante do atual
regime excepcional de estudos, como você avalia a experiência de ensino-aprendizagem
na plataforma virtual (em escala linear, 1 representa "Péssima" e 5 representa
"Excelente")?”, com 79% dos respondentes relatam ainda encontrar dificuldades
específicas com o ensino online, o que representa uma melhora com relação ao ano
passado. Ao mesmo tempo, 97% reportaram não ter dificuldade com o uso da plataforma
Zoom para assistir as aulas. Fica claro que os alunos ganharam mais experiência e
exposição ao uso das ferramentas de ensino remoto, mas também que a política de
melhores práticas de ensino remoto adotada desde o ano passado surtiu efeito. Não
obstante, o ensino remoto continuou a representar um desafio para o alunato durante 2021.
De maneira geral, os resultados demonstram que houve adaptação dos alunos às aulas
remotas. Em termos pedagógicos, o bom desempenho da Escola se manteve. Pela
avaliação da CPA, esse bom desempenho em termos pedagógicos resulta das ações
sugeridas e incorporadas pela coordenação de graduação nos semestres anteriores. Nesse
sentido, destaca-se a criação da Vice-Coordenação de Excelência Ensino, cargo ocupado
pela professora Paula Vedoveli.
A participação do corpo docente no processo avaliativo continua a ser um dos
temas mais importantes para a CPA. Apesar de percebemos uma melhora no número de
respondentes, em alguns momentos, ela não é sustentada. Em alguns casos, a adesão é
particularmente baixa, ficando bastante aquém do desejado, que seria ter 80% do corpo
discente participando da avaliação. Infelizmente, notamos que a pandemia criou um atrito
considerável entre o alunato para o engajamento com quaisquer outras atividades além
das aulas. A dificuldade representada pelas aulas pelo Zoom fez com que não houvesse
uma adesão reduzida em qualquer outra atividade considerada opcional, o que afeta o
exercício avaliativo da CPA. A adesão do corpo discente continua a ser trabalhada, e
continuamos a coordenar nossas atividades com o Centro Acadêmico (CA), que reforçou
o apelo da coordenação junto aos alunos, tanto no âmbito da divulgação alargada do
processo de avaliação da CPA quanto na sensibilização da sua importância para o
processo de ensino-aprendizagem na Escola. Continuamos a ativamente discutir, propor
e experimentar novas medidas em parceria com a coordenação e com os representantes
do alunato para criarmos condições de ampliação da participação dos alunos.

Ainda nesse sentido, observamos a manutenção de alguma resistência e falta de
adesão dos alunos às atividades extraclasse. Cabe lembrar que a FGV RI oferece uma
gama de atividades extraclasse, tais como Work Retreat, Programa de Apoio Emocional
e Pedagógico, Oficina da Escrita, dentre outras atividades. Em grande medida, isso parece
ser consequência da maneira como os alunos priorizam o seu engajamento com as
diversas atividades oferecidas pela Escola e gerem seu tempo. A avaliação confirmou a
nossa observação de que a participação nessas atividades está em grande medida
correlacionada com desempenho acadêmico, o que significa que muitos alunos que
certamente se beneficiariam dessas atividades decidem não participar—muitas vezes por
acreditarem poderem prescindir dos recursos extraclasses durante a sua formação
acadêmica e profissional. A CPA continua avaliando como podemos superar essa
resistência por parte do corpo discente e, em conjunto com a representação do alunato e
a coordenação, proporá estratégias para promoção dos recursos extraclasse visando
incrementar a adesão a partir de 2022.

Avaliação Institucional Anual (2019)
A avaliação institucional anual avalia diversas dimensões do ambiente acadêmico
da FGV RI. Na avaliação, são considerados aspectos institucionais, infraestruturais, e de
gestão. O instrumento foi aplicado para docentes e funcionários técnico-administrativos. A
escala de valores apresentada é progressiva de 1(muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito).

Questionário Anual Docentes (2019)

O engajamento do corpo docente no questionário foi bastante relevante para o
diagnóstico de funcionamento do primeiro ano de graduação da Escola. Apesar de o
número total de respondentes ser relativamente pequeno, algumas observações tornaramse importantes para o plano de ação subsequente. Em geral, a avaliação do corpo docente
acerca das diversas dimensões é positiva. As questões relativas à dimensão infraestrutura,
especialmente, se destacaram como potencial foco de melhorias.

Questionário Anual Funcionários-Técnico Administrativos (2019)

A avaliação empreendida pelos funcionários técnico-administrativos indicou que
alguns aspectos da política de carreiras e de participação dos funcionários no processe
decisório precisava ser reforçada. Esse foi o primeiro ano de funcionamento efetivo da
FGV RI, por isso, o aprimoramento dos mecanismos institucionais tornou-se uma
prioridade para o plano de ação para os anos subsequentes.

Avaliação Institucional Anual (2020)
A avaliação institucional anual avalia diversas dimensões do ambiente
acadêmico da FGV RI. Na avaliação, são considerados aspectos institucionais,
infraestruturais, e de gestão. O instrumento foi aplicado para discentes, docentes e
funcionários técnico-administrativos. A escala de valores apresentada é progressiva de 1
(muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito).
Avaliação Institucional Anual Discentes (2020)
Número de Respondentes: 21

1.
2.
3.
4.
5.

Work Retreat
Book Club
Workshop de Fichamento e revisão de Literatura
Workshop de Organização de Bibliografia
Cine RI

6.
7.

Oficina de Escrita
Programa de Apoio Emocional e Pedagógico

A avaliação institucional realizada pelos discentes trouxe algumas importantes
reflexões para a IES. Em termos gerais, o conceito atribuído pelos estudantes ao curso é
majoritariamente bom (38,1%) e muito bom (52,4%). Esses índices evidenciam a
qualidade de ensino e demonstram que as ações da Escola estão alinhadas com o proposto
pelo PPC e pelo PDI. Em termos de infraestrutura, a avaliação é majoritariamente
razoável, o que reforça a necessidade já observada nas avaliações realizadas
anteriormente, de que os aspectos relativos à infraestrutura devem ser incorporados aos
planos de ação da Escola.

Avaliação Anual Discentes Ano Base 2020
Respondentes: 7

A avaliação institucional anual realizada pelos docentes demonstrou que a
percepção acerca da graduação é excelente. Do ponto de vista institucional, no entanto,
dois aspectos precisam ser incorporados no plano de ação da Escola: a melhoria do
entendimento dos planos de carreira dos professores e ajustes no equilíbrio das funções
administrativas e pedagógicas. Esses pontos foram incorporados no diagnóstico da CPA
e levados à direção.
Avaliação Anual Funcionários Técnico-Administrativos 2020
Respondentes: 3

Avaliação Institucional Anual (2021)
Ao longo do ano de 2021, a avaliação anual foi aplicada para os discentes,
acompanhando o calendário estabelecido pela CPA. A avaliação institucional anual avalia
diversas dimensões do ambiente acadêmico da FGV RI. Na avaliação, são considerados
aspectos institucionais, infraestruturais, e de gestão. A escala de valores apresentada é
progressiva de 1 (muito insatisfeito) a 5 (muito satisfeito).

Avaliação Anual 2021 Discentes

A observação dos resultados gerais da avaliação demonstra que a impressão dos
discentes acerca da Escola é positiva. Alguns aspectos geram certa atenção em relação à
satisfação dos alunos. Dentre esses aspectos, destaca-se a percepção dos alunos em
relação aos serviços da Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA). Essa questão
apresentou um índice de satisfação de 3,25 numa escala de 1 até 5. O mesmo pode ser

aplicado à satisfação em relação ao setor financeiro. Essa questão apresentou um índice
de satisfação de 3,36 numa escala de 1 até 5.
Um aspecto que dificulta uma avaliação global mais efetiva é número
relativamente baixo de respondentes. Essa tem sido uma das metas da CPA ao longo do
triênio. Embora muitas ações tenham sido realizadas nesse sentido, os números não
atingiram ainda os patamares esperados. No que diz respeito ao ano de 2021, por tratarse de um período no qual as atividades estavam ocorrendo de modo remoto ainda, as
respostas acabaram sendo impactadas por esse fator.

5.1.4 Avaliação do Eixo
Destacamos a estreita relação entre a missão institucional e o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), referida no presente relatório. A Escola considera
de suma importância a discussão das questões relacionadas aos processos de
autoavaliação, o que é evidenciado no colegiado de graduação, no conselho superior, nas
reuniões administrativo-pedagógicas e na própria política de gestão de IES.
A Comissão Própria de Avaliação – CPA, identificou a necessidade de a Escola
evoluir no funcionamento dos processos avaliativos da CPA e do NDE, respeitando a
legislação vigente. De todo modo, observa-se que os resultados são bastante positivos. As
visões do corpo docente, discente e técnico-administrativo são convergentes. Isso favorece
que o plano de ação de melhorias seja focado nos mesmos aspectos prioritários. Ao longo dos
três anos, houve uma certa linearidade nas avaliações da comunidade acadêmica. Os
resultados são positivos e demonstram que o plano de implementação pedagógica e
institucional tem funcionado a contento.

5.2 Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional
5.2.1 A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
A missão da Escola de Relações Internacionais é formar quadros profissionais
com excelência na área, capacitando-os para operar na fronteira da inovação teórica,
metodológica e tecnológica que hoje marca a disciplina e, assim, contribuir para o
desenvolvimento nacional e internacional. Para tal, a FGV RI compromete-se com ensino
de excelência, complementado pelas atividades paralelas de pesquisa e extensão dos
corpos docente e discente.

A Comissão Própria de Avaliação analisou a pertinência do PDI da IES e a sua
implementação. A comissão verificou que as metas do PDI foram debatidas nas reuniões
de Congregação e Colegiado, bem como as estratégias de consolidação da Escola no
cenário de instituições de ensino superior de São Paulo. Discussões sobre reformulação
da grade curricular e a atualização do PDI foram comunicadas e debatidas em todas as
esferas institucionais formais.
A principal missão estabelecida no PDI é formar quadros profissionais com
excelência na área. A CPA observou que o foco da Escola para atingir esse objetivo, ao
longo desse biênio, esteve em aprimorar os mecanismos ensino e pesquisa. Isso foi
reforçado pela própria criação das vice-coordenações (graduação e excelência de ensino)
e pela relação de alinhamento com a própria CPA, para que qualquer problema na área
seja rapidamente identificado.

5.2.2 Responsabilidade Social da Instituição
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; 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 de registro acadêmico e secretaria administrativa da IES.
Ao longo desses três anos, a Instituição passou privilegiar ações dirigidas à
inclusão social, promoção da democracia e da cidadania, atenção a setores sociais
excluídos, aliando a formação acadêmica com o atendimento das demandas da
comunidade.
Essa relação com a sociedade materializa-se de modos principais. De um lado, a
Escola preocupa-se em disponibilizar, de modo gratuito, os resultados das pesquisas
desenvolvidas no âmbito da Escola em seu site. O amplo acervo disponibilizado permite
que a sociedade tenha acesso aos debates que estão sendo conduzidos dentro da FGV RI
e utilize esse material como subsídio para discussões públicas. Além disso, destaca-se o
programa de bolsas. O programa trabalha com três modalidades principais: bolsa mérito
vestibular, concedida para os dez primeiros colocados via vestibular; bolsa nãorestituível, concedida a alunos que demonstrem não terem condições de arcar com toda

ou parte da mensalidade; bolsa restituível, segundo a qual o aluno financia parte ou a
totalidade dos custos e retarda o pagamento das mensalidades para depois da formatura.
Além disso, a Escola tem trabalhado com a bolsa mérito por desempenho acadêmico,
concedida aos estudantes que ocupam as primeiras posições do ranking de desempenho
acadêmico. Entre 2019 e 2020, 59 alunos receberam alguma das modalidades de bolsa.
Em 2021, esse índice aumentou e, até o final de 2021, mais de 90 alunos receberam
alguma modalidade de bolsa.
A CPA observou também a 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 na modalidade online, e a CPA também atestou que a educação em História
Indígena é realizada de forma transversal em disciplinas diferentes oferecidas na IES.
Finalmente, a temática dos Direitos Humanos é tratada tanto nas atividades de ensino
como em atividades extraclasses.
A CPA avaliou que a IES segue a missão prevista no PDI no que se refere à
produção de bens públicos para a sociedade brasileira. Destacam-se os diversos eventos,
debates e seminários ocorridos na instituição ao longo desse biênio, além da publicação
de livros e artigos com destaque fora do contexto acadêmico. Desse modo, a produção de
conteúdo transcendeu o ambiente acadêmico e engajou a sociedade civil.
Como pontos a serem aprimorados pela CPA, destaca-se a necessidade de
implementação de questionário voltado às políticas desenvolvidas pela IES para atender
as pessoas portadores de necessidades especiais. A adoção desse instrumento pode ajudar
nas políticas de inclusão da FGV RI. Além disso, seria importante a criação de
mecanismos de avaliação do desempenho dos bolsistas. Ao longo de 2021, essas
percepções colhidas, principalmente, em 2019 e 2020, avançaram para uma revisão dos
mecanismos de distribuição de bolsas e do regulamento sobre o tema. Assim, em 2021,
foi publicado um novo regulamento sobre o tema e novas iniciativas têm sido estudadas
pela comissão de bolsas.

5.3 Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
5.3.1 Dimensão avaliativa – da política de ensino, pesquisa e extensão
A CPA buscou avaliar as políticas de ensino, pesquisa e extensão praticadas pela
Escola de Relações Internacionais. Para tanto, avaliou as diretrizes explicitadas no PDI e

no PPC, bem como a percepção da comunidade acadêmica acerca da implementação
dessas diretrizes. A CPA levou em conta os resultados do questionário anual e os demais
documentos e políticas anunciadas pela Escola em seus canais internos e oficiais.
A FGV RI, atualmente, oferta apenas um curso de graduação, o bacharelado em
Relações Internacionais. O curso disponibiliza 100 vagas anuais. Em 2019, as vagas
foram distribuídas da seguinte maneira: 60 vagas vestibular, 30 vagas Enem, 10 vagas
certificados internacionais (IB (3 vagas), ABITUR (3 vagas), BAC (2 vagas) e outros
exames (2 vagas). Em 2020, as vagas foram distribuídas da seguinte maneira: 78 vagas
vestibular, 10 vagas Enem, 12 vagas certificados internacionais. Essa ampliação do
número de vagas para o vestibular regular deveu-se à baixa procura de alunos advindos
do ENEM e a complicações no calendário de aplicação da prova nacional. Para ingresso
em 2021, as vagas foram distribuídas do seguinte modo: 80 vagas vestibular, 5 vagas
Enem, 10 vagas certificados internacionais (IB (5 vagas), ABITUR (3 vagas), BAC (2
vagas), SAT (3 vagas) e outros exames (2 vagas)). A redução abrupta nas vagas para
ingresso via ENEM se deve às dificuldades que o ENEM apresentou nos últimos anos,
especialmente no período da pandemia, e a baixa adesão de inscritos.
A FGV RI centra as suas políticas na formação de profissionais que atuem
eficientemente com vistas à construção da cidadania e ao desenvolvimento do Brasil,
coerentemente com a missão institucional. Trata-se de um programa desenhado para
equipar os alunos com as habilidades e as competências necessárias para trabalhar em
organismos internacionais, bancos de investimento, organizações não-governamentais,
consultorias de risco político, empresas multinacionais, mídia e comunicação, além de
carreiras em pesquisa aplicada. O curso de graduação em Relações Internacionais
compreende 6 grupos de disciplinas interligadas entre si: Teorias das Relações
Internacionais, História Internacional, Metodologia, Optativas Temáticas, Disciplinas
Correlatas e Oficinas Profissionais.
As disciplinas da trilha quantitativa contam com monitoria. As monitorias são
conduzidas por professores assistentes, mestres ou doutorandos, que dão suporte aos
estudantes em horários fixos ao longo da semana. Esse mecanismo de apoio ao ensino
favorece a superação de eventuais dificuldades pedagógicas dos alunos. Além disso, a
monitoria permite um atendimento mais particularizado aos estudantes.
Além das disciplinas regulares, a FGV RI oferta uma gama de cursos
complementares e optativos para os estudantes. Esses cursos têm como objetivo ampliar
a gama de habilidades e competências desenvolvidas e permitir a interação do corpo

discente com profissionais do mercado de trabalho. Ao longo do triênio foram ofertados
cursos como Global Nuclear Politics (2019 e 2021), Técnicas de Escrita Profissional em
Língua Portuguesa (2019), Técnicas de Negociação e Persuasão (2019 e 2020), Impact
Evaluation: design social interventions and measuring their impact (2019), Ciência de
Dados para RI: análise e visualização (2020), Advocacy & Transformações Sociais
(2020), Relações Internacionais da Ásia (2020), Gestão de Projetos (2021), dentre outros.
Outro pilar da oferta extracurricular são os programas de imersão. Os programas
de imersão são planejados para permitir que os estudantes de graduação tenham contato
intensivo e direto com os agentes que participam de instituições de relevância
internacional e/ou que atuam em diversas áreas do mercado de trabalho. Em 2020, a FGV
RI organizou um programa de imersão em “Governança Global”. O programa tinha como
objetivo introduzir os estudantes no universo das principais instituições envolvidas com
cooperação internacional e governança global. Os estudantes selecionados passaram 10
dias em Genebra (Suíça) e em Viena (Áustria), onde realizaram visitas e participaram de
sessões informativas em organizações internacionais, tais como a Cruz Vermelha,
Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial do Comércio (OMC),
UNCTAD, dentre outras instituições. Outro programa de imersão organizado foi “Ajuda
Humanitária: a operação acolhida” (2019 e 2020), realizado em parceria com o FGV
CPDOC. A Operação Acolhida, iniciada em março de 2018, é um instrumento de ação
do Estado brasileiro que tem por objetivo acolher pessoas em situação de vulnerabilidade,
decorrente do fluxo migratório da Venezuela para o estado de Roraima. Nesse programa,
os estudantes realizaram uma visita de campo a Roraima, nas cidades Boa Vista e
Pacaraima, onde puderam ter contato com a prática dessas operações. Com a pandemia,
as atividades extracurriculares foram sensivelmente afetadas, isso manifestou-se,
principalmente, em 2021.
Outro aspecto fundamental da política de ensino são as “Office Hours”. Esses
horários para atendimento individuais servem para apoiar os alunos na resolução de
dúvidas e aconselhamento personalizado acerca do planejamento de estudo. Esses
horários são ofertados pelos professores de tempo integral e estão disponíveis durante
todo semestre. Como demonstrou o instrumento avaliativo da CPA, a maior parcela dos
alunos utiliza os atendimentos individuais e percebem melhorias no seu desempenho
acadêmico a partir disso. Ao longo do período da pandemia, os Office Hours mantiveramse, sendo realizados virtualmente.

A preocupação com a excelência no ensino refletiu-se no desenvolvimento de uma
política de contratação de professores bastante criteriosa. Nesse sentido, todos os
candidatos são avaliados a partir de seu histórico de pesquisa, sua experiência didática e
potencial de internacionalização das suas publicações.
Em 2019, com o início do funcionamento da graduação, houve ampliação do
quadro de professores, com a contratação de seis professores, sendo cinco doutores, e três
de tempo de integral. Em 2020, o quadro de professores continuou em expansão, com a
contratação mais um professor de tempo integral, além de dois professores horistas, todos
doutores. O mesmo processo aprofundou-se em 2021. A expansão do quadro docente
refletiu a implementação do terceiro ano da graduação.
Um dos diferenciais previstos no PDI da Escola é implementar um currículo
focado na interação constante entre teoria e prática, com foco em metodologias talhadas
para o uso crítico da evidência empírica; e no aprendizado baseado na solução de
problemas, simulações de casos reais e no desenvolvimento de pontes entre o
conhecimento acadêmico e a avaliação crítica de políticas públicas. Por isso, os
instrumentos avaliativos da CPA preocuparam-se em verificar em que medida os
programas das disciplinas têm contemplado esses aspectos. A isso soma-se, a revisão
contínua dos programas, tanto pela coordenação de graduação, quanto pela vicecoordenação de excelência em ensino. As disciplinas que compõem a grade curricular
possuem um programa de ensino, proposto pelo professor, aprovado pela Vicecoordenação de excelência de ensino, pela Coordenação de curso e discutido no colegiado
de graduação. Nos termos previstos no regimento e no calendário Acadêmico, o programa
da disciplina deve ser disponibilizado aos alunos no início de cada semestre.
Por fim, os docentes da FGV RI são inseridos em processo de treinamento e
ambientação com metodologias ativas de ensino e melhores práticas de ensino. Isso
ocorre através da contínua avaliação do que a literatura internacional traz sobre o tema,
quanto pelo compartilhamento de experiências entre os docentes da Escola – processo
que ocorre de modo contínuo ao longo do ano letivo.

5.3.1.1 Política de Pesquisa
Conforme prevê o PDI, a conexão entre ensino e pesquisa é central para a nossa
estratégia de construir uma instituição de excelência. É esperado que todos os professores
em regime integral dediquem tempo significativo à pesquisa. Por essa razão, em todos os

processos seletivos de docentes ao longo desse biênio, o histórico em pesquisa foi
elemento central no processo de avaliação.
A política de apoio a pesquisa estrutura-se a partir dos editais contínuos da Rede
de Pesquisa e Conhecimento Aplicado (RPCAP-FGV), do Programa Capes-PRINT da
FGV, e da parceria com diversas instituições nacionais e internacionais. Nesse sentido,
desde sua fundação, a Escola obteve apoio de instituições como Hewlett Foundation,
Stanton Foundation, Carnegie Corporation of New York, Carnegie Endowment for
International Peace, Bosch Foundation, Volkswagen Foundation, dentre outras. O
financiamento da pesquisa advém dessas fontes de fomento e permitem a manutenção da
política de pesquisa.
Em 2019, 2020 e 2021, os projetos de pesquisa da FGV RI foram os seguintes:
Título do Projeto
Pax Brasiliana? Um Estudo da Atuação Brasileira em Crises Constitucionais e Diplomáticas na
América Latina (1990-2015)
Latência Nuclear na Ordem Global
Building Capacity for Nuclear Governance in Brazil
Escolha Estratégica e Aspectos Domésticos na Política Externa
Corrupção Política e Relações Internacionais
Política Externa e Relações Internacionais do regime militar brasileiro (1964-1985): novas
fontes e interpretações
Geopolitics of Renewable Energies in Latin America
Inter-American Governance
Brokering Capital: Latin American Public Credit and Debt at International Financial Markets,
1852-1914
Relações Brasil-Ásia e o Novo Equilíbrio de Poder Global

Esse quadro mostra que a pesquisa tem sido um dos pilares da política acadêmica.
A partir desses projetos, a FGV RI abre editais semestrais para iniciação científica, tanto
para voluntários, quanto para bolsistas. O Programa PIBIC conta com suporte financeiro
da presidência da FGV e da CAPES. Em 2020, a FGV RI abriu 7 vagas para voluntários
e 5 vagas para bolsista PIBIC. Em 2021, o número de vagas foi ampliado para 9.
Uma debilidade identificada no instrumento de avaliação anual é a do acesso a
materiais bibliográficos que auxiliem na pesquisa. Na escala de 1 a 5, sendo 5 muito bom,
57,1% dos professores consideraram que a base bibliográfica é indiferente (3 na escala

de avaliação). Portanto, a partir desses dados, a CPA recomenda a revisão do acervo
bibliográfico da Escola e insere esse aspecto no plano de ação da FGV RI.
O balanço da política de pesquisa é bastante positivo. A FGV RI, apoiada pela
estrutura consolidada da mantenedora, possui bastante projetos de pesquisa ativos,
apresenta números constantes de publicação em periódicos nacionais e internacionais.
Além disso, ao longo desses dois anos, a integração com a graduação foi bastante efetiva,
como demonstra o lançamento contínuo de editais de iniciação científica.
5.3.1.2 Política de Extensão
Conforme previsto no PDI e no PPC da FGV RI, a política de extensão procura
aproximar os alunos à realidade na qual se inserem social e profissionalmente; bem como
favorecer a aplicação prática do conhecimento acadêmico e a promoção de atividades
comprometidas com o desenvolvimento local, voltadas à transformação social. Assim,
por meio das atividades de extensão, a FGV RI procura cumprir sua função social,
aplicando o conhecimento gerado internamente em prol da melhoria das condições de
vida da comunidade.
Em 2020, dois projetos de extensão estiveram em andamento, um realizado em
parceria com o CG-CONARE e outro com o Instituto Pro Bono. Com o CG-CONARE,
estabelecemos o Programa de Extensão de Apoio a Refugiados (PEAR). Os alunos
selecionados realizam atividades de caráter voluntário como triagem de processos,
pesquisas de país de origem e dão suporte a traduções e transcrições de entrevistas com
solicitantes de refúgio. Os alunos também têm a oportunidade de participarem de
capacitações na área de migrações e refúgio, incluindo atividades com profissionais do
ACNUR e do MRE. Em 2020, 13 alunos da FGV RI foram selecionados para participar
do PEAR. O programa ocorreria inicialmente em 2020.1, mas em virtude da pandemia,
adiamos sua realização para o período entre agosto e dezembro. Dos 13 alunos
participantes, 3 desistiram do programa ao longo do período, por motivos pessoais. 10
alunos concluíram o programa, com uma média de 50 horas de atividades cada um. Para
2021.1, foi realizado novo processo seletivo para uma turma de 6 a 10 alunos.
Em 2021, 13 alunos da FGV RI foram selecionados para participar do PEAR,
além de dois alunos do Direito. Em 2021.2, tivemos uma nova turma de 15 alunos de RI
e 3 do Direito. Em virtude da pandemia, as atividades do PEAR em 2021 foram realizadas
de forma totalmente remota. Seguem em anexo os relatórios elaborados pelos
responsáveis do CG-CONARE a respeito das atividades realizadas em cada edição.

Segundo relatório do CONARE,
Os alunos tiveram ampla participação nos eventos promovidos pela CGConare, sobretudo nas palestras de Estudo de País de Origem [EPO], e sobre
Grave Generalizada Violações de Direitos Humanos [GGVDH], necessários
para compreender o funcionamento do Instituto do Refúgio no Brasil.
Os alunos fizeram ao menos 2 transcrições de entrevistas de elegibilidade,
atividade prática de ouvir e descrever o relato (em português ou inglês) de um
solicitante de refúgio, através de gravações sonoras. Nessa tarefa foi
disponibilizado um modelo de transcrição a ser seguido para que a tarefa fosse
executada.
A jornada do projeto PEAR foi concluída com uma atividade em grupo para a
produção de pesquisa de Estudo de País de Origem (EPO) ou COI (Country of
Origin Information) sobre o Burundi. Os alunos foram distribuídos em 5
grupos com 3 integrantes em cada um. Cada grupo foi responsável por
pesquisar 1 dos 5 critérios de reconhecimento da condição de refugiado no
Brasil (raça, religião, opinião política, nacionalidade e grupo social), segundo
o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 (Lei do Refúgio).
Antes de iniciar a produção da pesquisa, houve uma reunião de orientação a
respeito do método de pesquisa e do resultado final esperado, de acordo com
cada aspecto. Além disso, os grupos poderiam tirar dúvidas e pedir
aconselhamento a qualquer momento, o que foi feito em várias ocasiões.

Com o Instituto Pro Bono, a Escola estabeleceu um programa de voluntariado no
qual os alunos selecionados apoiam atividades de pesquisa que contextualizam a
realidade política e social de migrantes e refugiados, além de mapearem o emaranhado
de tratados internacionais que permeiam a vida desses indivíduos (incluindo questões
como acordos internacionais de previdência social e regras para validação de diplomas,
por exemplo). Essas atividades servem de suporte o trabalho de atendimento jurídico
realizado por advogados voluntários do Instituto Pro Bono. Seis alunas de RI participaram
do programa em 2020.2, com excelente desempenho. Para 2021.1, será realizado um novo
processo seletivo para uma turma de tamanho similar. Ambos os programas foram
desenvolvidos e são conduzidos em parceria com a Escola de Direito da FGV.
Ainda no contexto de extensão, as entidades estudantis vinculadas à Escola,
contribuem para o desenvolvimento de atividades ligadas à comunidade. Em 2020, foi
lançado o 1º Edital de Apoio a Atividades Estudantis com o objetivo de distribuir recursos
às iniciativas propostas pelo corpo discente da FGV RI.
O Centro Acadêmico de Relações Internacionais (CARI) e a FGV Global,
entidade voltada a simulação de organizações internacionais, realizaram uma série de
eventos online ao longo do ano de 2020. Alguns destes eventos foram abertos para o
público externo. Além disso, foi criada uma entidade estudantil, a Expori Jr., empresa
júnior dedicada a internacionalização de empresas e produtos. A Expori Jr. deve iniciar
suas atividades em 2021 e oferece serviços a clientes externos.

5.3.2 Dimensão avaliativa – da comunicação com a sociedade
A comunicação com a sociedade é um dos principais mecanismos para que a
academia atinja seus objetivos de promoção do conhecimento. Para avaliar o impacto
dessa dimensão no contexto da FGV RI, a CPA considerou os resultados do instrumento
avaliativo, dados fornecidos pela mantenedora e seu setor de Comunicação e Marketing
(DICOM) e o relatório anual feito pela direção da IES.
A Diretoria de Comunicação e Marketing da FGV (DICOM) é a área responsável
por desenvolver e implementar as ações de comunicação no âmbito da mantenedora.
Desde o início do funcionamento da Escola, a aproximação da FGV RI com a DICOM
foi um dos elementos centrais na estratégia de comunicação da Escola. Essa estratégia
baseia-se na presença ativa em redes sociais (Twitter, Instagram e Facebook da FGV RI)
e ações nas redes da mantenedora (Youtube, LinkedIn).
Em 2019, foram desenvolvidos 5 vídeos para veiculação no Youtube da FGV.
Esses vídeos trataram dos diferenciais da Escola, tais como a questão de
internacionalização e os aspectos didático-pedagógicos. Além disso, houve divulgação de
eventos e ações da Escola nas diversas redes sociais da FGV RI. Em 2020, o corpo
docente da FGV RI participou de 963 notícias em TV, rádio, jornais e revistas.
Além disso, a FGV RI organizou, ao longo de 2019 e 2020, dezenas de eventos
abertos ao público no Instagram, Facebook e Youtube. Dentre esses eventos, estão os
webinars “Japan’s Foreign Policy in the XXI Century”, “Ainda há espaço para reformas
no Brasil”, “The Politics of EU-Mercosur trade deal”, dentre outros, veiculados nas redes
sociais.
Como recomendação, a CPA sugere a manutenção da presença ativa da Escola
nas redes sociais. Porém, seria possível pensar em incrementar a integração da
comunicação com o desenvolvimento de pesquisa na FGV RI. A divulgação das
pesquisas, quando possível, favoreceria a comunicação com a sociedade e serviria como
serviço à comunidade. Além disso, converge com os objetivos previstos no PDI, o qual
prevê a consolidação da Escola como uma referência no país.
5.3.3 Dimensão avaliativa – das políticas de atendimento aos estudantes
A análise relativa às políticas de atendimento aos estudantes baseia-se no
questionário anual de 2019 e 2020, bem como nos objetivos previstos no PDI da IES e no
PPC do curso de graduação.

A FGV/SRA - Secretaria de Registro Acadêmico é centralizada para todas as
Escolas da FGV. Competem à SRA as atividades referentes à matrícula e aos registros
acadêmicos, à expedição de diplomas, certificados e demais documentos de identidade
acadêmica, bem como manter os registros dos cursos e programas ministrados pela
Escola. A política de apoio ao discente oferecida pela Escola conta com orientação
psicopedagógica, oferecida pelo FGV Pró-Saúde e pelo Programa de Apoio Emocional e
Pedagógico (PAEP) da FGV RI. No PAEP, criado em 2020, os alunos da FGV RI podem
agendar sessões individuais e confidenciais com psicólogos experientes para discutir
aspectos da vida universitária. O programa disponibiliza três tipos de atendimento: (i)
apoio pedagógico; (ii) apoio emocional; (iii) e apoio de RH, que envolve o
aconselhamento e feedback sobre dinâmicas de grupo, entrevistas e outros elementos de
processos seletivos para estágios, bem como sobre os desafios que os alunos podem
enfrentar enquanto estagiários e/ou trainees.
Em relação ao atendimento fornecido pela assessoria de coordenação, segundo o
questionário, 71,4% das respostas dos discentes definiu o atendimento como bom ou
muito bom em 2020. Em relação à coordenação de ensino de graduação, 90.5% das
respostas afirmaram que o atendimento é bom ou muito bom.
Em 2020, ainda segundo o instrumento, o atendimento do setor financeiro é o que
apresenta a avaliação menos satisfatória. Dentre os respondentes, 28,5% definiram o
atendimento como regular ou ruim. Apesar disso, 33,3% consideraram o atendimento
bom ou muito bom. Em relação à SRA, na escala de 1 (ruim) a 5 (muito bom), 14,3%
assinalaram 1, 38,1% consideraram 3 na escala, 42,9% definiram como 4, e 4,8% como
5. Ou seja, predominantemente, o atendimento é considerado bom. Não obstante, há
espaço para melhorias nesse tema. Por fim, em relação ao Pró-Saúde, em 2020, apenas
quatro estudantes, dentre os que responderam ao questionário, declararam terem
utilizados os serviços. Destes, 75% atribuíram conceito 4 ou 5.

5.3.3.1 Estágio e Desenvolvimento de Carreiras
Outro pilar da dimensão de atendimento aos alunos é o Centro de Carreiras da
FGV RI. Em 2019, o Centro de Carreiras promoveu quatro encontros de Conversas de
Carreiras, atividade opcional e aberta a todos os alunos que desejam conhecer a fundo as
possibilidades profissionais na área de Relações Internacionais. Os convidados foram:
Luciano Milhomem (PNUD), Camila Asano (Conectas), Tony Gean (Polícia Federal) e

Marcos Tourinho (Facebook). Cada encontro teve duração média de 1h e 30 min e reuniu
cerca de 50 alunos. Seis alunos buscaram o horário de atendimento para orientação
profissional ao longo do segundo semestre com a professora Carolina Moehlecke,
responsável pelo Centro de Carreiras. Também foram atendidas algumas demandas
esporádicas de revisão de CVs, solicitadas por email.
Em termos de desenvolvimento do Centro, o foco foi na busca por experiências
de sucesso de iniciativas similares. Assim, foram realizadas pesquisas sobre o
funcionamento de Centros de Carreiras de universidades de ponta, sobretudo nos Estados
Unidos e se buscou o contato com outras Escolas da FGV para conhecer suas iniciativas
e formas de atuação. Em relação a esse último ponto, visitou-se a Feira de Estágios da
EAESP, realizada em agosto/2019, onde foi possível dialogar com empregadores em
potencial dos setores privado e público e onde se percebeu grande demanda pelo perfil
do aluno de Relações Internacionais. Também foi realizada uma reunião com o Centro de
Carreiras da EAESP, onde coletamos informações sobre os trâmites administrativos
pertinentes aos estágios e conhecemos modelos de sistemas de divulgação de vagas e de
programa de mentoria. Por fim, realizou-se reunião com o Núcleo de Práticas Jurídicas e
de Atividades Complementares da Escola de Direito, onde foi possível conhecer mais
sobre o funcionamento de feiras de estágios para uma escola com um porte mais similar
ao da Escola de RI.
Em 2020, quatro encontros de Conversas de Carreiras foram realizados. Os
convidados foram: Ana Repezza (CAMEX), Diego Canabarro (Internet Society), Michael
Denly e Davi Moreira (Banco Mundial) e Juliana Souza (EMBRAER). Em virtude da
pandemia, os dois últimos encontros foram realizados por Zoom. Em média, os encontros
duraram cerca de 1h e 30 minutos e reuniram cerca de 50 alunos. O destaque foi para o
evento com os convidados Michael Denly e Davi Moreira, que recebeu mais de 70 alunos.
Este evento foi conduzido em inglês.
O Centro de Carreiras organizou também um workshop sobre melhores práticas
para a criação e manutenção de um perfil no LinkedIn, conduzido por Rudi Solon,
Customer Success Manager da organização. O evento foi realizado por Zoom, teve
duração de 1h e contou com cerca de 70 alunos. Ademais, foram realizados 22
atendimentos para orientação profissional ao longo do semestre com a professora
Carolina Moehlecke. Também foram atendidas algumas demandas esporádicas de revisão
de CVs, solicitadas por email. Por fim, processo de busca por melhores práticas de

Centros de Carreiras continuou e iniciou-se o planejamento para o lançamento de algumas
novas iniciativas para o segundo semestre de 2020.
Em 2020/2, foram realizados quatro encontros de Conversas de Carreiras, todos
via Zoom. Ao longo do semestre recebemos Marcelo Alvarenga (Eurasia), Margarete
Sobral (ONU), Marília Rangel Campos (MSD Animal Health) e, por fim, Erika Ramos
(RESAMA) e Cassia Moraes (Young Climate Leaders). Os encontros tiveram duração
aproximada de 1h e 30 min. Os dois primeiros eventos receberam cerca de 50 alunos, mas
percebemos um declínio na presença nos dois últimos encontros, onde apenas 25 alunos
estiveram presentes em cada um, parte em virtude de conflitos com outras atividades.
Foram realizados 50 atendimentos para orientação profissional ao longo do semestre com
a professora Carolina Moehlecke. Também foram atendidas cerca de 10 demandas de
revisão de CVs, solicitadas por e-mail. Foram lançadas quatro career sheets, documentos
que tem o objetivo de apresentar aos alunos os diferentes setores de atuação profissional
de um internacionalista. O Centro de Carreira lançou documentos para o setor privado,
setor público, terceiro setor e organizações internacionais. Cada career sheet traz uma
descrição da área, tendências, habilidades mais requisitadas, recursos para
aprofundamento e exemplos de empregadores. O último documento da série reúne
informações sobre programas de pós-graduação. As career sheets foram lançadas por email e newsletter e estão disponíveis na Intranet. As career sheets serão revisadas
periodicamente.
Além disso, o Centro de Carreiras iniciou a divulgação periódica de oportunidades
de estágio e de voluntariado aos alunos. As oportunidades de estágio são atualizadas a
cada 15 dias e as de voluntariado, a cada mês. As listas são lançadas por e-mail e ficam
disponíveis na Internet.
O projeto piloto para um programa de mentoria foi iniciado, envolvendo egressos
de destaque do programa de MBA em Relações Internacionais da FGV. A ideia é ter cinco
mentores em 2021/1, os quais farão três encontros ao longo do semestre com grupos de
três alunos. Até o final de 2020, foi realizado o contato com os seguintes mentores em
potencial: Juliana Souza (EMBRAER), Diego Casaes (Avaaz), Valeria Rossi (Exxon),
Karina Marzano (KAS) e Fernando Líbano (OIT). Também foi desenhado em linhas
gerais os objetivos e expectativas do programa e do processo seletivo de mentorados.
O Centro de Carreiras apoiou o processo de reformulação da trilha de Oficinas
Profissionais de duas formas. Primeiro, o Centro auxiliou na coleta de informações junto
ao corpo discente sobre suas expectativas e experiências profissionais. Segundo, o Centro

realizou contatos e participou de reuniões com organizações e profissionais que viriam a
contribuir com as disciplinas de Oficinas, como a United Career Coalition, o grupo Cia
de Talentos, o programa Jornadas para o Futuro e a consultora Margarete Sobral.
Além disso, o Centro de Carreiras lançou a primeira edição do Programa de
Estágios Remotos em 2020/2. A proposta do PER é facilitar o acesso a experiências
profissionalizantes remotas de curta duração durante o período de férias acadêmicas em
organizações prestigiadas do setor público, privado e do terceiro setor, sem
obrigatoriedade de remuneração. Foram contatadas cerca de 40 organizações para a
prospecção de vagas de estágio nos moldes descritos acima. O programa teve ampla
adesão do corpo discente, uma vez que recebeu 90 candidaturas, bem distribuídas entre
alunos de 1º e 2º ano. O Centro coordenou o lançamento do edital, o processamento das
candidaturas, a banca de seleção e o processo de alocação dos alunos nas vagas abertas
pelos empregadores parceiros. Até dezembro/2020 foram confirmadas 12 vagas de
estágio, nas seguintes organizações: CEBRI, Todos pela Educação, Instituto Alana, CNI,
ProActiva Results, iFood e Eurasia. Há tratativas avançadas com outras organizações. O
programa contou com nova edição em 2021/1.
Por fim, o Centro de Carreiras realizou os trâmites administrativos necessários
para os alunos alocados nas vagas de estágio do PER descritas acima e forneceu apoio
aos alunos que conquistaram vagas de estágio de maneira independente. Até
dezembro/2020, seis de nossos alunos foram aprovados em estágios na BR Partners,
Mauá Investimentos, Inspir Group, Loba Wakol, Wayra e Nexo Jornal.
Em 2021, o Centro de Carreiras promoveu oito encontros de Conversas de
Carreiras, atividade opcional e aberta a todos os alunos que desejam conhecer a fundo as
possibilidades profissionais na área de Relações Internacionais. O Conversas de Carreiras
consiste em palestras com profissionais graduados em Relações Internacionais e que
trabalham em diferentes setores do mercado de trabalho. Em 2021, os convidados foram:
Pedro Mariano Pontes (Diplomata, Ministério das Relações Exteriores), Rodrigo Mota
(World Food Programme), Matheus Prates (Itaú BBA), Marina Rodrigues (PwC Brasil),
Caio Serra (Prefeitura de São Paulo), Luiz Carlos de Carvalho (BRF), Thiago Söthe
(ACNUR) e Alex Vallone (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Devido à pandemia da
COVID-19, todos os eventos foram realizados de maneira remota, pelo Zoom. Cada
encontro teve duração média de 1h e 30 min e reuniu cerca de 30 a 50 alunos, a depender

do evento. Apesar do formato remoto, os alunos engajaram com os participantes com
perguntas e comentários sobre as possibilidades de carreiras apresentadas.
Na seara de eventos, em 2021 foi realizada a 1ª Feira Virtual de Empregabilidade
de FGV RI, que contou com a presença de representantes de dez organizações: McKinsey
& Company, 4E Consultoria, Base dos Dados, Secretaria de Transportes do Rio de
Janeiro, Fundação Lemann, Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo,
Arquimedes, KPMG, Bradesco e Itaú Unibanco. Foram realizadas de uma a duas sessões
por dia, de aproximadamente 1 hora cada, entre 26/07/21 a 06/08/21. Ao todo, tivemos
60 alunos inscritos, sendo 35 alunos do 6° semestre e 25 do 4° semestre. A média de
alunos participantes em cada sessão foi de 25.
Em outubro e novembro de 2021, o Centro de Carreiras organizou duas Sessões
Informativas sobre Estágio, respectivamente: Programa de Estágio First Gen PepsiCo e
Programa Novos Talentos da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Ambos
os eventos foram realizados online e tiveram cerca de 10 alunos participantes cada. O
objetivo das Sessões Informativas é convidar representantes de organizações para abordar
os processos seletivos de programas de estágio e tirar dúvidas específicas dos alunos.
Quanto ao atendimento para orientação profissional, cerca de 82 atendimentos
foram realizados pelo Centro de Carreiras ao longo do ano de 2021. Também foram
atendidas algumas demandas de revisão de currículo e carta de motivação, solicitadas por
e-mail. Além dos atendimentos realizados pelo Centro de Carreiras, no 2° semestre foi
disponibilizado o serviço de Aconselhamento Profissional com a Tatiana Pina, psicóloga
especialista em Recursos Humanos e consultora de desenvolvimento e carreira na Cia de
Talentos e na Jornada para o Futuro. Ao todo, foram atendidos cerca de 8 alunos.
Com vistas a assessorar a inserção profissional dos alunos, o Centro de Carreiras
deu continuidade à divulgação quinzenal de vagas de estágio e voluntariado, além de
outras oportunidades relevantes para a profissionalização como eventos e workshops. No
2° semestre, a divulgação de vagas de estágio passou a ser realizada semanalmente, e
foram também realizadas seleções específicas para programas de estágio de grandes
empresas e programas de estágio de férias. Consoante a isto, o Centro de Carreiras passou
a prospectar parcerias estratégicas para a viabilização de estágios, e foram firmados
convênios com Cia de Estágios, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Instituto

Euvaldo Lodi (IEL), Nube e Whirpool. Além destes, foram firmados instrumentos de
parceria para a disponibilização de estágios não-remunerados, exclusivos aos alunos da
FGV RI, com a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade
(InvestSP) e a Federação de Empresas Canadenses-Brasileiras (FCBB). Três alunos
estagiaram no período de férias de verão na InvestSP, e outros três iniciaram o estágio na
FCBB no início de 2022, apesar da parceria já estar se desenvolvendo ao final de 2021.
Quanto ao Programa de Mentoria, duas edições foram realizadas em 2021, uma
por semestre. O programa contou com o apoio de discentes e egressos do MBA em
Relações Internacionais da FGV, e teve a participação dos seguintes mentores e mentoras:
Juliana Souza (Embraer), Diego Casaes (Avaaz), Karina Marzano (Institute for Advanced
Sustainability Studies), Fernando Messíneo Libano (Organização Internacional do
Trabalho), Ana Carolina Gomes (Habitat for Humanity International), Ananda Osório
(U.S. Department of State), Eduardo Ferreira Rebuzzi Filho (Câmara de Comércio BrazilSuiça), Marcelo Montenegro (Heinrich-Böll-Stiftung), Salomão Cunha Lima (Instituto
de Oportunidade Social) e Stella Arthur (Elo). Ao todo, 36 alunos foram mentorados.
Por fim, o Centro de Carreiras realizou os trâmites administrativos necessários
para a regulamentação dos alunos que ingressaram no estágio em 2021. Ao longo do ano,
67 alunos iniciaram uma experiência de estágio, sendo 33 alunos do 7° semestre, 27 do
5° semestre e 7 do 3° semestre. Dentre as organizações, destaca-se a predominância de
instituições do setor financeiro, com alunos estagiando na Accounty, Banco BNP Paribas,
Banco Citibank, BR Partners, Bradesco, CERC Central de Recebíveis, Empírica
Investimentos, ISEC Securitizadora, Itaú Unibanco, J. P. Morgan, Julius Baer Family
Office, Mauá Investimentos, Itajubá Investimentos, Morgan Stanley e Nubank. Os alunos
também estagiam em consultorias, como Accenture, BMJ Consultores Associados,
Broggini Partners, Edelman do Brasil, Educa Insights, Falconi, MZ Consult, Proactive
Results e Vector Assessoria e Consultoria em Relações Governamentais e Institucionais;
em institutos de pesquisa, como ELIAMEP, CEBRI, Eurasia Group, Fundação Dom
Cabral, Fundação FHC, FGV; na indústria, varejo e agronegócio, como Agrotools,
AMARO, B2W Digital, Comerc Energia, Embraer, FGL do Brasil, Loba Wakol, Louis
Dreyfus, Sanxia Comercial, Styrotech e Telefônica; no terceiro setor e em organizações
internacionais, como na UNODC, Instituto WCF Brasil, INTO University Partnerships,
Núcleo Educacional Mariana Ribeiro e Todos pela Educação.

5.4 Eixo 4 - Políticas de Gestão
A Fundação Getulio Vargas, mantenedora da Escola de Relações Internacionais,
possui um Plano de Cargos e Carreira que contempla o corpo docente e corpo técnico e
administrativo. Tal plano tem como meta auxiliar na promoção da excelência do corpo
de funcionários, aspecto central da política de gestão da instituição.
5.4.1 Dimensão avaliativa – das políticas de pessoal, da carreira do corpo docente e
técnico-administrativo
A CPA monitorou 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, analisou as diretrizes estabelecidas no PDI, as
informações advindas da Diretoria de Recursos Humanos (DREH), bem como as
informações obtidas através dos questionários anuais de 2019 e 2020.
Segundo o questionário anual de 2019, dos 6 respondentes do corpo docente,
83,3% definiram o atendimento da Diretoria de Recursos Humanos como eficiente. Em
relação à política de recursos humanos da FGV, 66,7% afirmaram que a conhecem de
modo explícito. Esse é mesmo percentual de respondentes que afirmou conhecer o plano
de carreira. Em 2020, dos 7 respondentes docentes, 57,1% afirmaram que conhecem as
políticas de recursos humanos. Os critérios de admissão e o plano de carreira são
conhecidos por 42,9% dos docentes que responderam ao questionário.
Em relação ao corpo técnico-administrativo, em 2019, do total de 3 respondentes,
66,7% afirmaram não conhecer as políticas de recursos humanos da FGV. Dentre os
respondentes, 66,7% afirmaram não conhecer os critérios de admissão e o plano de
carreira. Em 2020, igualmente, 66.7% dos respondentes do corpo técnico administrativo
afirmaram não conhecer as políticas de recursos humanos da FGV. Entre os 3
respondentes, 100% dos técnico-administrativos declararam não conhecer os critérios de
admissão e o plano de carreira.
Esses resultados indicam a necessidade de se fortalecer as políticas de
comunicação acerca do plano de carreira e dos critérios de admissão e progressão de
carreira. Especialmente junto aos funcionários técnico-administrativos, esse esforço
institucional foi recomendado pela CPA.
O corpo de colaboradores da instituição é incentivado a participar de processos de
desenvolvimento pessoal e de capacitações. Parte desses treinamentos são oferecidos pela

própria FGV, prioritariamente, no ambiente virtual. Apesar disso, segundo o questionário
anual aplicado em 2020, apenas 33% dos funcionários atribuíram 4 para esse item,
enquanto 33,3% atribuíram 3, e 33,3% atribuíram 1.
A IES possui processos estabelecidos referente aos planos de carreira e demonstra
um bom controle gerencial de quadros e ações desenvolvidos pela IES. A seleção de
novos quadros segue chamadas públicas via edital, amplamente divulgados nos canais
oficiais da Escola. Os processos seletivos incluem avaliação por banca formada por pares.
5.4.2 Dimensão avaliativa – da organização e gestão da instituição
A CPA avaliou a dimensão gestão e organização institucional a partir de duas
perspectivas principais: i) os mecanismos e instrumentos de gestão; ii) a participação da
comunidade acadêmica na organização e gestão da instituição. A dimensão foi avaliada
nos questionários anuais em 2019 e 2020, e incorporou a avaliação dos documentos
publicados pela IES.
A gestão FGV RI está estruturada da seguinte maneira: um Diretor, Vice-Diretor,
Coordenação de graduação, uma vice-coordenação de graduação, vice-coordenação de
excelência, o colegiado de curso, núcleo docente estruturante, Comissão de Ética,
assessoria de coordenação de graduação, Secretaria de Registros Acadêmico
(compartilhada com outros cursos da Mantenedora), Centro de Carreiras, e setor de
intercâmbios. O Coordenador 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 periodicidade semestral, enquanto as reuniões do Conselho
de Coordenação ocorrem mensalmente. Já as reuniões da Congregação são realizadas ao
final de cada semestre letivo. E as reuniões do NDE ocorrem trimestralmente.
Nos questionários aplicados em 2019 e 2020, a CPA incluiu pergunta acerca da
percepção sobre representatividade dos funcionários técnico-administrativos nas
comissões previstas nos regulamentos (CPA, Colegiado, Congregação, Comitê de Ética,
Comissão de Bolsas). Em relação à adequação da representatividade nas comissões, em
2019, dos 3 respondentes, 33.3% avaliaram como 3 (na escala de 1 a 5), 33,3% avaliaram
como 4 e 33,3% avaliaram como 5. Em 2020, 66,7% dos 3 respondentes atribuíram 3, na
escala de 1 a 5, e 33.3% atribuíram 5. Ou seja, há espaço para melhoria nesse aspecto.

No que diz respeito à participação dos colaboradores no desenvolvimento e
atualização dos documentos institucionais, os questionários de 2019 e 2020 trouxeram
perguntas sobre o tema. Entre os docentes, em 2020, 100% dos respondentes afirmaram
que são incentivados a participar do desenvolvimento do PPC.
Dentre os funcionários técnico-administrativos, em 2019, 66,7% afirmaram que
são incentivados a contribuir para a atualizar o Plano Pedagógico do Curso através dos
mecanismos institucionais previstos. Esse mesmo índice repetiu-se em 2020. Em relação
ao Plano de Desenvolvimento Institucional, 66,7% responderam que são incentivados a
contribuir para a atualização do PDI. Entretanto, em 2020, 66,7% afirmaram que não se
sentem incentivados a contribuir para a atualizar o PDI através dos mecanismos
institucionais previstos no questionário de 2020. Por isso, esse é um ponto incorporado
no plano de ação de melhorias sugerido pela CPA.
Como recomendação, sugere-se o contínuo reforço da importância da participação
dos funcionários técnico-administrativos nas instâncias definidas em regimento. A
participação ativa da comunidade acadêmica nos processos institucionais é parte
estruturante da política de gestão prevista no PDI e no PPC.
5.4.3 Dimensão avaliativa – da sustentabilidade financeira
A FGV define sua missão como sendo a de “avançar nas fronteiras do
conhecimento das ciências sociais e afins, produzindo e transmitindo ideias, dados e
informações, além de conservá-los e sistematizá-los, de modo a contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico do país, para a melhoria dos padrões éticos nacionais,
para uma governança responsável e compartilhada, e para a inserção do país no cenário
internacional”. O investimento da FGV na ampliação e institucionalização das suas
atividades de ensino e pesquisa em Relações Internacionais é resultado de décadas de
trabalho.
O orçamento anual da Escola de Relações Internacionais é aprovado pela Entidade
Mantenedora e elaborado com o objetivo principal de atender às necessidades de criação,
expansão e consolidação da Escola. O único limitador do orçamento é necessidade de
manutenção do equilíbrio financeiro, elemento crucial para a sustentabilidade da IES.
Cabe ressaltar que os recursos da Escola são oriundos, basicamente, da receita de
mensalidades, fundo de bolsas e repasse feitos pela Mantenedora. Além disso, em relação
à pesquisa, há recursos oriundos provenientes da Rede de Pesquisa e Conhecimento

Aplicado (RPCAP), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do São Paulo
(FAPESP), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), bem como
de instituições de fomento internacionais.
Esta dimensão é avaliada a partir das documentações fornecidas pelas instâncias
responsáveis pela dimensão financeira. A análise documental demonstra que o orçamento
da Escola está equilibrado e controlado. Nos anos de 2019, 2020 e 2021, pelo crescimento
do número de alunos matriculados devido ao crescimento do curso, as receitas cresceram
significativamente. Porém, dado que a Escola ainda está se consolidando, modernizando
a infraestrutura e ampliando o quadro de colaboradores, os custos ainda estão em
expansão. Ou seja, qualquer superávit orçamentário vem sendo reinvestido na
modernização das instalações, renovação e expansão do acervo, contratação de
funcionários e docentes e ampliação do quadro de bolsas de estudo.
Por fim, os efeitos da crise econômica global e da pandemia de Covid-19 são
aspectos a serem monitorado pela CPA e pela instituição, tendo em vista a
sustentabilidade financeira. Por isso, como recomendação, a CPA sugeriu o
fortalecimento das estratégias de cooperação com instituições de fomento à pesquisa
internacionais. Nesse sentido, a política de pesquisa e a dimensão sustentabilidade
financeira são convergentes.
5.5 Eixo 5 – Infraestrutura Física
A CPA procurou avaliar a infraestrutura física da IES por meio da análise das
medidas previstas no PDI e dos resultados dos questionários sobre o tema.
As instalações da Escola incluem salas de aulas e auditórios, instalações
administrativas, instalações para docentes, laboratórios de informática, infraestrutura de
segurança, serviço médico, área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento
de atividades de recreação e culturais, infraestrutura de alimentação e serviços. As salas
de aula possuem tomadas individuais que podem ser utilizadas pelos alunos, além de
projetores e computadores de uso do professor. A FGV RI também oferece acesso ao
Salão Nobre e ao Auditório Getulio Vargas, a Livraria Prefeito Faria Lima, dois
refeitórios, duas cantinas e caixas eletrônicos. Nos prédios também é possível encontrar
departamentos administrativos de assistência ao aluno, como a SRA e o ambulatório
médico.

A Biblioteca Karl A Boedecker (BKAB) foi criada em 1954 com o objetivo de
fornecer apoio bibliográfico às atividades de ensino e pesquisa da recém-fundada Escola
de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. Desde então, a biblioteca
diversificou e expandiu seu acervo e infraestrutura, de modo a atender às demandas das
novas Escolas da FGV. A biblioteca situa-se em um prédio de cinco andares e conta com
uma ampliação instalada.
Em 2012, com o objetivo de integrar as bibliotecas da FGV, foi instituído um
Sistema de Bibliotecas ao qual quatro unidades passaram a estar subordinadas:(1) a
Biblioteca Karl A. Boedecker (BKAB), em São Paulo; (2) a Biblioteca Mario Henrique
Simonsen (BMHS), no Rio de Janeiro; (3) a Biblioteca de Brasília e (4) a Biblioteca
Digital FGV, que é composta por dois repositórios dedicados a indexar, preservar e
difundir a produção acadêmica e as revistas científicas da FGV. A biblioteca participa
ainda das redes de trabalho cooperativo Bibliodata, CCN, COMUT e BIREME.
A BKAB conta com:
- 1.333 títulos do acervo de periódicos impressos;
- 74.703 títulos do acervo de livros impressos;
- 1671 títulos de outros materiais;
- 1030 títulos do acervo de livros eletrônicos
- 43 títulos do acervo de periódicos eletrônicos
- Condições de acessibilidade;
- 420 assentos;
- Acesso ao portal de periódicos CAPES;
- Repositório Institucional;
- Catálogo online de serviço público.

5.5.1 Acessibilidade
A FGV e a Escola de RI se comprometem com a inclusão social e acadêmica de
alunos com necessidades especiais, assim, fornecemos diversos serviços e assistência,
sendo eles: aos alunos com deficiência física, as instalações estão adequadas à livre
circulação dos estudantes com necessidades especiais de locomoção nos espaços de uso
coletivo (tal como a eliminação de barreiras arquitetônicas); disponibilidade de vagas
reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços; instalação de
elevadores e rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;

adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira
de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros e lavabos; e bebedouros acessíveis.
Aos alunos com deficiência visual, a instituição disponibiliza, quando necessário e
mediante solicitação do aluno interessado, sala de apoio contendo: máquina de
datilografia braile; impressora braile acoplada a computador; sistema de síntese de voz;
gravador e fotocopiadora que amplia textos; software de ampliação de tela; equipamento
para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas
de leitura; scanner acoplado a computador, acervo bibliográfico em fitas de áudio e acervo
bibliográfico dos conteúdos básicos em braile.

5.5.2 Serviços Online
A FGV RI dispõe de serviços online para ajudar o aluno no acesso a informações
e demais necessidades acadêmicas em seu dia a dia. Além disso, tais ferramentas
permitem uma comunicação facilitada entre professores e alunos, acesso a leituras e ao
plano de curso, controle de pagamento de mensalidades e taxas, entre outros. Os serviços
oferecidos são: Aluno online, Intranet, Biblioteca, E-class, serviço de impressão.

5.5.3 Avaliação da Dimensão Infraestrutura no Questionário Anual
Os questionários anuais implementados pela CPA incluem o tema infraestrutura.
As questões aplicadas para docentes, discentes e funcionários técnicos-administrativos
incluem a avaliação sobre aspectos gerais do campus, bem como aspectos específicos das
funções administrativas e acadêmicas, no caso dos docentes e técnico-administrativos.
No questionário anual referente a 2019, 100% dos funcionários técnicoadministrativos que responderam ao questionário consideraram boas ou muito boas as
condições das suas estações de trabalho. O mesmo índice de satisfação repetiu-se em
relação aos recursos computacionais que dão suporte às atividades de trabalho. Sobre
segurança externa e interna, as avaliações são, na sua totalidade, boas ou muito boas. A
avaliação sobre o acesso à internet é considerada bom por 66,7% dos respondentes.
Os docentes, no questionário anual de 2019, avaliaram diversos aspectos da
infraestrutura. Acerca da biblioteca, 66,7% dos respondentes definiram como bom ou
muito bom o acervo de livros periódicos e as bases de dados virtuais oferecidos pela
Biblioteca da FGV RI para o exercício docente. Para o exercício enquanto pesquisador, a
avaliação do acervo da biblioteca foi considerada boa ou muito boa por 50% dos docentes.
Em relação às salas de aula, laboratórios e recursos de informática, a avaliação foi

predominantemente considerada satisfatória ou muito satisfatória. Em relação ao sistema
de wi-fi, projetores, softwares e computadores, 100% dos respondentes os consideraram
satisfatórios ou muito satisfatórios. Sobre infraestrutura de segurança e de banheiros,
100% dos respondentes avaliaram como boa ou muito boa. Em relação aos recursos
virtuais, o docente online foi o que recebeu avaliação menos satisfatória. 50%
consideraram o recurso regular. 66,7% dos respondentes avaliaram o E-Class como muito
bom. Em relação ao site da FGV RI, 16,7% consideraram ruim, 33,3% consideraram bom
e 50% consideraram muito bom.
Em relação aos espaços de trabalho/escritórios disponíveis para o corpo docente,
60% avaliaram esses espaços como regulares para o exercício de atividades de ensino e
pesquisa de excelência; 20% avaliaram como bons e 20% como muito bons. Em relação
às condições dos espaços de trabalho para atendimento individual dos alunos, 40% dos
docentes respondentes avaliaram como ruim, 20% como regular, 20% como bom e 20%
como muito bom. Acerca da segurança dos gabinetes de trabalho, 60% dos docentes
avaliaram esse item como muito bom.
No questionário anual referente a 2020, 66,7% dos funcionários técnicoadministrativos que responderam ao questionário consideraram boas ou muito boas as
condições das suas estações de trabalho. Cabe destacar que, em 2020, na maior parte do
ano, as atividades administrativas foram migradas para o trabalho a partir de casa, remoto.
Isso impactou sobre as percepções gerais dos colaboradores. Por isso, uma questão
específica sobre o tema foi adicionada ao instrumento. Em relação ao ambiente de
trabalho remoto, foram avaliados os seguintes aspectos pelos funcionários técnicoadministrativos: silêncio, estação de trabalho (conforto, climatização, estrutura), acesso à
internet (qualidade, conexão) e acesso rede interna via VPN (quando aplicável).
Conforme observa-se no gráfico abaixo, os resultados mostram que o trabalho remoto
impactou sobre a avaliação dos funcionários técnicos-administrativos acerca do ambiente
de trabalho.

Os docentes, no questionário anual de 2020, avaliaram diversos aspectos da
infraestrutura. Acerca da biblioteca, 57,1% dos respondentes definiram como indiferente
o acervo de livros periódicos e as bases de dados virtuais oferecidos pela Biblioteca da
FGV RI para o exercício docente. 28,6% dos docentes avaliaram o acervo com bom e
14,3% avaliaram como muito bom. Para o exercício enquanto pesquisador, a avaliação
do acervo da biblioteca foi considerada boa por 28,6% dos docentes. 57,1% avaliaram
como indiferente e 14,3% consideraram regular. Em relação aos seguintes recursos
virtuais, docente online, E-Class, website da FGV RI e o Webmail da FGV, a avaliação
foi distribuída conforme gráfico abaixo:

As atividades docentes também migraram para o trabalho realizado remotamente.
Por isso, a CPA adicionou ao questionário questões sobre a avaliação dos docentes acerca
das condições de trabalho remoto. Os seguintes aspectos foram avaliados: estação de
trabalho (conforto, climatização, estrutura), silêncio, acesso à internet (qualidade,
conexão) e acesso rede interna via VPN (quando aplicável).

A análise dos resultados mostrou que a pandemia e a necessidade de trabalho
remoto impactaram sobre a avaliação geral de docentes e técnicos-administrativos acerca
das condições de trabalho. A CPA, por isso, recomenda que a IES continue monitorando
as condições de trabalho dos colaboradores e de que modo isso pode impactar sobre a
produtividade da equipe.
Os discentes responderam questões a dimensão infraestrutura no questionário
anual referente a 2020. Foram avaliados os seguintes itens: salas de aula, salas de estudo,
laboratórios, biblioteca, recursos de informática e sistema de Wi-Fi. As salas de aula
foram consideradas muito satisfatórias 61,9% dos estudantes que responderam ao
questionário. 71,4% dos respondentes consideraram as salas de estudo satisfatórias ou
muito satisfatórias. 61,9% consideraram os laboratórios satisfatórios. 71,4%
consideraram a biblioteca satisfatória ou muito satisfatória. Em relação aos recursos de
informática, 85,7% avaliaram como satisfatória ou muito satisfatória. O sistema de WiFi foi avaliado como satisfatório por 71,4% dos estudantes e muito satisfatório por 28,6%
dos respondentes.
Sobre os demais aspectos do campus, a avaliação foi distribuída conforme mostra
gráfico abaixo.

O destaque dessa avaliação são as questões de segurança, cuja avaliação não foi
tão satisfatória quanto itens como banheiros, bem como áreas comuns e espaços de
alimentação que receberam avaliações menos positivas. Por isso, como plano de ação, a
CPA recomendou à direção ações relativas ao tema.
Os seguintes recursos virtuais foram avaliados pelos discentes: aluno online, EClass, website da FGV RI e intranet. Dentre esses recursos, o E-Class recebeu a melhor
avaliação. Apesar disso, a avaliação geral foi predominantemente boa ou excelente em
todos os itens. Abaixo encontra-se o gráfico com os resultados dessa avaliação:

6. BALANÇO DA AVALIAÇÃO E DA COLETA DE DADOS
A avaliação do desempenho da FGV RI trouxe reflexões importantes para o
processo de aprimoramento institucional da IES. Como análise geral, observa-se a
avaliação da instituição é satisfatória. As políticas acadêmicas, de gestão, de pesquisa, de
extensão, institucionais e financeiras tem se mostrado sólidas e apresentaram trajetória de
solidificação e aperfeiçoamento.
O relatório tratou do ano de 2019, 2020 e 2021. Nesse sentido, um dos aspectos
que se destacam e a alta capacidade de adaptação da FGV RI frente aos desafios
institucionais que se apresentam. A aplicação de questionários de avaliação de disciplinas
no meio e no final do semestre letivo pela CPA, por exemplo, mostram que a IES tem se
comprometido com a busca por diagnósticos imediatos. Essa prática tem permitido
ajustes rápidos a problemas específicos que, de outro modo, poderiam gerar maiores
impactos para o processo de aprendizagem dos discentes.
Em termos de políticas de atendimento aos estudantes, observa-se que a IES
constituiu uma constelação de serviços que operam conectados no apoio aos estudantes.
Essa rede de suporte tem sido importante para que a Escola continue atraindo muitos
estudantes de relações internacionais e assegurando bons índices de retenção de alunos.
Por fim, o processo contínuo de revisão e atualização dos documentos
institucionais tem sido importante para a gestão. Desse modo, a CPA observa que há
convergência entre a condução das políticas no âmbito da IES, os documentos norteadores
da FGV RI, PDI e PPC, e os cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no
art. 3º da Lei nº 10.861, que instituiu o SINAES.

7. AÇÕES COM BASE NAS ANÁLISES
No primeiro quadrimestre de cada ano, a CPA faz a divulgação dos resultados dos
questionários anuais. Esses resultados são divulgados internamente e para toda
comunidade acadêmica, por meio de reuniões com representantes de diversos segmentos
e nos canais oficiais de comunicação da Escola.
A partir desse processo de divulgação revisa-se o plano de ação da Escola e as
metas estabelecidas pelo relatório. Abaixo seguem recomendações de ações e metas
sugeridas pela CPA a partir do relatório de autoavaliação:
•

Revisão contínua dos instrumentos de autoavaliação;

•

Revisão contínua dos programas das disciplinas;

•

Revisão e atualização dos documentos norteadores da IES (PDI e PPC);

•

Ampliar e diversificar estratégias para ampliar o engajamento dos estudantes no
processo de autoavaliação;

•

Ampliar e diversificar estratégias para ampliar o engajamento dos estudantes nas
atividades extracurriculares;

•

No que tange à política de extensão, preparar a adequação da FGV RI às mudanças
na legislação sobre o tema;

•

Ampliar o conhecimento dos docentes e funcionários técnico-administrativos acerca
dos planos de carreira;

•

Integrar mais os funcionários técnico-administrativos aos processos de atualização
dos documentos institucionais, respeitando as instâncias de participação;

•

Na dimensão infraestrutura, prosseguir com o processo de modernização das
instalações e reforçar a solicitação de melhorias junto à mantenedora.

Para o próximo triênio, a CPA recomenda que o foco da Escola esteja, em um
primeiro momento, a orientar seus esforços para a readaptação ao ensino presencial que
foi retomado em 2022. As demais demandas identificadas ao logo desses três anos, estão
contempladas no plano de desenvolvimento institucional. Além disso, como parte do
processo de adaptação e evolução da FGV RI em atendimento às demandas observadas
em 2019 e 2020, em 2021, foi lançada uma atualização da matriz de habilidades e
competências, uma nova grade curricular e iniciou-se uma revisão mais profunda do
Plano Pedagógico do Curso que deve ser incorporado em 2022.

8. Plano de Desenvolvimento Institucional
Metas:
I.

Estimular o desenvolvimento intelectual, o pensamento reflexivo e o debate
público informado sobre as Relações Internacionais;
II.
Formar diplomados aptos para a inserção profissional e para a participação
no desenvolvimento da sociedade brasileira e internacional, e colaborar
na sua formação contínua;
III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando
o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e da difusão de
conhecimento e, desse modo, desenvolver o entendimento do sistema
internacional e de suas múltiplas interações com a sociedade brasileira;
IV. Promover conhecimento de excelência, divulgá-lo e comunicá-lo por meio de
ensino, publicações, eventos públicos e outras formas de comunicação;
V.
Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e possibilitar
sua correspondente concretização;
Ações: Essa é uma meta que tem sido atendida através de diversas dimensões
avaliadas nesse relatório. Tanto nas práticas didático pedagógicas, quanto nas
atividades de extensão e pesquisa, conforme demonstrado, isso tem se
materializado.
VI. Promover o engajamento do corpo docente e do corpo discente com a
comunidade em que a instituição está inserida, numa relação marcada pela
reciprocidade;
Ações: Conforme visto nas seções sobre extensão e carreiras, a FGV RI
avançou na construção de diversos atores da sociedade civil.
VII. Promover, desenvolver e divulgar estudos e pesquisas acadêmicas sobre temas
relacionados às Relações Internacionais;
Ações: No website da Escola e nas demais divulgações científicas, a FGV RI
tem publicizado suas pesquisas e resultados. Essa é uma preocupação
constante observada pela CPA.
VIII. Desenvolver projetos de cursos de extensão;
Ações: Conforme observado, ao longo do triênio, uma série de cursos foram
ofertados para a comunidade acadêmica e abertos ao público externo.
IX. Promover a expansão e o estudo do acervo de arquivos pessoais e entrevistas
de história oral sobre Relações Internacionais depositados na Escola
Superior de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas / Centro de
Pesquisa e Documentação de História do Brasil Contemporâneo
(FGV/CPDOC);
Ações: Através dos projetos de pesquisa apresentados, observa-se que esse
item está sendo levado a cabo ao longo desde 2019.
X.
Estabelecer parcerias com instituições governamentais, organizações
não-governamentais, nacionais e estrangeiras, e setores da sociedade civil
nacional e internacional para a realização de projetos que se coadunem com
sua área de atuação;

XI.

XII.

Ações: Conforme visto nas seções sobre extensão e carreiras, a FGV RI
avançou na construção de diversos atores da sociedade civil.
Promover eventos e desenvolver produtos em diversos suportes e mídias
voltados para a divulgação de sua produção intelectual;
Ações: No website da Escola e nas demais divulgações científicas, a FGV RI
tem publicizado suas pesquisas e resultados. Essa é uma preocupação
constante observada pela CPA.
Estar apta a apresentar, até o final do período de vigência deste PDI, proposta
de criação de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu;
Ações: em 2021, a FGV começou a estruturar uma especialização (lato sensu)
e a desenvolver uma proposta para o mestrado profissional da FGV RI. A
proposta foi colada em prática em 2021 apenas em virtude da pandemia.

