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Apresentação
O presente documento constitui-se no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional do Insper Instituto de
Ensino e Pesquisa, para o período de 2018 a 2022.
Para além do cumprimento das exigências legais, este plano é uma relevante ferramenta de planejamento e
gestão. Seu conteúdo deriva da missão e da visão do Insper, assim como dos seus valores, princípios e Código
de Ética e Conduta.
O PDI do Insper foi inicialmente aprovado em dezembro de 2017 e está atualizado pelo seu terceiro aditamento,
em 2021, devido às rápidas mudanças no cenário educacional em que a escola atua e à agilidade com que a
instituição precisa responder às demandas da sociedade. O plano está organizado nas seções apresentadas
no sumário, de acordo com as diretrizes do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Lei
Nº 10.861, de 14 de abril de 2004), o Decreto 9.235 de 2018 e com os instrumentos e formulários processuais
do Ministério da Educação.
Uma vez que cumpre um papel fundamental na gestão acadêmica e administrativa da instituição, o PDI do
Insper será acompanhado anualmente pela CPA – Comissão Própria de Avaliação, conforme projeto de
Avaliação Institucional que periodicamente avaliará a adequação do plano com as atividades realizadas na
escola e apontará para a gestão superior a necessidade de alterações com vistas à melhoria contínua.

Secretaria de Avaliação Institucional - SAVI

Comitê Executivo do Insper
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1 PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 Identificação
MANTENEDORA:
Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa
CPNJ/MF:

06.070.152/0001-47

Endereço:

Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia – São Paulo – SP – CEP 04546-042

Dirigentes:

Pedro Wagner Pereira Coelho
Tania Haddad Nobre
Carlos Mendes Pinheiro Junior
Michael Edgar Perlman

Representante Legal:

Irineu Gustavo Nogueira Gianesi

MANTIDA:
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - Insper (Código MEC/INEP 1161)
Organização Acadêmica:

Faculdade

Natureza Jurídica:

Privada Sem Fins Lucrativos

Categoria Administrativa:

Privada Sem Fins Lucrativos

Ato de Credenciamento:

Ato de Autorização do primeiro curso de graduação
Portaria 772 de 24 de julho de 1998 – DOU 27/07/1998

Ato de Recredenciamento:

Portaria 270 de 13 de fevereiro de 2020 – DOU 17/02/2020

Endereço:

Rua Quatá, 200/300 – Vila Olímpia – São Paulo - SP – 04546-042

Corpo Dirigente – Comitê Executivo:
Marcos de Barros Lisboa – Diretor Presidente
Guilherme Silveira Martins – Diretor de Graduação
Irineu Gustavo Nogueira Gianesi – Diretor de Assuntos Acadêmicos
Marcelo Luís Orticelli – Diretor de Educação para Executivos e Desenvolvimento
Paulo Furquim de Azevedo – Diretor de Ensino e Aprendizagem
Sergio Pinheiro Firpo – Diretor de Pesquisa
Silvia Regina Bassaglia – Diretora de Operações
Equipe de elaboração e aditamento do PDI 2018-2022
Coordenação:

Secretaria de Avaliação Institucional - SAVI

Participação:

Membros da CPA – Comissão Própria de Avaliação e gestores do Insper
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1.2 Breve Histórico
O Insper Instituto de Ensino e Pesquisa foi instituído pela portaria de credenciamento do Ministério da
Educação de número 772, de 24 de julho de 1998, publicada no Diário Oficial da União em 27 de julho de 1998.
Posteriormente, foi recredenciado em 2012 e, mais recentemente, pela Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020,
D.O.U. 17/02/2020.
Graduação
O Insper iniciou a oferta de cursos de graduação, em São Paulo, em março de 1999, com o objetivo de ser
uma escola de referência em educação e geração de conhecimento, originalmente, nas áreas de Administração
e Economia. Para tanto, foram criados os cursos de bacharelado em Administração e em Ciências Econômicas
(Portarias 772 e 1.177, de 24 de julho e de 16 de outubro de 1998, respectivamente). Inicialmente, uma
instituição com fins lucrativos, se tornou, em 2004, instituição privada sem fins lucrativos, por meio de uma
doação de todos os ativos para um instituto também denominado Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa, uma
associação sem fins lucrativos. Pereniza-se nesta condição.
Desde as primeiras turmas dos cursos de graduação, o Insper evidenciou seu compromisso com a qualidade
da formação de seus egressos. Ainda que com baixa seletividade na admissão (pouco mais de um candidato
por vaga em Administração e menos de um candidato por vaga em Ciências Econômicas), os egressos das
primeiras turmas de Administração e Ciências Econômicas classificaram o Insper em terceiro lugar,
nacionalmente, nas duas áreas, pelos resultados do exame nacional realizado em 2002, denominado Provão
à época.
Em 2015, o Insper expande suas atividades de graduação, com a oferta de três cursos de Engenharia, nas
áreas de Mecânica, Mecatrônica e Computação.
Em setembro de 2020 é publicada a Portaria de Autorização do curso de Bacharelado em Direito. A tabela 1
mostra os principais conceitos avaliativos dos cursos de Graduação do Insper.
Tabela 1 - Conceitos Avaliativos da Graduação
Nota ENADE

Conceito/MEC - CPC

Conceito/MEC – CC

Administração

5

4

5

Ciências Econômicas

4

4

5

Direito

-

-

5

Engenharia Mecânica

3

3

5

Engenharia Mecatrônica

4

4

4

Engenharia de Computação

4

4

5

Curso

Fonte: MEC/INEP, 2020

Pós-Graduação e Educação Executiva
Já no início, o Insper oferecia cursos de pós-graduação lato sensu na área de administração (MBA Executivo
e MBA Executivo em Finanças) e ainda antes de formarem as primeiras turmas de graduação, lançou
programas de pós-graduação lato sensu na área de Direito (L.LM. Master of Laws), ampliando as áreas de
atuação iniciais de administração e economia.
O portfólio de programas de pós-graduação cresceu ao longo dos anos, ainda dentro da área de Administração.
A pós-graduação stricto sensu iniciou em 2003, com o Mestrado Profissional em Economia, logo seguido pelo
Mestrado Profissional em Administração. O portfólio de pós-graduação stricto sensu se consolidou em 2015
com o lançamento do Doutorado em Economia dos Negócios.
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Na última avaliação quadrienal CAPES de programas stricto sensu (2017), o Insper obteve os seguintes
conceitos mostrados na tabela 2:
Tabela 2 - Evolução da Avaliação Quadrienal CAPES dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (2017) do Insper entre 2007 e
2016
Triênio
2007-2009

Triênio
2010-2012

Quadriênio
2013-2016

Mestrado Profissional em Administração

3

4

5

Mestrado Profissional em Economia

5

5

5

Doutorado em Economia dos Negócios

-

-

4

Curso

Fonte: MEC/CAPES, 2017

Pelo décimo segundo ano consecutivo, em 2018, os cursos de Educação Executiva são contemplados no
ranking internacional do jornal Financial Times (60º em programas customizados e 52º em programas abertos).
O ranking seleciona os melhores cursos de educação executiva do mundo inteiro e conta com instituições
renomadas como Insead, Harvard, Stanford e IMD.
Os excelentes conceitos já referenciados de graduação e pós-graduação trazem relevante impacto aos
conceitos institucionais do Insper, contribuindo para o cumprimento de seu objetivo em ser uma escola de
referência. A Tabela 3 mostra os conceitos avaliativos do Insper.
Tabela 3 - Conceitos Avaliativos do Insper
Ano

IGC

IGC Contínuo

Ranking BR Faculdades

CI

2013

5

4,4086

14º/ 1645

5

2014

5

3,9984

12º/1665

5

2015

4

3,8832

18º/1729

5

2016

4

3,9146

20º/1731

5

2017

5

4,0366

18º/1623

5

2018

5

3,9960

24º/1549

5

2019

4

3,8866

31º/1527

5

Fonte: MEC/INEP, 2021

Políticas Públicas - Novos Cursos
O primeiro trimestre de 2018 foi marcado pelo lançamento do Programa Avançado em Políticas Públicas
(PAGP), de pós-graduação lato sensu. O curso prepara profissionais que já possuem alguma experiência na
área de gestão pública para o desafio de diagnosticar problemas e implementar soluções inovadoras de
maneira ética e com responsabilidade social, ambiental e econômica. Com formato inédito no país, o programa
permite o diálogo direto com a realidade de organizações públicas parceiras, por meio de um projeto aplicado
em campo.
Outra conquista foi a recomendação do Mestrado Profissional em Políticas Públicas – MPP pela CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - em outubro de 2018. O curso oferece uma
formação analítica e metodológica e é direcionado a jovens pesquisadores ou profissionais de organizações
públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, interessados em avaliar e formular políticas públicas.
Insper Além-Fronteiras
No âmbito internacional, o Insper recebeu em 2007 sua primeira acreditação internacional, conferida pela
AMBA – Association of MBAs - aos seus programas de MBA Executivo, MBA Executivo em Finanças e MBA
Executivo em Gestão de Saúde, todos programas de pós-graduação lato sensu. As referidas acreditações são
renovadas a cada ciclo de 5 anos, tendo sido o atual processo realizado em 2017 com validade de 5 anos.
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Ao final de 2010, o Insper obteve a importante acreditação internacional de escolas de negócios, outorgada
pela AACSB International, fundada em 1916. Esta acreditação teve seu processo de renovação com êxito nos
últimos anos de 2016 e 2021.
Em 2017, o Insper recebeu sua terceira acreditação internacional, a EQUIS – European Quality Improvement
System, conferida pela European Foundation for Management Development – EFMD. Marca determinante para
seu reconhecimento internacional, obteve-se assim, a denominada “tríplice coroa”, sendo a segunda
instituição brasileira com esta conquista alcançada por apenas cerca de 110 escolas de negócios no mundo.
Fundo de Bolsas
Outra vertente em que o Insper tem se dedicado a se diferenciar diz respeito a se tornar uma instituição
acessível a alunos cuja renda familiar não permite arcar com os valores das mensalidades dos nossos cursos.
Para tanto, desde 2004, o Insper possui um Programa de Bolsas (parciais e integrais) que, a partir de 2013,
passou a ser não restituível para os bolsistas integrais. Além da isenção da mensalidade, os estudantes
recebem auxílio para alimentação e materiais acadêmicos.
Em 2020, foram 276 bolsas (168 integrais e 108 parciais), que representam 12% dos alunos de graduação.
Em 16 anos, concedemos mais de 700 bolsas de estudos e graduamos mais de 400 bolsistas.
No mesmo ano, o Fundo de Bolsas contou com contribuições do Insper no montante de 4% do total de sua
receita dos cursos de graduação, além de aumentar o engajamento/participação de pequenos doadores,
especialmente de alunos egressos (Alumni), uma das grandes metas da escola. Este fundo de bolsas é o
principal financiador do mais novo programa de atendimento a alunos carentes, a “Toca da Raposa”, residência
estudantil localizada próxima do campus e que pode abrigar gratuitamente 50 estudantes da graduação, com
bolsa integral, que moram fora da região Metropolitana e do Estado de São Paulo.

1.3 Áreas de Atuação Acadêmica
O Insper tem em sua missão a crença “que o aprendizado interdisciplinar, com a integração de competências
de diferentes áreas do conhecimento, melhor prepara os profissionais para a realidade global.” Isto significa
que a decisão de que áreas atuar depende fundamentalmente da possibilidade de explorar as
complementaridades e sinergias entre elas. Atualmente, o Insper atua nas áreas de Administração, Ciências
Econômicas, Engenharias, Políticas Públicas, Urbanismo Social, Direito e Jornalismo.
O portfólio atual de cursos do Insper é composto por:
Graduação
•
•
•
•
•
•

Administração
Ciências Econômicas
Direito
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecatrônica
Engenharia de Computação

Pós-graduação Lato Sensu
•
•
•
•
•

Certificate in Business Administration - CBA
Certificate in Business and People Management - CBPM
Certificate in Business Projects - CBP
Certificate in Financial Management - CFM
Certificate in Marketing Management - CMM
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificate in Business and Sales Management - CBSM
Advanced Program in Finance - APF
Master em Gestão Pública
Master em Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling
MBA Executivo
MBA Executivo em Finanças
MBA Executivo Internacional
LL.M. – Direito dos Contratos
LL.M. – Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais
LL.M. – Direito Societário
LL.M. – Direito Tributário
LL.M. – Direito do Trabalho
LL.C. – Direito Empresarial
Programa Avançado em Gestão Pública - PAGP
Programa Avançado em Controladoria e Contabilidade - PACC
Programa Avançado em Data Science e Decisão - PADS
Pós-graduação em Urbanismo Social – Gestão Urbana, Políticas Públicas e Sociedade

Pós-graduação Stricto Sensu
•
•
•
•

Mestrado Profissional em Administração
Mestrado Profissional em Economia
Mestrado Profissional em Políticas Públicas
Doutorado em Economia de Negócios

1.4 Missão e Visão
A missão de uma instituição expressa um senso de propósito, orientando suas ações e comunicando os
objetivos almejados. Em uma sociedade em evolução, na qual seus elementos constitutivos experimentam a
mudança constante de objetivos, valores e processos, torna-se imperioso revisar periodicamente a missão de
uma instituição.
Atualizada por meio de um amplo processo participativo que envolveu a comunidade (alunos, professores,
foros de governança, conselheiros, empregadores, empresas apoiadoras) em debates e discussões ao longo
dos anos de 2019 e 2020, a Missão do Insper, válida desde o início de 2021, busca promover o alinhamento
das ações institucionais em torno de um propósito comum, conforme segue:
Missão
Promover a transformação do Brasil por meio de formação de líderes inovadores e pesquisa aplicada
— atuando com excelência acadêmica e visão integrada das áreas de conhecimento.
Transformar o Brasil
Por meio da excelência acadêmica e do apoio ao desenvolvimento profissional e pessoal dos alunos, buscamos
contribuir com o progresso do país. Encorajamos nossos alunos a pensar além da sala de aula, seguindo uma
trajetória de impacto positivo, seja na esfera privada, pública ou no terceiro setor.
O Insper procura acelerar transformações de alto valor econômico e social, por meio do conhecimento aplicado.
Usamos a técnica a serviço das pessoas.
Formar líderes inovadores
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Com forte comprometimento do corpo docente, o Insper busca desenvolver características de liderança em
seus alunos, habilitando-os a lidar, de forma ética, com as complexidades do ambiente em que atuam.
Oferecemos uma experiência de aprendizado única, atraindo os talentos mais diversos por meio de uma
política de acesso inclusiva. Buscamos um ambiente colaborativo, caracterizado por empreendedorismo e
inovação, visando ao avanço intelectual e à mobilidade social dos alunos.
Acreditamos que o aprendizado interdisciplinar, com a integração de competências de diferentes áreas do
conhecimento, melhor prepara os profissionais para a realidade global.
No mesmo processo, foi reformulada a Visão do Insper:
Visão
Ser referência global em educação e em geração de conhecimento sobre o Brasil.
Desejamos ter um papel relevante na comunidade acadêmica, no Brasil, na América Latina e no mundo, sendo
uma das referências globais nas áreas em que atuamos, reconhecidos pelo ensino e pela geração de
conhecimento.
No ensino, aspiramos estar próximos à fronteira da gestão da aprendizagem, da interdisciplinaridade entre
diferentes áreas de conhecimento e da busca de estratégias de ensino-aprendizagem que sejam as mais
eficazes para o desenvolvimento das competências adequadas às nossas áreas de formação. Inovação e
experimentação são meios para alcançar este objetivo.
Na geração de conhecimento, estaremos na fronteira da aplicação de métodos de pesquisa que utilizam as
técnicas modernas da estatística e da computação no manuseio e análise de grandes bases de dados, em
conjunto com estratégias de identificação de relações de causalidade e de modelos comportamentais para
analisar problemas específicos das diversas áreas de conhecimento em que atuamos. Isto nos coloca como
atores relevantes no debate acadêmico nas nossas áreas de conhecimento. Particularmente, seremos
referência para o mundo na geração e difusão de conhecimento sobre o Brasil nas áreas de políticas públicas,
ambiente institucional e de negócios, jurídico e ambiental.
A Missão e a Visão do Insper são revisadas aproximadamente a cada 5 anos. A missão e a visão que ficaram
vigentes até 2020, ou seja, também fizeram parte deste PDI, eram:
Missão de 2013 até 2020:
“Ser um centro de referência em educação e geração de conhecimento nas áreas de administração, economia,
direito e engenharia, explorando suas complementaridades para agregar valor às organizações e à sociedade.
Visamos ao desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores, da graduação às demais etapas de suas
vidas, por meio de um forte engajamento do corpo docente e discente no processo de ensino e aprendizagem,
habilitando-os a lidar com as complexidades do ambiente em que atuarem. Valorizamos a pesquisa
fundamentada em questões relevantes às organizações e à sociedade.”
Visão de 2013 até 2020:
“Ser a melhor instituição de ensino superior brasileira nas áreas em que atuar e ser reconhecida como tal”

1.5 Valores Institucionais
Honestidade e integridade são valores essenciais a todos os membros da comunidade Insper. É, portanto,
esperado que todos os integrantes dessa comunidade tenham um comportamento ético dentro e fora da escola.
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Ética diz respeito ao impacto de nossas ações em outras pessoas. Logo, as relações entre as pessoas que
convivem no ambiente da Escola, estudantes, professores e corpo administrativo, bem como com o público
externo, devem ser conduzidas de forma gentil, atenciosa, respeitosa e absolutamente desvinculada de
qualquer preconceito. Dessa forma, estaremos cultivando um ambiente saudável, onde todos manifestam total
comprometimento com a boa reputação e com o fortalecimento do Insper como um centro de referência em
ensino e pesquisa.
Alguns princípios fundamentais que devem nortear o dia a dia dos membros da comunidade Insper são:
Paixão pelo Aprendizado – Inspirar pessoas na busca por conhecimento, aprendendo a aprender e sendo
protagonistas de seu próprio desenvolvimento. Surpreender pela qualidade do ensino e do conhecimento
gerado, garantindo aprendizado efetivo, debate baseado em evidências e desenvolvimento pessoal.
Diversidade – Respeitar as diferenças e valorizar a inclusão: pessoas e ambientes diversos dão vida ao
propósito, estimulam a equidade e o entendimento do impacto de nossas ações na sociedade.
Espírito de Transformação – Postura ativa na identificação de problemas relevantes, propondo soluções e
oportunidades para transformar o Brasil e o mundo, gerando impacto na sociedade, transformando pessoas e
suas realidades.
Integridade e Ética – Honestidade, justiça e sinceridade, premissas inegociáveis da instituição que refletem a
sociedade que queremos ajudar a formar.
Inovação – Iniciativa, curiosidade apurada, empatia e busca pelo conhecimento com propósito, sendo a
experimentação a chave para novas descobertas.
Responsabilidade – Responsabilidade com as pessoas, compreendendo diferentes opiniões, necessidades
e momentos, investindo no amplo desenvolvimento intelectual e das competências socioemocionais. Fazer
mais e melhor, alocando recursos de forma eficiente, garantindo a sustentabilidade da escola.

1.6 Objetivos e Metas
O processo de planejamento estratégico realizado em 2015, com horizonte de cinco anos (até 2020, portanto,
compreende parte do período de vigência do presente PDI), identificou as principais ambições do Insper:
•
•
•

ser relevante na transformação da sociedade brasileira;
assumir um protagonismo nacional e internacional;
ser uma instituição universitária de reconhecida excelência nas suas áreas de atuação, educando e
gerando conhecimento relevante para o Brasil.

Esta orientação, em conjunto com a aprofundada análise de forças e fraquezas da instituição, permitiu
identificar seis estratégias principais que levariam o Insper ao encontro de suas principais ambições:
1. Ampliar o escopo em áreas de atuação afins – O Insper deseja ampliar suas áreas de atuação,
garantidos os princípios de (i) dar uma contribuição relevante para o país por meio da criação de
programas de graduação ou pós-graduação que tragam inovação e alavanquem a oportunidade de
iniciar algo do zero; e, (ii) aproveitar as sinergias e complementaridades com cursos existentes e\ou
áreas de atuação atuais. Os candidatos prováveis são Direito, Administração Pública, Educação e
novas modalidades de Engenharias.
2. Alavancar o conceito de "uma escola para todas as fases da vida" como racional para a oferta
de programas de pós-graduação e educação executiva – Esta lógica reconhece a importância de
todo o portfólio de programas para permitir que o Insper atenda sua missão e visão. Emerge do fato
de que os indivíduos precisam desenvolver diferentes competências ao longo dos estágios de suas
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vidas profissionais ou acadêmicas, as quais devem ser refletidas nos objetivos de aprendizagem dos
programas. Esta estratégia requer uma melhor coordenação entre programas de pós-graduação, tanto
stricto sensu quanto lato sensu, e de educação executiva, a fim de preencher as lacunas com novas
ofertas e melhor posicionamento dos programas atuais.
3. Fortalecer os Centros de Conhecimento para alinhar a geração de produção intelectual aplicada
– Os principais fluxos de pesquisa não estão associados aos centros de conhecimento do Insper
(Empreendedorismo, Negócios, Finanças, Políticas Públicas e Regulação e Democracia). O Insper
concentra-se na pesquisa rigorosa e aplicada que contribui para o desenvolvimento do país e para o
avanço das organizações. A nova estrutura de diferentes carreiras docentes (quatro vertentes) e seus
incentivos em cada uma das vertentes para com a pesquisa, contribuem para o aumento da eficiência
e eficácia da geração de conhecimento. Reconhece-se que o Insper precisa alinhar melhor o portfólio
de contribuições intelectuais, aumentando a importância da área de negócios, assim como melhor
explorar a pesquisa na graduação com programas de Iniciação Científica. Isto deve ser feito por meio
de incentivos específicos para o corpo docente e deve ser considerado na futura contratação de
professores.
4. Avançar no processo de internacionalização – A internacionalização é uma condição chave para
que o Insper se torne um protagonista nacional e internacional. Um dos objetivos da
internacionalização é atrair estudantes excelentes e ampliar a diversidade dos alunos e professores.
É reconhecido que a internacionalização do Insper avançou rapidamente nos últimos anos em
diferentes dimensões (acreditações internacionais, aumento do fluxo de estudantes de intercâmbio,
programas de dupla graduação), mas é necessário avançar ainda mais e uma estratégia específica de
internacionalização e um plano de ações devem ser desenvolvidos.
5. Integrar melhor a Escola com o mundo corporativo e a sociedade – Embora seja reconhecido que
o Insper tem conexões intensas com o mundo corporativo, também é claro que essas conexões podem
ser alavancadas, criando assim mais valor para a escola e para as corporações e a sociedade. A fim
de diferenciar-se no relacionamento com corporações e com a sociedade, o Insper precisa (i) produzir
pesquisa mais relevante para empresas e sociedade; (ii) melhorar o processo de customização de
programas de educação executiva, especialmente por meio de uma melhor compreensão das
necessidades das empresas individuais; (iii) integrar melhor as áreas de pesquisa e de educação
executiva; e (iv) gerenciar melhor o relacionamento com as corporações, categorizando os
relacionamentos e definindo incentivos que promovam o surgimento de relacionamentos mais
estratégicos.
6. Institucionalizar e perpetuar um fluxo de doações adequado a suportar as ambições do Insper
– Considerando a tradição do meio ambiente brasileiro, o Insper conseguiu considerável sucesso em
arrecadar fundos que permitiram vários projetos alinhados à sua missão, como a expansão física, o
programa de bolsas que possibilitou um aumento na diversidade do corpo discente, cátedras
acadêmicas e outras iniciativas. No entanto, a maioria das doações provêm de contribuições baseadas
nas relações pessoais da equipe de liderança. Esforços devem ser feitos para institucionalizar a
relação com os doadores através (i) da criação de um comitê de captação de fundos, com a
participação de embaixadores externos para acessar a comunidade de doadores potenciais; (ii) ampliar
o relacionamento com os doadores existentes; (iii) continuar e melhorar o relacionamento com a
comunidade de ex-alunos; e (v) buscar formas inovadoras de captação de fundos.
Estas estratégias principais foram desdobradas em ações estratégicas com metas de realização no decorrer
dos próximos 5 anos, de forma que possam ser acompanhadas pela Comissão Própria de Avaliação. As ações
estratégicas e as expectativas de realização estão detalhadas no quadro a seguir.
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Quadro 1 - Ações Estratégicas 2018-2022

Informações restritas à comunidade interna do Insper e aos órgãos de regulação e avaliação externa.

Em paralelo à implementação das Estratégias Principais para o período de 2018-2022, foram definidos 5 eixos
de avaliação contínua, referentes às principais áreas de atuação da instituição e à sua sustentabilidade. Mais
do que simplesmente avaliar o desempenho da instituição, a função dos indicadores nos 5 eixos são
instrumentos de gestão, auxiliando a identificação de oportunidades de aprimoramento, de forma que o Insper
possa cumprir na plenitude sua missão e alcançar sua visão. Os 5 eixos de avaliação contínua são:
1. Formação de Gente – O eixo de formação de gente é avaliado primordialmente pelo aprendizado dos
alunos em relação aos objetivos de aprendizagem de cada programa. Além disso, é avaliado também
pela evasão nos diferentes programas, a partir do princípio de que uma vez aceito pelo processo de
admissão, todo aluno que se engaje adequadamente no processo de ensino e aprendizagem deveria
ser capaz de obter sucesso no seu aprendizado. Também faz parte da avaliação o grau de maturidade
do processo de gestão de aprendizagem dos diversos programas.
2. Geração e Difusão de Conhecimento – Este eixo é avaliado pelo volume e qualidade da produção
intelectual do corpo docente. O portfólio de produção intelectual do corpo docente é amplo, incluindo
produção acadêmica de ponta que contribua para o avanço do conhecimento em determinadas áreas,
contribuição à prática gerencial nas organizações e na administração pública, além da produção de
materiais didáticos e de apoio ao processo de aprendizagem. Os indicadores devem incluir medidas
de impacto da produção intelectual, adequadas aos diversos públicos visados.
3. Atração de Talentos – Este eixo é fundamentalmente avaliado pela retenção dos melhores talentos
nos processos de admissão aos diferentes programas, no que se refere ao corpo discente, assim como
na retenção de talentos dos processos de admissão de docentes. Considerando que o Insper tem
propostas de valor relativamente diferentes de outras instituições, tanto para o corpo discente como
para o corpo docente, é importante que os processos de admissão sejam capazes de atrair e reter os
talentos mais adequados às características da instituição e de suas propostas de valor.
4. Impacto na Sociedade – É crescente no mundo todo a preocupação com os resultados dos recursos
empregados nas instituições de ensino, quer estes recursos venham de fontes públicas, das famílias,
de corporações privadas ou de doações. Diferentes stakeholders tem diferentes expectativas sobre o
impacto da instituição, que pode se manifestar em diferentes dimensões. Medir impacto tem sido um
grande desafio em instituições de ensino ao redor do mundo, sendo que o consenso sobre os melhores
indicadores está longe de ser alcançado. É fundamental, portanto, que neste eixo haja um esforço
perene de avaliar o impacto do Insper nas diversas dimensões e nos diversos stakeholders,
continuamente aprimorando os indicadores.
5. Sustentabilidade Financeira – Sendo uma instituição sem fins lucrativos, o Insper não busca
obviamente a maximização de resultado financeiro em detrimento dos indicadores nos demais eixos
de avaliação. Entretanto, justamente por não ter fins lucrativos, não tem a opção de buscar aporte de
capital para sua expansão por meio de investidores que visam retorno. O financiamento de seus
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projetos de inovação, aprimoramento e expansão devem ser financiados pelo superávit acumulado ou
por meio de doações. Assim, os principais indicadores neste eixo referem-se ao percentual de
superávit sobre a receita líquida, que, por um lado, mostra a sustentabilidade das operações da
instituição e, por outro, sua capacidade de acumular resultados, sua posição de caixa que mostra sua
capacidade de suportar turbulências do ambiente econômico sem deixar afetar a qualidade de suas
operações, além de indicadores de eficiência, fundamentais para satisfazer a avaliação de doadores a
respeito da capacidade do Insper de bem utilizar os recursos aportados.
Em virtude do presente aditamento, já é possível elencar as principais realizações em cada uma das iniciativas
estratégicas, apresentadas no quadro 2.
Quadro 2 Resultados 2015-2020
Iniciativas Estratégicas

Principais realizações

1. Ampliar o escopo de
atuação

Após o lançamento dos programas de engenharia, o Bacharelado em Direito foi projetado e lançado
em 2021 e um Bacharelado em Ciência da Computação está sendo projetado para ser lançado em
2022. Várias iniciativas de integração foram lançadas (por exemplo, a Trilha do Empreendedorismo)
para alavancar as sinergias entre diferentes áreas do conhecimento.

2. Alavancar o conceito
Escola para Toda Vida

O portfólio de programas de pós-graduação profissional foi revisado e novos certificados de pósgraduação e programas avançados foram criados. Novos programas de Educação executiva para
alunos de nível C foram lançados. O MBA Executivo foi redesenhado e uma implementação piloto foi
conduzida por meio do novo MBA Executivo Internacional. Foi lançado um novo portfólio de
programas de pós-graduação e execução em administração pública.

3. Consolidar os Centros de
Pesquisa

Centros de Pesquisa renomeados como Centros de Conhecimento com a missão de promover a
produção de contribuições intelectuais aplicadas alinhadas às necessidades do mercado. Novos
centros criados (por exemplo, Agronegócio Global, Administração Pública e Políticas, Regulação e
Democracia, Educação).

4. Avançar na
Internacionalização

Uma visão foi desenvolvida e implantada em seis dimensões: governança, currículo, aluno, corpo
docente, pesquisa e ambiente interno. O IAB foi criado, uma via de internacionalização para a
graduação foi lançada, um novo corpo docente internacional foi contratado, novas colaborações para
mobilidade estudantil foram desenvolvidas. Ainda assim, uma estratégia abrangente e de
internacionalização ainda não foi desenvolvida e é um dos focos do novo plano estratégico.

5. Integração com o Mundo
Corporativo

Foi criada a política de relacionamento corporativa e implantado o CRM e o Comitê Corporativo. Mas
um novo item de ação foi possível por causa de uma doação para a criação de um Centro de
Inovação, que abrangerá a maioria das atividades que têm interface com o mundo corporativo (por
exemplo, pesquisa aplicada integrando negócios e engenharia para inovação, treinamento
corporativo, alunos seniores projetos de ponta em negócios e engenharia).

6. Institucionalizar o Fluxo de
Doações

Foi criado o comitê de arrecadação de fundos e lançado um conjunto de novas iniciativas para
engajar os ex-alunos nas doações, com excelentes resultados. Várias atividades de gestão de
relacionamento com doadores foram implementadas. O número de doadores aumentou muito,
embora a instituição ainda conte com alguns grandes doadores para grandes projetos.

Além disso, como resultado do processo de Avaliação Institucional realizado em 2019 pelo INEP/MEC e
sistematizado pela CPA, bem como das normas vigentes da educação superior e dos resultados das
acreditações internacionais, ficam estabelecidas as seguintes metas adicionais para os anos finais deste PDI:
Quadro 3 Metas adicionais

Informações restritas à comunidade interna do Insper e aos órgãos de regulação e avaliação externa.

Uma visão crítica do último ciclo de planejamento estratégico revelou várias oportunidades de melhoria. Em
primeiro lugar, a missão e a visão (estabelecidas em 2013) não inspiravam mais a equipe de liderança e o
corpo docente, portanto, uma revisão foi necessária. A percepção geral era de que não havia nenhum grande
problema com eles, mas havia a oportunidade de alinhar melhor as falas à verdadeira alma da instituição e
inspirar toda a equipe para um novo passo à frente. Em segundo lugar, considerando o último processo, havia
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uma grande oportunidade de ampliar o envolvimento e a discussão das principais partes interessadas em um
novo plano estratégico.
Este contexto permitiu uma aprendizagem organizacional relevante que está sendo aplicada de forma diligente
no novo ciclo estratégico, que se iniciou com a revisão da missão e da visão no final de 2019 e se consolidou
ao longo de 2020 e 2021; atualmente está na fase de definição de indicadores e métricas. Dessa forma, a
gestão da escola optou por antecipar o encerramento do presente PDI para 2021 e iniciar a construção de um
novo PDI, suportado pelo novo plano estratégico, tendo o novo documento a vigência de 2022 até 2026. A
Diretoria de Assuntos Acadêmicos, por meio da Secretaria de Avaliação Institucional - SAVI, coordenará esse
projeto que terá início ainda em 2021.
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI
2.1 Inserção Regional
O Insper tem uma vocação para o empreendedorismo desde a sua missão, que expressa a formação de líderes
inovadores. Sua inserção numa região com características favoráveis ao fomento do empreendedorismo seria,
portanto, algo natural e apropriado.
O ranking de cidades empreendedoras brasileiras de 2020, elaborado pelo ENAP 1, coloca a cidade de São
Paulo em primeiro lugar. O índice leva em consideração o ambiente regulatório, a infraestrutura, o mercado, o
acesso a capital, a inovação, o capital humano e a cultura empreendedora.
São Paulo destaca-se sobretudo nas dimensões de infraestrutura, mercado e acesso a capital, dimensões em
que ocupa a primeira ou segunda posição nacional. Segundo a pesquisa, há, entretanto, oportunidades de
aprimoramento em outras dimensões, algumas das quais podem ser fortemente influenciadas por instituições
de ensino superior, como a Inovação, o Capital Humano e a Cultura Empreendedora. Neste contexto, o Insper
se insere numa região que ao mesmo tempo favorece a sua missão e na qual pode ter um impacto relevante
no desenvolvimento regional e do país.

Microlocalização
O Insper tem seu campus atual localizado no bairro de Vila Olímpia, considerado um bairro de elevado padrão
do oeste da cidade de São Paulo, classificado pelo CRECI como zona de valor B, mesmo grau de bairros como
Jardim Paulistano e Pinheiros. A Vila Olímpia é pertencente ao distrito do Itaim Bibi, sendo administrada pela
Subprefeitura de Pinheiros. Tem seus limites em grandes avenidas da capital: Santo Amaro, Bandeirantes,
Marginal Pinheiros e Juscelino Kubitschek, sendo cortada ao meio pelas Avenidas Faria Lima e Hélio Pelegrino,
onde se encontra o Insper. A Avenida Faria Lima é um dos centros financeiros da cidade de São Paulo, com
grande concentração de empresas do setor. O bairro abriga grande número de escritórios de empresas
nacionais e multinacionais dos mais variados setores, com destacada concentração de empresas de alta
tecnologia, a ponto de já ter sido citada como Vale do Silício paulistano 2.

Cenário Socioeconômico da Região
A região metropolitana de São Paulo concentra trinta e nove municípios e é o maior polo de riqueza do país.
Seu PIB corresponde a pouco mais da metade do estado, 55% e a 18% do total nacional. Metade da população
do estado vive nesta região, com importantes complexos industriais como da capital e ainda do Grande ABC
(Santo André, São Bernardo e São Caetano), Guarulhos (onde está localizado o aeroporto internacional de
maior movimento de passageiros do Brasil) e Osasco. Há ainda importantes zonas comerciais e financeiras,
com destaque para a Bolsa de Valores de São Paulo – B3, localizada na região central da capital paulista.
O estado de São Paulo com cerca de 45 milhões de habitantes, cerca de 22% da população brasileira, é
considerado desde a sua expansão industrial na década de 1950 o estado mais pujante economicamente da
nação. Atualmente sua economia representa 31,2 % do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, e 28,9% do PIB
Industrial. Segundo o Ranking da Competitividade dos estados brasileiros em 2020, o Estado de SP mantémse como o grande destaque em nosso país, como espaço de produção, desenvolvimento e inovação.

1

Vide https://ice.enap.gov.br/
Vide http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/morar/2017/03/1867599-na-vila-olimpia-vale-do-silicio-paulistano-jovem-quer-praticidade.shtml Acesso em
11/10/2017
2
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Figura 1 - Ranking de Competitividade 2020

Fonte: https://www.rankingdecompetitividade.org.br/destaque/confira-os-resultados-do-ranking-de-competitividade-dos-estados-2020
Figura 2 - Ranking de Competitividade - Notas do Estado de São Paulo nos principais pilares

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br
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Vale ainda destacar, do mesmo estudo, o posicionamento do estado de SP no ranking Inovação, ressaltando
indicadores como investimentos em P&D e Patentes:
Figura 3 - Posicionamento do Estado de São Paulo no Ranking de Inovação (2017 a 2020)

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br/

Contexto Educacional
No cenário educacional, o estado é líder nacional em qualidade da educação formal medida pela nota do IDEB
para os primeiros anos do ensino fundamental, e para o 3º ano do ensino médio, ficando em segundo lugar na
medição intermediária do 8º/9º ano fundamental. Como podemos observar abaixo, desde a primeira edição do
IDEB em 2005 até a mais recente, em 2017, há uma clara evolução das notas obtidas pelo conjunto das escolas
do estado de São Paulo. Dos 100 melhores municípios brasileiros em termos de qualidade de vida (medida
pelo IDHM), 55 ficam no estado de São Paulo, com destaque para São Caetano do Sul, primeiro lugar,
pertencente à região metropolitana de São Paulo. A própria capital figura na 28ª posição.
Tabela 4 - Evolução das notas do Estado de São Paulo no IDEB
Ano

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

4ª série / 5º ano

4,7

5

5,5

5,6

6,1

6,4

6,6

8ª série / 9º ano

4,2

4,3

4,5

4,7

4,7

5

5,3

3ª série Ensino Médio

3,6

3,9

3,9

4,1

4,1

4,2

4,2

Fonte: INEP/MEC, 2018 Compilação própria.

Analisando ainda os dados do ranking de competitividade dos estados brasileiros na área educacional, ratificase o protagonismo do estado de SP em todos os 5 indicadores avaliados conforme quadro a seguir:
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Tabela 5 - Posicionamento do Estado de São Paulo nos indicadores de Educação

Fonte: http://www.rankingdecompetitividade.org.br

O Insper encontra-se em um grande centro em que o número de jovens que concluem anualmente seus
estudos, apesar de estar em queda, ainda é elevado. A instituição procura desenvolver estratégias voltadas
para incentivar a formação acadêmica de nível superior como instrumento gerador de mudança social voltada
para o desenvolvimento local, regional e nacional.
O imenso universo de alunos concluintes do Ensino Médio a cada ano no estado de SP (mais de 485 mil em
2018 segundo o Instituto SEMESP) e especialmente na cidade de São Paulo, somados a outros de anos
anteriores (estoque de capital humano), compõem a cada ano, o principal reservatório de possíveis novos
alunos para um novo ciclo de formação Insper.
Dados do Mapa do Ensino Superior do SEMESP 2020 demonstram que a educação superior contou, em 2018,
com 610 IES que ofertam cursos presenciais e 129 que ofertam EAD no estado de São Paulo, líder nacional
nesse aspecto. O Insper é uma das instituições em SP que atualmente oferece apenas cursos presenciais,
tendo iniciado em 2020 seu processo no MEC para credenciamento para oferta de cursos EAD.
Os estudos apresentados acerca do contexto educacional ratificam o posicionamento de mercado do Insper
assim como, sua Missão, Visão e comprometimento com/para uma Educação de qualidade com propósitos
diferenciados em sua execução.
O Insper atua como instrumento das mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais de sua
região, alcançando seu impacto ainda, em nível nacional e internacional (a partir da política de bolsas incluindo
a possibilidade de moradia e extensivo a todos os interessados independente de sua origem nacional e/ou
internacional), desenvolvendo projetos e programas que refletem melhoria da qualidade de vida das
comunidades representativas de seus egressos e englobam diversas linhas de ação que vão desde o incentivo
às inovações e estímulo à integração da Instituição com a realidade das organizações que com ela se
relacionam; de envolvimento da comunidade com o processo educacional; de capacitação pedagógica; de
meio ambiente e ações de/para a sustentabilidade; de trabalho e ação social.

2.2 Princípios Pedagógicos
Ainda que diferentes programas de graduação, pós-graduação stricto sensu e pós-graduação lato sensu
tenham suas especificidades adequadas aos públicos a que se destinam, alguns princípios pedagógicos são
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comuns a todos os programas do Insper e devem ser seguidos pelos respectivos projetos pedagógicos. Os
princípios que norteiam as experiências de aprendizado no Insper são os seguintes:
Conteúdo – Os conteúdos dos cursos do Insper são baseados em referências bibliográficas clássicas e
atualizadas disponíveis em cada área e em pesquisa acadêmica. São pautados pelo rigor científico e pela
adequação aos objetivos de aprendizagem dos programas.
Experiência completa e abrangente – Esta experiência está fundamentada em três pilares de formação:
acadêmica, humanística e profissional. No âmbito acadêmico, o princípio básico de ensino envolve a aplicação
dos conceitos acadêmicos e seu entendimento de forma contextualizada, segundo as condições nacionais,
internacionais e a realidade dos alunos. No tocante à formação profissional do aluno, o Insper preocupa-se
com o desenvolvimento de competências que vão além do conhecimento técnico, incluindo habilidade de
análise e resolução de problemas, trabalho em equipe, liderança de grupos de projeto, argumentação e
comunicação. No que concerne à formação humanística, busca-se, por intermédio dos componentes
curriculares e pelas diversas atividades complementares que os cursos oferecem, sensibilizar os alunos para
questões sociais, políticas, culturais e éticas relativas ao país e ao exercício de suas respectivas profissões.
Além disso, reforçam-se valores e discutem-se dilemas éticos. O objetivo final é desenvolver cidadãos
competentes e socialmente responsáveis, com coragem para inovar e empreender, capazes de ser agentes
de mudança onde quer que atuem.
Forte dedicação e envolvimento do corpo discente – Um elemento fundamental neste princípio em relação aos
cursos de graduação é a dedicação integral ao curso. Durante todo o ciclo fundamental dos diferentes cursos,
é esperado e requerido que os alunos se dediquem integralmente ao estudo, inclusive abdicando de
experiências profissionais de estágio, reservadas para os períodos de recesso (estágios de férias) ou após
completado o ciclo fundamental. Outro elemento, válido para todos os programas, sejam de graduação ou pósgraduação, é a abordagem do aprendizado centrado no aluno. Centrar o aprendizado no aluno significa
privilegiar a aprendizagem. Assim, o ensino deve ter como foco central garantir que, ao final de um programa,
o aluno tenha desenvolvido competências. Para tanto, a mediação do professor é fundamental. Para o aluno,
ser o centro de seu próprio aprendizado significa responsabilizar-se dentro e fora da sala de aula pela
construção do conhecimento e das competências propostas pelo professor. Nesse processo, os alunos devem
participar ativamente da aula, contribuindo também para o aprendizado do grupo e para o sucesso do projeto
pedagógico.
Aprendizado pela experiência – Os cursos do Insper utilizam abordagens de aprendizado “hands on”, nas quais
os alunos são desafiados a resolver problemas reais e conduzir projetos que gerem resultados práticos.
Aprendizado baseado em problemas e aprendizado baseado em projetos são abordagens utilizadas nos
diversos programas para atingir os objetivos de aprendizagem e desenvolver competências. O Insper, no
entanto, não adota uma metodologia padrão para todos os programas, nem para todos os componentes
curriculares de um programa, nem para todas as aulas de uma disciplina. Métodos e estratégias de ensino
estão sempre subordinados aos objetivos de aprendizagem que se pretende alcançar.
Demandante, mas motivador – Ao mesmo tempo em que requerem uma forte dedicação do corpo discente, as
experiências de aprendizado dos cursos do Insper caracterizam-se pelo estímulo à motivação intrínseca dos
alunos, combinando a dedicação intensa a uma vivência estimulante e recompensadora. Elementos
fundamentais do estímulo à motivação intrínseca do aluno são a autonomia no seu processo de aprendizado,
a percepção de competência na execução das tarefas e o senso de propósito do que se está aprendendo.
Integração entre diferentes áreas do conhecimento – Objetivando aproveitar as complementaridades entre as
diversas áreas do conhecimento dos programas do Insper, busca-se a integração entre professores de
diferentes áreas e entre alunos de cursos e programas distintos. Por meio desta integração, adiciona-se o valor
que de outra forma não seria gerado sem que as diferentes áreas coexistissem na mesma instituição.
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2.3 Perfil do Egresso
O portfólio de programas do Insper é configurado de forma a atender as necessidades de formação de
profissionais desde a graduação e ao longo de suas etapas de vida profissional. Consequentemente, os
egressos formam uma população relativamente heterogênea, caracterizada pela diversidade de objetivos de
aprendizagem ao longo do espectro de programas. Entretanto, é possível identificar características que devem
ser comuns aos egressos dos diversos programas de graduação e pós-graduação.
O profissional egresso do Insper caracteriza-se por sua orientação empreendedora, voltada à identificação e
solução de demandas da sociedade por meio do emprego de ferramentas que fundamentam o exercício de
sua atuação profissional. Dotado de formação nos fundamentos do conhecimento que norteiam sua prática
profissional, o egresso do Insper se destaca dos demais por sua aptidão para o trabalho em equipe, por sua
habilidade para formular, analisar e resolver problemas, por sua autonomia intelectual e pela capacidade de
comunicação. Por ‘autonomia intelectual’, entende-se que o profissional formado pela instituição é capaz de
identificar e atender às suas próprias necessidades de aprendizagem, sendo fluente no uso de fontes de
informação e capaz de auto direcionar seu aprendizado.
Acreditamos que é fundamental para o desenvolvimento do país a busca incessante de eficiência e eficácia
nas organizações, sejam públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Neste sentido, acreditamos também
que uma importante contribuição do Insper é com a formação de profissionais imbuídos de forte princípio ético,
capazes de enfrentar as transformações político-econômica e social, integrando diferenciada qualificação à
realidade brasileira.
Com base nesse propósito, o profissional egresso do Insper emprega conceitos sólidos e ferramental
atualizado como fundamentos para o exercício de sua atuação, em qualquer área.
Em suma, o Insper busca formar e desenvolver pessoas aptas a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar de forma eficaz os conceitos, teorias e ferramentas associadas ao seu curso, a fim de aprimorar
os sistemas organizacionais nos quais estão inseridos;
Atuar de forma ética, considerando o impacto de suas decisões no bem-estar da sociedade e dos
grupos dos quais fazem parte;
Olhar para o coletivo;
Integrar teoria e prática;
Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções inovadoras e introduzir modificações nos
processos;
Posicionar-se de forma crítica no processo de análise e tomada de decisão, com argumentos sólidos
e embasados;
Compreender, participar e interagir com pessoas de diferentes origens e com diferentes visões;
Expor suas ideias, de forma oral ou escrita, de maneira clara e objetiva;
Gerar resultados efetivos em análises ou projetos em que estão envolvidos.

2.4 Política de Gestão da Aprendizagem
No processo de ensino e aprendizagem proposto pelo Insper, é necessário considerar, analisar e intervir na
aprendizagem quando não atingimos bons resultados. Nesse sentido, partimos de algumas premissas:
•
•
•

O conhecimento é um processo construído, que parte do conhecimento prévio dos estudantes;
O professor tem papel mediador na aprendizagem, planejando como apoiará esse processo;
A aprendizagem é um processo planejado, que pretende desenhar a evolução do aprendizado em uma
escala de complexidade. Deve fornecer aos estudantes os conteúdos e habilidades necessárias,
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desenvolvidos a partir de experiências de aprendizagem que exponham o aluno a situações em que
esses conteúdos e habilidades sejam articulados e exigidos, em níveis de complexidade progressivos.
Para organizar institucionalmente o processo de aprendizagem, propomos seis etapas fundamentais que
pretendem garantir os melhores resultados no aprendizado dos estudantes:
•
•
•
•
•
•

Estruturação de trilhas;
Elaboração de objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis;
Alinhamento curricular em prol do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem;
Planos de medição para garantir a validade e a confiabilidade;
Medição do aprendizado;
Planos de ação e melhorias a partir dos resultados obtidos.

Figura 4 - Road Map de Gestão da Aprendizagem

Nessa perspectiva, os currículos são compreendidos como sequências planejadas de experiências de
aprendizagem em processo continuado de revisão. Ao projetá-los, seja para um programa ou para uma unidade
em particular, se está planejando um percurso intelectual para os estudantes, uma série de experiências que
resultarão no aprendizado daquilo que se deseja que eles aprendam.
Figura 5 - Processo de Ensino-Aprendizagem

No processo de gestão dos objetivos de aprendizagem dos programas, há uma instância institucional que
acompanha e valida todo o processo: o DEA – Centro de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem. Em
ação conjunta com os NDEs (Núcleos Docentes Estruturantes) e coordenadores de cursos, são feitas

22

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

avaliações periódicas dos objetivos de aprendizagem, para análise, diagnóstico e elaboração de planos de
ação para intervenção, sempre que o desempenho for abaixo do básico estipulado.

Estruturação de trilhas de aprendizagem
Podemos entender uma trilha como um conjunto de disciplinas ou outros elementos curriculares voltados para
o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem. Assim, os diferentes programas devem estruturar suas
unidades curriculares para o desenvolvimento de um conjunto coerente e relacionado de objetivos de
aprendizagem.
É importante destacar que a trilha de aprendizagem é a forma como as unidades curriculares, que estão
alinhadas para o atingimento de objetivos de aprendizagem em comum, organizam-se no currículo. As
disciplinas de uma trilha se organizarão em uma sequência lógica de forma a colaborar com o desenvolvimento
do aprendizado e, através de avaliações estratégicas, identificar o atingimento de objetivos intermediários e
possíveis ajustes para que, ao final, o objetivo de aprendizagem do programa seja alcançado.
Uma figura fundamental nesse processo é o líder de trilha, que deve coordenar o alinhamento curricular e o
desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem da trilha que lidera. Os líderes de trilha compõem o NDE de
cada programa.
Figura 6 - Exemplo de desdobramento e alinhamento entre objetivos de aprendizagem de programa e objetivos das disciplinas
da trilha correspondente

Objetivos de Aprendizagem
Entendemos que objetivos de aprendizagem devem ser compreendidos como declarações claras, passíveis
de mensuração e inseridas em um dado nível cognitivo, relativas ao que o estudante deve compreender
(conteúdos), incluindo o que deve ser capaz de fazer (habilidades), após participar de experiências de
aprendizagem planejadas, no nível do programa ou das unidades curriculares.
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Todo objetivo de aprendizagem, portanto, deverá estar em nível cognitivo adequado ao processo de
aprendizagem (que se pretende desenvolver na disciplina, módulo, curso ou programa), o que impactará em
sua clareza e potencial de mensuração.
Os objetivos de aprendizagem de programas do Insper são de duas naturezas:
1. Objetivos de Aprendizagem Gerais – centrados em desenvolver competências necessárias aos
cidadãos e profissionais que a instituição pretende formar, coerentes com a Missão. Nesse sentido,
podem ser considerados transversais a diversos programas e conteúdos curriculares, ainda que com
adaptações, e contribuem de forma significativa para o bom desenvolvimento de objetivos específicos
de aprendizagem.
2. Objetivos Específicos de Conteúdo Disciplinar – que envolvem habilidades e conteúdos específicos de
área do conhecimento, necessários ao desenvolvimento próprio de uma dada formação profissional.
Cada disciplina, por sua vez, tem seus próprios objetivos de aprendizagem a serem desenvolvidos, que devem
estar alinhados ao objetivo de aprendizagem da trilha na qual se insere.
A diferença no desenvolvimento de objetivos de aprendizagem de programas e de disciplinas pode ser
sintetizada da seguinte maneira: os objetivos da disciplina devem ser desenvolvidos apenas enquanto ela
ocorre. Já objetivos de aprendizagem de programa a ela associados fazem parte de um desenho curricular,
que envolve diferentes disciplinas. Só assim eles podem ser efetivamente desenvolvidos.
2.4.2.1

Diferenças entre a gestão da aprendizagem no programa e na disciplina

No programa, o que está sendo acompanhado é o desenvolvimento do currículo; já a disciplina é parte
integrante desse processo, mas também tem objetivos próprios de aprendizagem. Em ambos os casos, a
gestão da aprendizagem, conforme descrita, gera subsídios tangíveis/relevantes para sanar lacunas de
aprendizado identificadas ao longo da gestão do currículo ou da sala de aula;
O responsável pela gestão da aprendizagem na disciplina é o professor, enquanto que no programa, a
responsabilidade é da coordenação de curso e do Núcleo Docente Estruturante – NDE.
2.4.2.2

Objetivos de aprendizagem e conteúdos

Objetivos de aprendizado e de conteúdos são, no entendimento institucional, aspectos indissociáveis, uma vez
que os objetivos associam conhecimentos e habilidades que queremos que os alunos desenvolvam até o final
do curso, de uma disciplina ou depois de completar uma tarefa e, para tanto, é preciso considerar que estas
ações não se desenvolvem de forma isolada, mas, ao contrário, são a combinação de conteúdos e habilidades.
Também é uma premissa fundamental da política de gestão da aprendizagem o entendimento de que
conteúdos rigorosamente referenciados e habilidades são a base a partir da qual nossos objetivos de
aprendizagem devem ser propostos, para que se possa garantir uma formação conceitual sólida, associadas
a habilidades que suportam o desenvolvimento de competências necessárias ao bom desempenho
profissional.

Alinhamento curricular
Na perspectiva adotada pelo Insper, o currículo pode ser compreendido como uma sequência planejada de
experiências de aprendizagem. Ao projetá-lo, seja para um programa ou para uma unidade em particular, se
está planejando um percurso intelectual para os estudantes, uma série de experiências que resultarão no
aprendizado daquilo que se deseja que eles aprendam. Esse conceito é fundamental para a gestão da
aprendizagem, na medida em que pode ser compreendido como um objetivo comum a ser alcançado nos
diferentes níveis de uma organização curricular.
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O desenho do currículo se organiza de modo a desenvolver e avaliar a aprendizagem dos alunos quanto ao
desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem dos programas, sejam eles gerais ou específicos de
conteúdos disciplinares. Para tanto, cada disciplina deve desenvolver objetivos de aprendizagem alinhados
aos objetivos e aprendizagem de uma ou mais trilhas do programa.

Plano de medição do aprendizado
Dentre as etapas previstas no processo de gestão da aprendizagem, este é o momento elaboração de
instrumentos e rubricas alinhados aos objetivos de aprendizagem da trilha, organizada de forma a dar validade
às medições e confiabilidade aos resultados, definição do ambiente de aplicação e responsáveis. É nessa fase
também que se determina como será o processo de avaliação e coleta de dados.
2.4.4.1

Validade das medições

Compreendida institucionalmente como a capacidade de avaliar o que pretende medir, se materializa na
articulação coerente entre os objetivos de aprendizagem de um dado programa com os instrumentos, os
critérios de avaliação, organizados em rubricas (quando pertinente), e os julgamentos (discriminação dos
diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes), que serão elaborados e executados no processo de
avaliação dos objetivos de aprendizagem.
2.4.4.2

Confiabilidade dos resultados

Refere-se à consistência dos resultados de avaliação. Isso significa que é esperado que um indivíduo alcance
o mesmo resultado independentemente da ocasião em que respondeu ao teste, o que pode ser avaliado com
base no conceito de erro de medição. Em caso de correções de atividades abertas (questões discursivas e
outros formatos), deverão ser observados, ainda, os diferentes graus de severidade dos avaliadores (o que
pode impactar em grande diferença de pontuação para os mesmos desempenhos avaliados) e a tendência dos
avaliadores em julgamentos sistemáticos dos desempenhos avaliados.

Medição do aprendizado
Inserida no processo avaliativo, a medição é o processo de coletar informações sobre o desempenho dos
estudantes para planejar ações pedagógicas que possam melhorar o aprendizado. Essas ações são
planejadas para as trilhas de aprendizagem (quando se trata de objetivos de aprendizagem dos programas)
ou para as unidades curriculares. Essas informações são fundamentais para que os gestores acadêmicos,
incluindo nesse grupo os professores, possam fazer a gestão do processo, de forma que os melhores
resultados sejam atingidos.
Ressalta-se, ainda, que é preciso organizar instrumentos alinhados aos objetivos de aprendizagem para que
se possam fazer as medições. Há duas razões principais para alinhar avaliações com objetivos de
aprendizagem. Primeiro, o alinhamento aumenta a probabilidade de proporcionar aos estudantes as
oportunidades de aprender e praticar os conhecimentos e habilidades que serão necessários nas várias
avaliações que desenvolvidas. Em segundo lugar, quando as avaliações e os objetivos estão alinhados, as
"boas notas" tendem a traduzir-se em "boa aprendizagem".
As avaliações, portanto, devem proporcionar aos alunos a oportunidade de melhorar sua aprendizagem e, para
tanto, há um componente essencial: o feedback, que pode ser entendido como qualquer momento de mediação
da aprendizagem por parte do professor e voltado às dificuldades de aprendizado que os estudantes
apresentam, com o objetivo de superá-las.
Ainda no contexto avaliativo, é preciso ressaltar que os instrumentos são meios de coleta de dados para análise
da aprendizagem. Considerando-se que os objetivos de aprendizagem são os eixos norteadores do processo
de aprendizado, os instrumentos devem ser elaborados de forma a serem capazes de mensurar o
desenvolvimento dos alunos quanto aos objetivos de aprendizagem.
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Como elemento complementar aos instrumentos, usamos rubricas de correção, recurso utilizado para auxiliar
a avaliação de atividades e identificar diferentes tipos de desempenho dos alunos. A rubrica descreve os níveis
de aprendizado e, por conter padrões de erros e acertos, ajudam a tornar a avaliação mais criteriosa e diminuir
a subjetividade na correção. A rubrica também pode ser utilizada como instrumento de feedback aos
estudantes, por informar com clareza o desempenho esperado e algumas gradações para ser atingido.

Plano de ação e melhorias
Com base na análise e diagnóstico dos resultados, deve ser elaborado plano de ação para intervir em possíveis
lacunas no desenho de desenvolvimento da aprendizagem proposto no currículo. O plano será elaborado, de
forma colaborativa, pelo líder de trilha, coordenação e pelo DEA, com a participação dos professores envolvidos
e eventualmente de outros stakeholders, se necessário. Esse plano conterá prazos e responsáveis pelas ações
corretivas.

Gestão de aprendizagem e recursos tecnológicos
Com o objetivo de ampliar a visão de gestão de aprendizagem, o Insper visa organizar um ambiente
virtual (LMS)
em
prol
do
aprendizado.
Nesse
sentido,
o
alinhamento
entre os
instrumentos avaliativos e os objetivos de aprendizagem de cada disciplina materializados no ambiente
virtual é fundamental para possibilitar a coleta dados de aprendizagem de todas as avaliações aplicadas.
Para além das notas de avaliação somativa, há interesse em coletar e diagnosticar os gaps de aprendizagem,
para que, por meio de análises preditivas, seja possível intervir e atuar positivamente na performance dos
estudantes. Também nessa direção, o Insper considera que aplicar avaliações bem-organizadas a partir de um
dicionário de dados (objetivos de aprendizagem, conteúdos avaliados, nível cognitivo, entre outras
possibilidades) permitirá extrair informações preciosas e sistêmicas sobre a aprendizagem de nossos
estudantes.
Na visão educacional da escola, é inevitável que as avalições sejam migradas para o ambiente virtual, sejam
elas aplicadas presencialmente ou não. O novo cenário para as avaliações tornará a coleta de dados um
processo automático, seguro, eficiente e bem organizado, além de facilitar as análises dos resultados e
agilizar a tomada de decisão sobre o planejamento das próximas aulas, para que resultados indesejados de
aprendizagem possam ser revertidos.
Na atualidade, em diferentes instituições de ensino, é muito comum os resultados avaliativos de aprendizagem
dos alunos estarem organizados em algum sistema virtual. No entanto, em muitas situações, esses resultados
pouco informam sobre a efetiva aprendizagem dos estudantes. Na visão do Insper, os dados sistêmicos de
aprendizagem devem, de fato, ser insumos confiáveis para análise da aprendizagem efetiva de nossos
estudantes e intervenção em resultados não desejáveis nesse sentido.
A implementação de um ambiente virtual de aprendizagem organizado para coleta de evidências confiáveis
sobre o aprendizado dos estudantes, demandará mudanças substanciais para o processo de avaliação
do Insper. Será preciso criar instrumentos válidos; criar e cadastrar rubricas para correção
de atividades discursivas, de modo a coletar evidências do que está acontecendo no processo cognitivo dos
estudantes, entre outros esforços. Quando estruturado, o processo de avaliação no ambiente virtual poderá ser
replicado em outros momentos avaliativos, de forma automática, com os ajustes que se façam
necessários. Assim, a preparação inicial será sensivelmente diminuída nas próximas edições da disciplina,
uma vez que foi construída uma base sistêmica de avaliação. Além disso, o registro das informações de
maneira virtual permitirá avaliar os dados de aprendizagem no decorrer do tempo, de forma sistemática e
confiável.
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2.5 Organização Didático-Pedagógica
Acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente
O acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente é realizado em dois ciclos:
o ciclo de cada componente curricular e o ciclo anual.
No ciclo de cada componente curricular, o trabalho docente é avaliado pelos alunos em duas avaliações, sendo
uma intermediária e outra final, nas quais o aluno avalia o alinhamento do docente aos princípios educacionais
do Insper e emite comentários sobre sua atuação. Este trabalho é coordenado sob a liderança da CPA e
compartilhado com o DEA. Posteriormente, os resultados das avaliações são analisados pelas coordenações
dos programas e pelos próprios docentes, que discutem intervenções quando apropriado.
No ciclo anual, todos os docentes são avaliados nas dimensões sobre as quais têm responsabilidade (ensino,
pesquisa e contribuições institucionais). Nas três dimensões, os docentes são avaliados frente aos padrões de
excelência do Insper, recebendo feedback individual das coordenações ou direções acadêmicas.
Esses processos, previstos no PCD – Plano de Carreira Docente, estão mais bem detalhados no capítulo
relativo ao corpo docente.

Parâmetros para seleção de conteúdos e elaboração de currículos
O Insper acredita que é fundamental formar profissionais que, alicerçados em princípios éticos, sejam capazes
de enfrentar transformações políticas, econômicas e sociais vividas pela sociedade brasileira. Nesse sentido,
o profissional egresso do Insper caracteriza-se por sua orientação empreendedora, voltada à identificação e
solução de demandas da sociedade com base em ferramental de caráter teórico/prático de cada área
profissional de atuação.
Nesta perspectiva, são propostas as ementas das disciplinas, síntese da articulação de cada uma com o perfil
do egresso que a instituição se propõe a formar. Do mesmo modo, os objetivos de aprendizagem de conteúdo
específico disciplinar, bem como os conteúdos a eles associados, são propostos pelos NDEs dos cursos de
maneira institucional, de modo a garantir que todos os estudantes desenvolvam as habilidades e competências
necessárias ao exercício profissional ético.
A articulação entre ementas, objetivos de aprendizagem e de conteúdos é organizada de tal modo que cada
disciplina exerça seu papel da formação integral do estudante, inserida em uma proposta de alinhamento
curricular mais ampla, que transcende as especificidades disciplinares.

Metodologia de ensino e incorporação de avanços tecnológicos
O Insper não adota uma metodologia de aprendizagem específica, mas utiliza de princípios da Gestão da
Aprendizagem a partir do que acredita como Critérios de Excelência em Ensino. Nesse sentido, como nossa
organização curricular tem como premissa fundamental o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem,
cada um deles necessita de uma escolha metodológica que seja adequada a essa especificidade. Uma
metodologia determinada a priori seria um contrassenso com a perspectiva institucional.
A título de exemplificação, no curso de MBA há um objetivo de aprendizagem relacionado à análise e resolução
de problemas. Ao final desse processo de aprendizado, os estudantes deverão ser capazes de propor soluções
para problemas complexos, por meio de uma análise estruturada da estratégia das organizações. Para tanto,
a metodologia de estudo de casos é adequada, uma vez que pressupõe o estudo de um problema sem solução
pré-definida, que exige empenho do aluno para identificar o problema, analisar evidências, desenvolver
argumentos lógicos, avaliar e propor soluções. Em função dessas características, o caso é considerado um
instrumento metodológico muito adequado ao objetivo de aprendizagem proposto, uma vez que desafia o aluno
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a raciocinar, argumentar, negociar e refletir – habilidades bastante demandantes do ponto de vista cognitivo e
social.
De maneira similar, no curso de graduação de Administração, o mesmo objetivo de aprendizagem de análise
e resolução de problemas requereu que se introduzisse no currículo uma disciplina que se caracteriza por um
trabalho de campo, realizado numa organização parceira do Insper, que apresenta aos alunos uma situação
problema não estruturada, para que os alunos, em equipes, possam analisar e formular o problema,
diagnosticar suas causas e desenvolver planos de ação para atacar as causas raízes.
Nos cursos de Engenharia, há objetivos de aprendizagem como trabalhar em projeto de desenvolvimento de
software e atuar em uma equipe autogerenciada de desenvolvimento por métodos ágeis, que pressupõe a
metodologia de projetos, em um processo acompanhado e avaliado ao longo das entregas e das etapas
realizados pelos alunos.

Recursos de TI e comunicação
Contribuindo com os mais diversos processos da Gestão da Aprendizagem, o Insper percebe os recursos
tecnológicos e comunicacionais como ferramenta capaz de promover a interação, o acolhimento e o
acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem voltados para um perfil de aluno nativo digital,
potencializando em cada ação educativa de acordo com sua necessidade, a aprendizagem colaborativa,
híbrida e “just in time”.
Atualmente o Insper disponibiliza os seguintes recursos aos processos de ensino e aprendizagem:
Blackboard (LMS – Learning Management System)
Blackboard é o ambiente virtual de aprendizagem em que os alunos têm acesso aos materiais, atividades e
notas compartilhados pelos professores nas disciplinas presenciais.
Algumas de suas principais funcionalidades são:
Figura 7 - Principais funcionalidade do LMS

Dentro da ferramenta, cada professor possui acesso a um ambiente exclusivo para sua disciplina. Nele,
obrigatoriamente, é realizado o compartilhamento de materiais e notas. Adicionalmente, os professores podem
criar entregas de atividades, que são corrigidas na própria plataforma, inclusive com a utilização de rubricas,
testes online com correção automática, além de atividades que utilizem as ferramentas de colaboração citadas
anteriormente, incentivando a interação entre os alunos.
Ao término do período letivo, o professor deve ter alimentado o ambiente com todas as notas parciais da
disciplina e configurado a média para que o cálculo aconteça automaticamente. Se tudo estiver configurado
corretamente, ocorre a exportação da nota final para o Lyceum, que é o sistema de notas e frequência dos
alunos.
Além do uso para apoio a sala de aula, o Blackboard também auxilia nas seguintes tarefas:
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Exame de Qualificação: todo semestre, é realizado o Exame de Qualificação da Graduação (Administração e
Ciências Econômicas). Nele, alunos do 5º período realizam uma avaliação que mede seu desempenho em
todas as trilhas de aprendizagem do curso.
TCC: grande parte dos trabalhos de conclusão de curso são recebidos via Blackboard e corrigidos com rubrica,
propiciando maior segurança nos recebimentos dos trabalhos e coerência nas avaliações, realizadas com
rubricas.
Estágio: o acompanhamento dos estágios supervisionados acontece via Blackboard, propiciando maior
segurança nos recebimentos dos relatórios parcial/final e feedbacks necessários.
Curso de formação de professores: o Insper oferece aos seus professores um curso sobre o método de
Aprendizado Centrado no Aluno. Esse curso é realizado no formato “blended” via Blackboard com o objetivo
que os professores vivenciem o ambiente como alunos, tomando conhecimento de algumas ferramentas que
o sistema oferece para apoio ao processo de ensino e aprendizagem.
Iniciativas sobre plágio: no primeiro trimestre do curso, os alunos da pós-graduação lato sensu possuem acesso
a um ambiente sobre plágio que contém uma cartilha que aborda o assunto e um teste que mede os
conhecimentos após a leitura dela. Além disso, todas as disciplinas possuem um link de verificação de plágio
onde o aluno pode submeter seu trabalho antes de enviar ao professor, verificar possíveis ocorrências de plágio
e realizar os ajustes necessários.
Monitorias online: para os cursos de MBA, algumas das monitorias oferecidas ocorrem no formato online,
utilizando a ferramenta Blackboard Collaborate. Nela, o monitor conecta-se com os alunos em uma sala virtual,
ministrando uma aula normalmente, contando inclusive com a participação dos alunos via chat ou áudio.
Clickers
Os clickers permitem que todos os alunos respondam via dispositivos móveis a perguntas feitas pelo professor
em sala de aula, de modo que os resultados sejam registrados e apresentados imediatamente. Essa dinâmica
é chamada de votação eletrônica. Os votos podem ser anônimos ou identificados.
A votação eletrônica em sala de aula pode ser usada para diferentes fins, dentre eles:
•
•
•
•
•

Manter a atenção e engajamento dos alunos durante a aula;
Promover discussões e interação entre os alunos da turma;
Criar um ambiente “seguro” para que alunos tímidos participem mais das aulas;
Avaliar o conhecimento prévio dos alunos;
Checar o entendimento ao longo da aula.

Atualmente os clickers estão disponíveis para todos os professores, mas são mais utilizados nos Certificates,
Graduação e Educação Executiva, inclusive de maneira integrada com a ferramenta digital da plataforma,
similar a outras encontradas atualmente no mercado de forma gratuita.
CATME
Catme Smarter Teamwork é uma ferramenta que permite realizar pesquisas de avaliação entre pares a respeito
da competência de trabalho em equipe.
A partir de uma atividade realizada em equipe, os alunos de um mesmo grupo respondem uma autoavaliação
e avaliam seus colegas. Os resultados que a ferramenta gera possibilitam:
•
•

Fornecer feedback individualizado.
Entender a dinâmica de funcionamento das equipes, analisando a contribuição de cada aluno para o
andamento do time;
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•

Tomar ciência de possíveis problemas que estejam ocorrendo nas equipes de trabalho.

O CATME é comumente utilizado pela disciplina Resolução Eficaz de Problemas da graduação (Administração)
e também em algumas disciplinas nos Certificates.
Casos, Simuladores e Cursos online de Harvard
O Insper possui parceria com a Harvard Business School, que permite que professores utilizem uma série de
recursos de aprendizagem para subsidiar o trabalho em sala de aula. Alguns deles são:
Estudo de Caso: é um instrumento pedagógico que apresenta um problema mal estruturado, ou seja, é aquele
problema que não tem uma solução pré-definida, exigindo empenho do aluno para identificar o problema,
analisar evidências, desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor soluções. Além dos casos de Harvard,
o Insper possui sua coleção própria de casos, desenvolvidos por professores da instituição.
Simuladores: são ferramentas que permitem aos alunos explorar o impacto de suas decisões a partir de fatos
reais ou dados apresentados no simulador, com rápido feedback sobre as decisões.
Cursos Online: oferecem uma introdução abrangente para cada área do conhecimento e permitem aos alunos
construir uma base sólida para a educação empresarial. Também podem ser usados como pré-requisitos para
cursos mais avançados.
Destacam-se ainda acerca do uso de tecnologias da informação e da comunicação à serviço do processo de
ensino e aprendizagem: laboratórios específicos à serviço da metodologia adotada e softwares de apoio à
aprendizagem, descritos no capítulo de infraestrutura.
Finalmente, recursos destinados para a Educação a Distância são apresentados na Seção 2.9.3.4 - Ambiente
Virtual de Aprendizagem.

Inovações acadêmicas e flexibilização curriculares
A proposta pedagógica do Insper busca atingir a qualidade e excelência de ensino na formação dos alunos. A
operacionalização dessa proposta realiza-se na construção de uma estrutura curricular interdisciplinar que
articule teoria-prática. O trabalho interdisciplinar define-se como atividade pedagógica que contempla todos os
cursos do Insper. Leva primordialmente à articulação entre os conhecimentos construídos em sala de aula e a
vivência fora dela e realiza-se por meio de estudos de aprofundamento, trabalhos de pesquisa, projetos, cursos
de extensão, entre outros.
Como apoio pedagógico, o Insper oferece estímulo para iniciação na pesquisa, integração com a comunidade
regional pelas atividades de extensão, maior participação com a representação nos órgãos colegiados,
oportunidade de crescimento como pessoas pela convivência universitária, possibilidade de integração ao
programa de Monitoria e de Iniciação Científica e oportunidade de ingresso imediato nos cursos de pósgraduação, após conclusão da graduação.
Quanto às metodologias de ensino, o Insper incentiva a diversificação metodológica com vistas à aquisição de
vários saberes por meio de um processo de ensino e aprendizagem dinâmico, no incentivo à pesquisa, nas
atividades teórico-práticas, nos processos de avaliação e na orientação dos estágios. No conjunto essas
políticas de ensino levam a conhecimentos e habilidades que caracterizam a formação profissional do aluno.
O currículo de cada curso deve estar em sintonia com as diretrizes curriculares para o ensino superior,
associado à diversificação metodológica e ao processo de avaliação que levam em conta as dimensões
cognitivas e sociais, valorizando habilidades de criatividade e de trabalho coletivo, entre outras. Na elaboração
de cada matriz curricular o Insper busca, por um lado, a sua função de inserção regional, que é um dos
principais focos estratégicos institucionais e por outro, a permanente atualização das demandas do mercado,
buscando o oferecimento de propostas curriculares que atendam às exigências do mundo do trabalho.
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Contempla ainda orientações para atividades de estágio, monografias, trabalhos de conclusão de curso e
outras atividades complementares fora do ambiente acadêmico, bem como a extensão e serviços comunitários.
Sob essa perspectiva, buscamos ainda condições de integrar os conteúdos formativos, levando em conta
novas possibilidades para o desenvolvimento pessoal com conhecimentos que englobam cultura básica geral,
cultura acadêmica e cultura profissional. Com isso, objetivamos o desenvolvimento da capacidade crítica, da
autonomia, da capacidade de tomar decisões e de assumir compromissos, consolidando assim a
independência intelectual. Essa independência se constitui como marca de maturidade, valor fundamental na
formação universitária.
Entre as inovações acadêmicas em destaque na gestão de Aprendizagem Insper, ressaltam-se as trilhas de
aprendizagem.
Um caminho adotado pelo Insper para a gestão institucional do desenvolvimento dos objetivos de
aprendizagem de Programas é a organização de trilhas de aprendizagem (item 2.4.1 deste PDI). É por meio
delas que objetivos gerais ou específicos se articulam com as unidades curriculares de cada curso.
Reiterando nossa visão acerca de trilhas de aprendizagem, uma trilha pode ser compreendida como um
conjunto de disciplinas ou outros componentes curriculares que está voltado para o desenvolvimento de um
conjunto coerente de objetivos de aprendizagem, organizado com base nas teorias sobre o desenvolvimento
do aprendizado. É importante destacar que a trilha de aprendizagem é a forma como disciplinas, que estão
alinhadas para o atingimento de objetivos de aprendizagem em comum, organizam-se no currículo. As
disciplinas de uma trilha trabalharão em uma sequência lógica de forma a colaborar com o desenvolvimento
do aprendizado e, através de avaliações estratégicas, identificar o atingimento de objetivos intermediários e
possíveis ajustes para que, ao final, o objetivo de aprendizagem do programa seja alcançado.

Oportunidades diferenciadas de integralização curricular
A flexibilização dos currículos, que busca eliminar a rigidez estrutural das matrizes curriculares mediante a
redução parcial de pré-requisitos, a oferta de disciplinas eletivas, entre outras ações, permite oportunidades
diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória acadêmica
autônoma.
Como oportunidade diferenciada de integralização e enriquecimento do currículo dos cursos do Insper,
destacam-se a possibilidade de os alunos realizarem disciplinas eletivas, atividades complementares,
intercâmbio, ações de extensão, iniciação científica, atividades online e estágios extracurriculares.
As disciplinas eletivas buscam complementar e enriquecer a formação do aluno do Insper. Por meio delas, o
estudante tem a oportunidade de aumentar o espaço de flexibilidade e autonomia dentro da matriz curricular
de seu curso para diversificar o seu aprendizado pessoal e profissional. Pode, assim, desenvolver
competências novas e atuais que não fazem parte do núcleo específico de formação oferecido pelos cursos.
As atividades complementares são incrementadas durante todo o curso de graduação, criando mecanismos
de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, em atividades extraclasse e que compõem
o currículo de todos os cursos oferecidos pelo Insper, com carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico
de cada curso.
Os alunos têm a oportunidade de cursar disciplinas eletivas em outras instituições de ensino nacionais ou
internacionais, com as quais o Insper mantém convênio. Por meio do intercâmbio internacional, os alunos não
somente têm acesso a conteúdos diversos, muitas vezes não oferecidos no Insper, mas também têm a
oportunidade de desenvolver outras competências de relacionamento multicultural.
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O Insper entende que as ações de extensão compreendem iniciativas de educação continuada, prestação de
serviços, ação social e comunitária e fortalecimento da profissionalização, proporcionando o desenvolvimento
integral da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A iniciação científica é um instrumento que permite colocar o aluno em contato com a atividade científica e
engajá-lo desde cedo na pesquisa como diferencial na formação acadêmica.
O Insper adota, conforme a especificidade de cada curso e de acordo com as características das disciplinas,
oferta em diferentes espaços educativos, oferecendo aos alunos a prática de estudos e realização de
trabalhos acadêmicos no âmbito interno e externo da IES, devidamente programados nos planos de aula (APS
– Atividades Práticas Supervisionadas – Resolução CNE/CES 03/2007) e conduzidos pelos professores das
respectivas disciplinas. Permite-se assim ao aluno desenvolver aprendizagens específicas com utilização de
tempo dedicado aos estudos de forma mais conveniente.
Os estágios extracurriculares poderão ser realizados em instituições conveniadas com o Insper e com
acompanhamento pelo Núcleo de Carreiras.

Atividades Práticas e Estágio
No Insper, a relação teoria-prática será entendida como eixo articulador da produção do conhecimento na
dinâmica do currículo, presente desde o primeiro ano do curso, mediante projetos e atividades práticas
incluídas na carga horária dos diferentes componentes curriculares que compõem a matriz.
A prática profissional no Insper constitui-se em espaço de integração teoria-prática curricular, sendo um
instrumento de aproximação do aluno à realidade social e ao mundo do trabalho.
O desenvolvimento de atividades práticas profissionais como componente curricular preconizado pelo Insper,
ocorrerá de forma processual ao longo do curso, ajustando-se à progressividade do currículo e estará
embasado nas seguintes diretrizes:
•
•

•

•

2.5.7.1

Formação do profissional que não seja um mero reprodutor de informação, mas com capacidade para
participar da tomada de decisões sobre seu trabalho e de produzir conhecimento;
Domínio dos conteúdos da área específica e das respectivas metodologias, com vistas a conceber,
construir e administrar situações de aprendizagem e de ensino adequadas à disseminação do saber
específico em sua área, em diferentes instâncias sociais;
Realização do trabalho pedagógico de maneira coletiva, interdisciplinar e investigativa, desenvolvendo
com outros docentes e com os estudantes saberes educacionais, a partir de questões vivenciadas na
prática educativa;
Desenvolvimento da prática profissional por meio de projetos propostos pelos diferentes componentes
curriculares. Tais projetos constituem-se em espaços de integração teórico-prática do currículo e em
instrumentos de aproximação gradativa do estudante à realidade social, econômica e profissional.

Atividades de Estágio

O estágio supervisionado (quando previsto) é realizado ao longo dos cursos de graduação sendo um
componente curricular oferecido conforme as exigências das DCNs de cada curso. Essa vivência acontece em
virtude de se entendê-la como importante componente da formação acadêmica e da iniciação profissional.
Integra um conjunto de atividades que o aluno desenvolve em situações reais de vida e de trabalho. Propicia
a aproximação do futuro profissional com a realidade em que vai atuar, permitindo-lhe aplicar, ampliar e fazer
revisões nos conhecimentos teórico-práticos adquiridos durante sua vida acadêmica, contribuindo para sua
aprendizagem profissional, social e cultural.
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O Insper elegeu, portanto, como diretrizes específicas para as atividades de estágio supervisionado:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encorajar o aproveitamento do conhecimento, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente
acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência profissional julgada relevante para a área de
formação considerada;
Fortalecer a articulação teoria-prática, valorizando tanto a pesquisa individual como a coletiva, os
estágios e a participação em atividades de extensão, que poderão ser incluídas como parte da carga
horária;
Orientar as atividades de estágio e demais atividades que integrem o saber acadêmico à prática
profissional, incentivando o reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do
ambiente acadêmico;
Acelerar a formação profissional;
Possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos obtidos no curso;
Facilitar e antecipar a autodefinição face à futura profissão;
Amenizar o impacto da passagem da vida acadêmica para a profissional;
Possibilitar e perceber as próprias deficiências e buscar o aprimoramento contínuo;
Permitir e adquirir atitude de trabalho sistematizado, desenvolvendo a consciência de produtividade;
Propiciar melhor relacionamento humano;
Incentivar a observação e comunicação concisa de ideias e experiências adquiridas, por meio de
relatórios que devem ser elaborados;
Incentivar o exercício do senso crítico e estimular a criatividade;
Permitir o conhecimento da filosofia, diretrizes, organização e o funcionamento das organizações e
instituições em geral;
promover a integração Insper/Curso-Organização-Comunidade.

O estágio curricular, quando houver, é parte integrante do currículo e terá sua carga horária e validade definidas
no projeto pedagógico do curso e em regulamentação específica.
O estágio não obrigatório é realizado e acompanhado nos termos da legislação educacional vigente.

Desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos
Com objetivo de aprimorar a capacitação docente e o desenvolvimento de material didático-pedagógico, o
Insper criou o Centro de Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem junto à Diretoria de Ensino e
Aprendizagem, atuando por meio de atividades de educação permanente e educação continuada. Tem ainda
o objetivo da elaboração de instrumentos pedagógicos e reflexão por parte dos docentes das suas práticas e
concepções, visando à fundamentação do seu trabalho e a criação e implementação de novas práticas
pedagógicas que assegurem o desempenho adequado do processo ensino-aprendizado.
O processo didático pedagógico desenvolvido pelos professores é fundamental para a formação integral do
aluno, propiciando técnicas de aprendizagem, seminários, projetos de pesquisas, visitas locais de atividades
profissionais nas áreas dos cursos com roteiro de observação e relatório, acompanhamento de estágios, estudo
do meio e estudo de caso, entre outros.
Vale a pena acrescentar que o emprego dessas técnicas é planejado pelo professor de acordo com o objetivo
de seu plano de ensino e aprendizagem que pretende abordar em sala de aula, sem perder a visão global da
educação.
São desenvolvidos materiais de apoio pedagógico como, por exemplo: manuais e regulamentos de apoio ao
trabalho pedagógico, programas de formação, textos de apoio, os quais ficam disponibilizados online no portal
de alunos e de docentes (Blackboard).

33

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

Atividades Complementares
As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, de caráter tanto de formação geral
quanto de conhecimentos específicos, constituindo-se como conjunto de atividades didático-pedagógicas,
acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o
desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências complementares às adquiridas no ambiente
acadêmico. Podem ser cumpridas pelo aluno de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e a
regulamentação institucional.
As diretrizes da política para as Atividades Complementares no Insper são as seguintes:
•
•
•
•
•

Constituir-se como atividades extraclasse;
Possibilitar a flexibilização do currículo dos cursos;
Propiciar aprofundamento temático e interdisciplinar de acordo com a concepção dos cursos;
Enriquecer o processo formativo do aluno - Formação Geral/Conhecimento Específico;
Possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimento e competências do aluno, adquiridas
também fora do ambiente acadêmico, nas relações com o mundo do trabalho, com ações de extensão
e pesquisa junto à comunidade.

As atividades complementares do Insper incluem uma gama diversa de oportunidades envolvendo cursos
extracurriculares, atividades de reforços de competências profissionais, gestão de projetos sociais e culturais,
redação de estudos de caso, atividades supervisionadas do centro de empreendedorismo e atividades de
pesquisa (iniciação científica e assistência de pesquisa a professores).
Em sintonia com a proposta de educação integrada do Insper, o objetivo dessas atividades é ampliar o currículo
dos alunos com conhecimentos, experimentos e vivências intra e extracurriculares. Essas atividades estão
organizadas a partir de eixos norteadores que buscam complementar de forma transversal o currículo dos
cursos de graduação, tanto no conteúdo do curso quanto na interface com os outros cursos de graduação do
Insper:
Atividades Socioambientais e/ou Culturais: Ações voluntárias desenvolvidas em organizações/instituições
reconhecidas pela condução de atividades dessa natureza (ex. educação financeira, assistência social,
preservação do meio ambiente, conscientização ética, jurídica e política, entre outros). Ainda, nessa categoria,
podem ser consideradas as atividades de formação cultural (oficinas de teatro, performances musicais,
videoarte, exposições, entre outras formas de expressão artística) e cursos de línguas estrangeiras.
Projetos e Atividades Científicas: Atividades que desenvolvem e aprofundam temas vinculados à grade
curricular da graduação do Insper ou à ampliação geral de conhecimento através de outras vertentes
relacionadas (história, filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, relações internacionais, geografia,
literatura, jornalismo, publicidade, entre outras), cursadas no Insper ou em instituições externas.
Desenvolvimento profissional, liderança e empreendedorismo: Atividades voltadas à identificação de
interesses e escolhas profissionais, bem como de capacitação e desenvolvimento de competências
demandadas pelo mercado de trabalho, que também ampliam o interesse e conhecimento sobre setores e
áreas de atuação. Alguns dos temas do eixo são: participação em entidades estudantis, criação e
desenvolvimento de novos negócios, empresas familiares, negócios sociais, inovação e economia criativa,
venture capital e private equity, entre outros.
As atividades podem ser ministradas por professores do Insper, por professores convidados de outras
instituições, por profissionais com notória atuação no mercado de trabalho ou propostas e organizadas pelas
entidades estudantis do Insper. Podem ser desenvolvidas tanto em ambiente presencial quanto em ambiente
virtual via plataforma Blackboard. Vale ressaltar que há um processo contínuo de avaliação e aprimoramento
das atividades complementares, feito pela Coordenação das Atividades Complementares conjuntamente com
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a Coordenação Acadêmica do curso. As regras e procedimentos das atividades complementares estão
detalhados em regulamento institucional próprio, disponibilizado no portal do aluno.

Trabalhos de Conclusão
Um dos objetivos do Insper se materializa no oferecimento de condições de ensino e aprendizagem que levem
à formação de sujeitos capazes de trilhar a carreira escolhida embasadas na articulação de um sólido
conhecimento teórico aliado ao referencial prático, que lhes permita alcançar suas metas e participar
ativamente da promoção de um desenvolvimento sustentado no âmbito regional.
O Trabalho de Conclusão de Curso, quando presente, está estruturado para contribuir com o alcance destes
objetivos, por meio de uma investigação sistematizada que, além de exigir uma visão geral e articulada das
diferentes áreas envolvidas na formação do estudante, exigirá, igualmente, domínio conceitual, teórico e
metodológico. O programa envolve aulas, atividades de orientação, experiências vivenciadas na organização,
pesquisa teórica e empírica, sistematização de coleta, análise e tratamento do material reunido, e elaboração
de um relatório final com características de um TCC monográfico (ainda que sustentando um projeto prático),
em consonância com o rigor presente no processo investigatório, de caráter sistematizado. Para as
Engenharias, o TCC é desenvolvido e apresentado em formato de Projeto Final de Engenharia onde os alunos
desenvolvem um projeto de uma solução em engenharia, originalmente proposto por empresas ou
organizações parceiras.
O TCC deve propiciar ao aluno a construção das seguintes competências e habilidades: trabalhar em equipe;
planejar e desenvolver produções de natureza técnico-científica e pragmática, de resolução de problemas;
intervir sobre a realidade objetivando transformá-la; escolher, com propriedade e coerência, metodologia
aplicada à natureza do trabalho a ser desenvolvido; conhecer e saber utilizar normalização técnica; saber
comunicar uma produção científica em tempo pré-determinado, com objetividade, clareza e rigor; produzir
relatórios parciais e finais, em acordo com cronograma pré-estabelecido para o desenvolvimento do trabalho;
comunicar escrita e oralmente, produções científicas em acordo com as exigências acadêmicas, utilizando
adequadamente recursos de explanação.
A disponibilização dos Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação e pós-graduação é realizada nos
termos da legislação vigente por meio do endereço eletrônico http://dspace.insper.edu.br/xmlui/.

2.6 Políticas de Ensino
Política de Ensino de Graduação
O Insper tem na graduação sua atividade de maior impacto na formação de seus egressos, seja pela duração
do programa, seja pelo regime de dedicação integral do corpo discente. É também na graduação que o Insper
tem buscado introduzir as inovações mais significativas e que constituem uma das importantes contribuições
ao sistema de educação superior brasileiro. A expansão das atividades de graduação cumpre um papel
importante na ampliação da relevância da instituição nos cenários brasileiro e internacional, e é conduzida
respeitando os princípios expressos na Missão da instituição. Dentre esses princípios, destacam-se:
•
•

•

Atuar em áreas nas quais se permitam aproveitar sinergias e complementaridades;
Atuar em áreas em que se possa dar uma contribuição efetiva, seja pela inovação, seja pelo
aproveitamento de competências essenciais da instituição, gerando sempre diferenciais e evitando
contribuir simplesmente pelo aumento da oferta de ensino com condições similares a outras
instituições;
Buscar a máxima interação entre as áreas de atuação, tanto no que se refere ao corpo docente como
ao corpo discente;
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•

•
•

•
•

Criar condições para o forte engajamento dos discentes no seu processo de aprendizado, seja pelas
metodologias de ensino-aprendizagem que o favoreçam, seja pelo regime de dedicação integral dos
alunos durante a maior parte do percurso no currículo;
Ter no rigor acadêmico o pilar mestre do processo de ensino-aprendizagem;
Ter objetivos de aprendizagem que incluam não somente o conteúdo acadêmico, mas também
competências essenciais ao efetivo desempenho dos egressos nas suas atuações profissionais
promovendo, desta forma, atualização curricular sistemática de seus cursos neste processo de
retroalimentação a partir da avaliação do perfil do egresso avaliado;
Manter a cultura e criar um ambiente que valorize o desenvolvimento de cidadãos éticos e socialmente
responsáveis;
Ter na gestão da aprendizagem, calcada na efetiva mensuração do aprendizado, o principal motor do
aprimoramento contínuo das atividades do corpo docente e do currículo.

A política de ensino de graduação do Insper orienta a implementação dos projetos pedagógicos dos cursos e
é composta, além dos princípios enunciados acima, pelos seguintes fundamentos:
Atendimento à legislação e documentos oficiais – O Insper tem compromisso com as Diretrizes
Curriculares Nacionais e seus princípios norteadores, assim como com os aspectos implícitos nos
documentos oficiais de avaliação do ensino superior, relacionados à qualidade do ensino;
Compromisso com os requisitos de acreditações internacionais – Os cursos de graduação atendem
aos requisitos das acreditações internacionais, que englobam aspectos relativos à gestão da
aprendizagem o do currículo, à qualificação do corpo docente, ao engajamento do corpo discente e
docente, à internacionalização, à formação ética e socialmente responsável, entre outros;
Indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e extensão – O Insper busca aproveitar as
sinergias entre as três dimensões, visando ao desenvolvimento dos seus alunos, incentivando a
participação do corpo discente em atividades de extensão e de iniciação científica e apoio à pesquisa;
Compromisso com a formação do aluno em temas transversais – Os projetos pedagógicos dos cursos
de graduação incluem como elemento de formação obrigatório os temas relacionados aos Direitos
Humanos, Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Educação Ambiental e Relações ÉtnicoRaciais;
Interação entre corpo discente e docente – Garantir a oportunidade de interação entre aluno e
professor, tanto dentro da sala de aula em virtude dos métodos de ensino utilizados, como fora da sala
de aula, de forma individualizada, por meio de horários de atendimento;
Corpo docente qualificado – O Insper tem o compromisso de alocar nos seus cursos de graduação
corpo docente qualificado, tanto academicamente quanto profissionalmente, entendendo ser este um
recurso fundamental no processo de formação de seus alunos;
Compromisso com o sucesso no desenvolvimento do aluno – O Insper sempre buscará nos seus
processos seletivos admitir os alunos mais competentes e mais engajados com a proposta educacional
de seus cursos. Uma vez admitidos, os alunos terão o apoio necessário para serem bem-sucedidos
nos cursos, contando com a dedicação do corpo docente e outros recursos que sejam necessários a
seu bom desenvolvimento, como monitorias, nivelamentos, mobilidade acadêmica com instituições
nacionais ou internacionais e outros recursos. O Insper estará sempre comprometido com baixos níveis
de evasão e com o sucesso de seus alunos, desde que estes se mantenham engajados no seu
processo de aprendizado;
Utilização de tecnologias de aprendizagem interativa – Utilização crescente de tecnologia de apoio ao
processo de aprendizagem, como simulações, jogos e elementos de ambiente virtual, de forma a
valorizar o tempo dedicado à interação entre alunos e docentes em sala de aula.
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Política de Pós-graduação Lato Sensu
A Pós-graduação Lato Sensu exerce um papel muito importante na consecução da Missão do Insper. Os
programas de Pós-graduação Lato Sensu compõem, junto com os programas de mestrado profissional e
educação executiva, um portfólio de programas de formação de profissionais que atende à tarefa de
desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores nas diferentes etapas de suas vidas habilitando-os a
lidar com as complexidades do ambiente em que atuarem.
O portfólio de Pós-graduação Lato Sensu respeita os princípios expressos na Missão da instituição. Dentre
esses princípios, destacam-se:
•
•

•
•
•
•
•

Atuar em áreas nas quais se permitam aproveitar sinergias e complementaridades;
Atuar em áreas em que se possa dar uma contribuição efetiva às demandas socioeconômicas local,
regional e nacional, seja pela inovação, seja pelo aproveitamento de competências essenciais da
instituição, gerando sempre diferenciais e evitando contribuir simplesmente pelo aumento da oferta de
ensino com condições similares a outras instituições;
Buscar a máxima interação entre as áreas de atuação (graduação/lato/stricto) tanto no que se refere
ao corpo docente como ao corpo discente;
Criar condições para o forte engajamento dos discentes no seu processo de aprendizado, utilizando
metodologias de ensino-aprendizagem que o favoreçam;
Ter no rigor acadêmico o pilar mestre do processo de ensino-aprendizagem alimentando e
retroalimentando a avaliação dos cursos ofertados a partir dos resultados aferidos;
Manter a cultura e criar um ambiente que valorize o desenvolvimento de cidadãos éticos e socialmente
responsáveis;
Ter na gestão da aprendizagem, calcada na efetiva mensuração do aprendizado, o principal motor do
aprimoramento contínuo das atividades do corpo docente e do currículo.

A política de ensino de Pós-graduação Lato Sensu do Insper orienta a implementação dos projetos
pedagógicos dos cursos e é composta, além dos princípios enunciados acima, pelos seguintes fundamentos:
Atendimento à legislação e documentos oficiais – O Insper tem compromisso com a legislação vigente
relativa aos programas de Pós-graduação Lato Sensu;
Compromisso com os requisitos de acreditações internacionais – Os cursos de Pós-graduação Lato
Sensu atendem aos requisitos das acreditações internacionais, que englobam aspectos relativos à
gestão da aprendizagem o do currículo, à qualificação do corpo docente, ao engajamento do corpo
discente e docente, à internacionalização, à formação ética e socialmente responsável, entre outros;
Interação entre corpo discente e docente – Garantir a oportunidade de interação entre aluno e
professor, tanto dentro da sala de aula em virtude dos métodos de ensino utilizados, como fora da sala
de aula, por meio de recursos tecnológico;
Corpo docente qualificado – O Insper tem o compromisso de alocar nos seus cursos de graduação
corpo docente qualificado, tanto academicamente quanto profissionalmente, entendendo ser este um
recurso fundamental no processo de formação de seus alunos;
Compromisso com o sucesso no desenvolvimento do aluno – O Insper sempre buscará nos seus
processos seletivos admitir os alunos mais competentes e mais engajados com a proposta educacional
de seus cursos. Uma vez admitidos, os alunos terão o apoio necessário para serem bem-sucedidos
nos cursos, contando com a dedicação do corpo docente e outros recursos que sejam necessários ao
seu bom desenvolvimento, como monitorias e outros recursos tecnológicos. O Insper estará sempre
comprometido com baixos níveis de evasão e com o sucesso de seus alunos, desde que estes se
mantenham engajados no seu processo de aprendizado;
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Utilização de tecnologias de aprendizagem interativa – Utilização crescente de tecnologia de apoio ao
processo de aprendizagem, como simulações, jogos e elementos de ambiente virtual, de forma a
valorizar o tempo dedicado à interação entre alunos e docentes em sala de aula.

Política de Pós-graduação Stricto Sensu
A Pós-graduação Stricto Sensu também exerce um papel muito relevante na execução de nossa missão.
Por um lado, os programas de mestrado profissional compõem, junto com os programas de pós-graduação
Lato Sensu, um portfólio de programas de formação de profissionais que atende, conforme menciona a missão,
à tarefa de “desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores, da graduação às demais etapas de suas
vidas, [...] habilitando-os a lidar com as complexidades do ambiente em que atuarem”.
Por outro, o programa de doutorado visa à formação de profissionais qualificados a atuarem no meio
acadêmico. Todos os programas têm uma interação muito forte com as atividades de pesquisa, havendo a
expectativa, maior no doutorado mas também nos mestrados, do engajamento do corpo discente na produção
de contribuições intelectuais. Propõe-se ainda aos programas a articulação da pesquisa com a graduação
através da Iniciação Científica e dos grupos de pesquisa afins.
O portfólio de pós-graduação stricto sensu respeita os princípios expressos na Missão da instituição. Dentre
esses princípios, destacam-se:
•
•

•
•
•
•
•

Atuar em áreas nas quais se permitam aproveitar sinergias e complementaridades;
Atuar em áreas em que se possa dar uma contribuição efetiva, seja pela inovação, seja pelo
aproveitamento de competências essenciais da instituição, gerando sempre diferenciais e evitando
contribuir simplesmente pelo aumento da oferta de ensino com condições similares a outras
instituições;
Buscar a máxima interação entre as áreas de atuação (graduação/ lato/ stricto), tanto no que se refere
ao corpo docente como ao corpo discente;
Criar condições para o forte engajamento dos discentes no seu processo de aprendizado, utilizando
metodologias de ensino-aprendizagem que o favoreçam;
Ter no rigor acadêmico o pilar mestre do processo de ensino-aprendizagem;
Manter a cultura e criar um ambiente que valorize o desenvolvimento de cidadãos éticos e socialmente
responsáveis;
Ter na gestão da aprendizagem, calcada na efetiva mensuração do aprendizado, o principal motor do
aprimoramento contínuo das atividades do corpo docente e do currículo.

A política de ensino de pós-graduação stricto sensu do Insper orienta a implementação dos projetos
pedagógicos dos cursos e é composta, além dos princípios enunciados acima, pelos seguintes fundamentos:
Atendimento à legislação e documentos oficiais – O Insper tem compromisso com a legislação vigente
relativa aos programas de pós-graduação stricto sensu, assim como com os aspectos implícitos nos
documentos oficiais de avaliação da pós-graduação stricto sensu, relacionados à qualidade do ensino;
Compromisso com a busca de grau máximo na avaliação realizada pela CAPES – Os cursos de pósgraduação Stricto Sensu do Insper sempre se orientarão pela busca de grau máximo na avaliação
realizada pela CAPES, sendo grau 5 para programas com mestrado e grau 7 para programas com
doutorado;
Compromisso com os requisitos de acreditações internacionais – Os cursos de pós-graduação Stricto
Sensu atendem aos requisitos das acreditações internacionais, que englobam aspectos relativos à
gestão da aprendizagem o do currículo, à qualificação do corpo docente, ao engajamento do corpo
discente e docente, à internacionalização, à formação ética e socialmente responsável, entre outros;
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Indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e extensão – O Insper busca aproveitar as
sinergias entre as três dimensões, visando ao desenvolvimento dos seus alunos, incentivando a
participação do corpo discente em atividades de pesquisa em conjunto com seu corpo docente, assim
como de extensão;
Interação entre corpo discente e docente – Garantir a oportunidade de interação entre aluno e
professor, tanto dentro da sala de aula em virtude dos métodos de ensino utilizados, como fora da sala
de aula, por meio de recursos tecnológicos ou horários de atendimento, além da orientação de teses e
dissertações;
Corpo docente qualificado – O Insper tem o compromisso de alocar nos seus cursos de graduação
corpo docente qualificado, tanto academicamente quanto profissionalmente, entendendo ser este um
recurso fundamental no processo de formação de seus alunos;
Compromisso com o sucesso no desenvolvimento do aluno – O Insper sempre buscará nos seus
processos seletivos admitir os alunos mais competentes e mais engajados com a proposta educacional
de seus cursos. Uma vez admitidos, os alunos terão o apoio necessário para serem bem-sucedidos
nos cursos, contando com a dedicação do corpo docente e outros recursos que sejam necessários ao
seu bom desenvolvimento, como monitorias e outros recursos tecnológicos. O Insper estará sempre
comprometido com baixos níveis de evasão e com o sucesso de seus alunos, desde que estes se
mantenham engajados no seu processo de aprendizado;
Utilização de tecnologias de aprendizagem interativa – Utilização crescente de tecnologia de apoio ao
processo de aprendizagem, como simulações, jogos e elementos de ambiente virtual, de forma a
valorizar o tempo dedicado à interação entre alunos e docentes em sala de aula.

2.7 Política de Pesquisa
As atividades de pesquisa integram o esforço da Escola na produção e difusão do conhecimento, elementos
fundamentais de sua missão. Todos os docentes do Insper são, portanto, incentivados a dedicar-se à pesquisa
e a corresponderem à expectativa institucional de que o corpo docente tenha um alto nível de qualificação
acadêmica, independentemente do tipo de vínculo, perfil ou nível de carreira no qual o professor se encontra.
A escola incentiva a produção acadêmico-científica internacional de fronteira de professores pesquisadores e
estudantes de doutorado, tendo como meta ser uma liderança científica nos níveis regional, nacional e
internacional.
Por outro lado, o Insper busca articular a pesquisa com a transferência deste conhecimento para a sociedade,
reafirmando o compromisso social da instituição. A pesquisa com impacto social é desenvolvida por
pesquisadores associados aos centros de conhecimento, docentes e discentes dos diversos programas e
níveis de estudo.
Em outra ponta, na graduação e seus cursos, o Insper fomenta o desenvolvimento de pesquisas, permitindo
ao aluno contato com a atividade científica desde cedo

Objetivos
O objetivo geral é estimular tanto a pesquisa acadêmica de relevância, quanto a pesquisa que gere valor para
a sociedade. Como objetivos específicos, tem-se:
•
•

Aumentar a produção de pesquisa de alto impacto acadêmico em Administração, Economia, Direito,
Engenharia e Ciências de Dados;
Aumentar a inserção social do Insper, produzindo pesquisas que abordem os problemas da sociedade;
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Incentivar a interação entre ensino e pesquisa a partir da disseminação do conhecimento nos
diversos programas e da promoção de atualizações curriculares

Contribuições Intelectuais
As contribuições intelectuais geradas pelo corpo docente geralmente atenderão aos seguintes requisitos:
•

Existem na forma escrita e têm divulgação pública, embora algumas contribuições possam se
caracterizar por apresentações públicas ou palestras ou tenham acesso restrito;

•

Foram sujeitas a algum tipo de avaliação, por parte de pares acadêmicos ou profissionais ou ainda
editorial, antes da publicação.

As contribuições intelectuais podem ser de três tipos quanto à sua natureza:
Pesquisa Acadêmica – são contribuições que adicionam conhecimento à base teórica ou geram
evidências empíricas que suportam ou rejeitam teorias. Normalmente, estas contribuições são
publicadas em periódicos científicos e visam ao público acadêmico;
Produção Técnica – são contribuições que influenciam a prática profissional em determinada área de
conhecimento. Normalmente são publicadas em periódicos profissionais e visam ao público gerencial
ou que elabore políticas públicas;
Pesquisa de Ensino e Aprendizado – são contribuições que influenciam as atividades de ensinoaprendizagem da escola. A preparação de novos materiais usados nas disciplinas, a criação de
materiais de apoio ao ensino e as pesquisas realizadas na área pedagógica são consideradas
contribuições intelectuais de ensino e aprendizagem. Destaca-se aqui o esforço institucional para o
desenvolvimento de estudos de caso que componham a coleção Insper.
Além disso, as contribuições podem ser classificadas em duas categorias:
1. Com revisão por pares (peer-review), definido como um processo de avaliação/revisão independente
antes da publicação. Em geral é realizada por um comitê/ corpo editorial considerado expert na área.
Idealmente, deve ser independente, fornecer feedback crítico, mas construtivo, demonstrar domínio na
área e ocorrer de forma transparente (ainda que os revisores sejam anônimos).
2. Sem revisão por pares, quando o processo que visa garantir a qualidade da contribuição não ocorre
conforme descrito no item acima, podendo envolver convite para publicação, avaliação apenas de
abstract ao invés de artigo completo, entre outras formas.
Como resultado da atividade de pesquisa, entende-se a publicação de artigos acadêmicos em revistas
indexadas (nacionais e internacionais), livros e capítulos de livros nas principais áreas de interesse da
instituição, ou seja, Administração, Economia, Estatística, Sociologia, Psicologia, Ciências Políticas, Direito,
Relações Internacionais, Engenharias ou ainda na área de Pedagogia ou Processos de Ensino e
Aprendizagem, preferencialmente voltados para as áreas de Administração, Economia, Engenharia , Direito e
Ciências de Dados.

Estruturas de Pesquisa
As atividades de pesquisa do Insper são apoiadas por cinco estruturas específicas.
Centros de Conhecimento – A pesquisa científica e aplicada está, por vezes, conectada aos centros de
Finanças, Negócios, Gestão Políticas Públicas, Regulação e Democracia e outros que venham a ser criados.
O objetivo dos centros é potencializar a contribuição acadêmica de professores e alunos do Insper para a
sociedade em suas áreas de concentração. Os centros oferecem suporte à atividade acadêmica e coordenam
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projetos aplicados desenvolvidos em parceria com empresas, governo e outras instituições, promovendo a
geração e difusão de conhecimento e atendendo às demandas da sociedade. O suporte provido pelos Centros
de Conhecimento abrange recursos para contratação de assistentes de pesquisa, bases de dados e acesso a
informações através da rede de instituições com as quais os Centros estão conectados. Os Centros de
Conhecimento têm papel fundamental em coordenar pesquisas com impacto social, frequentemente atendendo
a demandas de instituições da sociedade. Nesse sentido, cabe aos Centros o papel de conectar os professores
do Insper com a sociedade por meio de suas várias instituições. Cabe também a eles o papel de divulgar a
pesquisa acadêmica dos professores do Insper, de forma a torná-la amplamente acessível.
Cátedras Insper – A realização de pesquisa por renomados acadêmicos no Insper é também viabilizada pelas
Cátedras por meio de doações de parceiros institucionais. Seus estudos traduzem-se em políticas públicas e
conhecimento aplicado que são debatidos e disseminados para a sociedade. Os projetos concentram-se em
áreas como educação, mercado de trabalho, saúde, impacto socioambiental e sustentabilidade, políticas
públicas para gestores de educação, liberdade política e de expressão e ensino médio no país.
Escritório de Apoio à Pesquisa: visa assegurar a implementação e acompanhamento dos processos internos
para apoiar e pesquisa e gerir as interfaces externas para obtenção de bolsas de pesquisa oferecidas por
instituições de fomento. Realiza prospecção de editais para financiamento de projetos de pesquisa e divulga
essas informações ao corpo docente. Além disso, fornece apoio aos pesquisadores por meio de auxílio na
elaboração de candidaturas a bolsas de pesquisa, auxílio na elaboração de relatórios finais dos projetos e
acompanha a execução dos projetos de pesquisa aprovados (liberação de recursos, execução orçamentária e
documentação necessária para prestação de contas).
Coordenações de Pós-Graduação Stricto Sensu - Para coordenar os incentivos à pesquisa no âmbito dos
cursos de stricto sensu, as coordenações estão estabelecidas, com as funções de atrair, recrutar e selecionar
os alunos, gerir os recursos próprios ou de fomento externo destinados a estas atividades e promover a
divulgação da produção discente.
Coordenação de Iniciação Científica – Para coordenar os incentivos à pesquisa no âmbito dos cursos de
graduação e as atividades de iniciação científica, uma coordenação está estabelecida, com as funções de
atrair, recrutar e selecionar os alunos de graduação, gerir os recursos próprios ou de fomento externo
destinados a estas atividades e promover a divulgação da produção discente.
Principais Linhas de Pesquisa
Macro Linha de Pesquisa: Microeconomia.
Linhas: Microeconomia Aplicada e Teórica; Métodos Quantitativos.
Macro Linha de Pesquisa: Macroeconomia e Finanças.
Linhas: Macroeconomia, Métodos Quantitativos Aplicados, Finanças,
Macro Linha de Pesquisa: Administração.
Linhas: Estratégia; Marketing; Empreendedorismo; Humanidades; Políticas Públicas
Macro Linha de Pesquisa: Engenharia.
Linhas: Educação em Engenharia, Computação Visual, Engenharia de Materiais, Data Science, Arquitetura
de soluções, Manufatura avançada, Engenharia Biomédica, Simulação numérica, Engenharia de mobilidade.
Macro Linha de Pesquisa: Direito
Linhas: Regulação; Democracia.
Além disso, o Insper possui, ao menos, um grupo de pesquisa cadastrado no Diretório do CNPq, para cada
uma das macro linhas acima.
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Incentivos à Pesquisa
A avaliação periódica da produção do corpo docente é o principal instrumento da política de incentivo à
pesquisa. A produção acadêmica dos professores de tempo integral é avaliada de acordo com a sua vertente
de carreira, como descrito na política de gestão do corpo docente.
O Insper se compromete também em prover condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisa acadêmica
de excelência e propicia recursos para que seus professores tenham interação com o meio acadêmico
internacional. Dentre as ações de incentivo, estão:
Verba livre de pesquisa alocada para professores pesquisadores – A verba livre de pesquisa propicia
ao professor pesquisador recursos para contratação de assistentes de pesquisa, participação em
eventos acadêmicos, missões de trabalho, pagamento de serviços, aquisição de bases de dados, entre
outras atividades inerentes ao desenvolvimento de pesquisa científica;
Seminários acadêmicos – O Insper oferece uma programação regular de seminários abertos a
professores e alunos, constituindo uma fonte de informação acadêmica importante para os
pesquisadores. A oportunidade de trazer pesquisadores nacionais e internacionais de relevância para
apresentarem e discutirem seus trabalhos de pesquisa contribui sobremaneira para a troca de
experiências e estimula um ambiente acadêmico de qualidade;
Iniciação Científica – O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), destinado a
alunos de graduação interessados em desenvolver pesquisa acadêmica ou se aprofundar em algum
tópico específico, recebe bolsas de pesquisa do CNPq e do próprio Insper. Programa de pesquisadores
visitantes - A escola conta com um programa de apoio para custear a vinda de pesquisadores
internacionais de destaque que desenvolvam projetos de pesquisa em parceria com professores da
casa. A distribuição de recursos é feita via chamada para envio de propostas.;
Infraestrutura - O Insper também visa garantir uma infraestrutura moderna e adequada para o
desenvolvimento de pesquisa científica com computadores, servidores, softwares para as diversas
necessidades e bases de dados para pesquisa empírica;
Divulgação e apoio a oportunidades de financiamento de pesquisa e intercâmbio – A escola dispõe
também de equipe que provê informação e apoio operacional à busca de fontes de financiamento
externas e intercâmbio de pesquisa;
Política de sabáticos – A possibilidade, para professores pesquisadores, de sair para um período
sabático em instituição internacional renomada, após se cumprir um número mínimo de anos
ininterruptos de trabalho no Insper,;
Prêmio George Stigler – Como incentivo à pesquisa acadêmica de qualidade, anualmente as melhores
pesquisas são laureadas com o Prêmio George Stigler.
Prêmio Dissertação Destaque - Como incentivo à pesquisa acadêmica de qualidade, anualmente as 3
melhores dissertações de mestrado em Economia e Administração são laureadas com o Prêmio
Dissertação Destaque.

2.8 Políticas de Extensão
A política de Extensão do Insper rege-se pela definição do Plano de Extensão Universitária como sendo “um
processo educativo, que envolve ações de caráter científico, cultural e artístico, voltadas para a integração da
instituição universitária, possibilitando, assim, uma efetiva participação da universidade na sociedade,
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reconhecendo em ambas as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento do saber popular e científico”3.
Além disso, fundamenta-se nos eixos estratégicos da escola. A política considera a indissociabilidade entre
Ensino, Pesquisa e Extensão para a transformação na sociedade.
Os objetivos de Extensão se referem ao desenvolvimento de profissionais-cidadãos que sejam capazes de i)
entender o contexto social, econômico e ambiental no qual estão inseridos e ii) propor soluções sustentáveis
para os problemas da sociedade a partir do pensamento crítico, do diálogo com stakeholders e da inovação.
O nosso objetivo maior é apoiar o desenvolvimento das políticas públicas, das práticas organizacionais e da
cidadania inclusiva para geração de impacto positivo na sociedade.
Para realizar os objetivos de Extensão propostos, o Insper apoia a realização de Programas de Extensão,
Projetos de Extensão, Educação Continuada, Cursos de Extensão, Eventos e Prestação de Serviços. A este
conjunto de modalidades de ações de Extensão denominaremos Práticas de Extensão. As Práticas de
Extensão serão prioritariamente voltadas ao público nacional.
Em todas as modalidades de Extensão os eixos listados abaixo deverão, sempre que possível, ser integrados
diretamente e/ou de forma transversal às práticas de Extensão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs/ONU);
Princípios de Educação Consciente (PRME/ONU);
Direitos Humanos;
Responsabilidade Social;
Educação Ambiental e Sustentabilidade;
Relações Étnico-Raciais;
Educação;
Liderança, Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento.

As práticas de Extensão deverão, na medida do possível, criar sinergias de integração ao processo de
formação dos alunos Insper, sejam eles de graduação ou pós-graduação, no desenvolvimento do corpo
docente e dos colaboradores e nas várias iniciativas para diferentes públicos externos, entre os quais:
comunidade Alumni, fornecedores, corpo discente de outras instituições, empresas, empreendedores,
pesquisadores de outras instituições de pesquisa e ensino superior, docentes de outras instituições de ensino,
educadores do ensino fundamental e médio, comunidades carentes, instituições de educação, organizações e
moradores do entorno e profissionais em geral.
O planejamento anual das práticas institucionais de Extensão deve ser realizado pela Coordenação de
Extensão e Responsabilidade Social do Insper em parceria com as várias Diretorias, de forma coerente a esta
política e com os programas nela definidos. Os recursos a serem alocados em Extensão devem ser planejados
pelo Coordenador de Extensão e aprovados anualmente pela Diretoria Executiva, durante o processo
orçamentário. O planejamento das práticas de extensão curriculares deve ser realizado pelos professores no
contexto de seus cursos em acordo com Coordenações Acadêmicas e Núcleo Docente Estruturante (NDE);
A execução das práticas de Extensão deve ser realizada de forma descentralizada pelas Diretorias do Insper,
Docentes e pelas Entidades Estudantis, sob a tutela da Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social
A avaliação dos resultados de Extensão, à luz das diretrizes desta política, será feita anualmente.
Adicionalmente, o conjunto das práticas de Extensão será avaliado pela CPA – Comissão Própria de Avaliação.

3

SOUZA NETO, João Clemente; ATTIKI, Maria Luiza G. Extensão Universitária: Construção de Solidariedade. São Paulo: Expressão &
Arte, 2005, p.11.
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Para a avaliação do conjunto de práticas de Extensão, serão observados os impactos das atividades de
Extensão e a sua coerência com a presente Política de Extensão.

Política de Responsabilidade Social
Dada a sua importância na Extensão, é definida uma Política específica para a Responsabilidade Social. Na
medida do possível, os Projetos de Responsabilidade Social deverão relacionar às Práticas de Extensão do
Insper.
A política de Responsabilidade Social do Insper se baseia no argumento do SINAES, conforme expressamente
previsto no inciso III do artigo 3º da Lei no 10.861/2004: “A responsabilidade social da instituição, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural”.
Adicionalmente, se baseia também nos eixos estratégicos da escola, em especial, ao de impacto positivo na
sociedade e no entendimento do PRME4 a respeito do tema Responsabilidade Social e Sustentabilidade em
IES.
Os objetivos macro em Responsabilidade Social são:
•
•

Desenvolver diálogo com os stakeholders para planejamento das ações sustentáveis que visam o
desenvolvimento social, econômico e ambiental da região;
Desenvolvimento e implantação de educação continuada, materiais (conteúdo), eventos e projetos de
voluntariado que promovam o desenvolvimento social, econômico e ambiental da região.

A consideração conjunta desses dois objetivos, adaptados à realidade e contexto específico do Insper,
estabelece as bases da política de Responsabilidade Social a qual se rege pelos seguintes princípios gerais:
•

•

Sendo o Insper uma instituição privada e sem fins lucrativos que oferece soluções de ensino e
pesquisa, a responsabilidade social e a ética estão na essência da sua missão e não é considerada
algo independente ou acessório à sua atividade-fim;
As ações de responsabilidade social estarão associadas às atividades de ensino, de pesquisa,
extensão e gestão do Insper.

Detalhamento dos objetivos em cada uma das dimensões de atividades de responsabilidade social:
Ensino
•

•

Desenvolver e ofertar cursos e disciplinas, nos modelos presencial e remoto que discutam
especificamente as temáticas da Responsabilidade Social e Sustentabilidade socioambiental
priorizadas pelos stakeholders do Insper5; no âmbito da graduação e pós-graduação.
Incluir conteúdos e discussões das temáticas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade de forma
transversal ao currículo, tais como, Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS/ONU); Princípios de Educação Consciente (PRME/ONU); Direitos Humanos;
Economia Circular, Educação Ambiental e Sustentabilidade; Relações Étnico-Raciais; Educação;
Liderança, Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento;

PRME – Principles of Responsible Managers Education é uma plataforma global das Nações Unidas (ONU) de engajamento voluntário
para as escolas de negócios e outras instituições de ensino superior. Uma organização que adere ao PRME manifesta a sua convicção
de que as instituições acadêmicas, por meio da integração de valores universais no currículo e pesquisa, podem contribuir para um
mercado global mais estável e inclusivo, ajudando a construir sociedades prósperas e bem-sucedidas.
4

5

A partir de coleta dados por meio pesquisa primária com os stakeholders internos e externos, o Insper priorizou algumas temáticas de
Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
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•

Garantir acessibilidade plena às pessoas com deficiência nas dimensões de infraestrutura,
comunicações, pedagógica e atitudinal (via Plano de Garantia de Acessibilidade).

Pesquisa
•

Incentivar por meio dos Centros de Conhecimento, tais como Centro de Políticas Públicas, Centro de
Negócios, Metricis, Núcleo Sustentabilidade e Negócios, entre outros centros, o desenvolvimento e
difusão de estudos com temáticas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, tais como:
Desenvolvimento Sustentável e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU); Princípios de
Educação Consciente (PRME/ONU); Direitos Humanos; Responsabilidade Social; Educação
Ambiental; Relações Étnico-Raciais; Educação; Liderança, Empreendedorismo, Inovação e
Desenvolvimento.

Extensão
•

•

Incentivar a inclusão social no corpo discente por meio da concessão de bolsas de estudo não
restituíveis para aqueles que comprovarem baixo nível de renda familiar a fim de gerar diversidade e
impacto positivo na educação de classes da sociedade com baixa renda per capita;
Estabelecer práticas de extensão (Programas, Projetos, Educação Continuada, Cursos, Eventos e
Prestações de Serviço), com o objetivo de gerar impacto positivo em comunidades menos favorecidas,
integrando corpo discente, corpo docente e corpo administrativo do Insper por meio do seu
engajamento em ações, por exemplo, prestação de serviços à organizações, projetos para
comunidades e de voluntariado. Estas práticas, quando possível, poderão ser implementadas em
parcerias com governos, organizações com e sem fins lucrativos, fornecedores, comunidades do
entorno, entre outros.

Gestão
•
•
•
•
•

Garantir transparência, prestação de contas à sociedade e boas práticas de governança na gestão da
escola;
Gerenciar de forma eficiente o uso de recursos naturais e as externalidades geradas nos processos;
Valorizar e investir na promoção da diversidade e na inclusão no corpo docente e administrativo;
Apoiar as melhorias na saúde do corpo docente e administrativo e manutenção da qualidade no
ambiente de trabalho;
Garantir a lisura nas relações comerciais com instituições públicas e privadas.

2.8.1.1 Políticas de Ações Afirmativas
A construção histórica do Brasil pressupõe a existência de desigualdades sociais e étnicas em um processo
de desenvolvimento que não prioriza a sustentabilidade e o respeito aos direitos humanos. Portanto, a fim de
contribuir para a mudança dessa realidade foram instituídas legislações nacionais no tocante às seguintes
temáticas: História e Cultura Afro-brasileira e Indígena - Lei nº 11.645/2008, Resolução CNE/CP nº 01/ 2004;
Direitos Humanos - Resolução CNE/CP nº 01/2012; Educação Ambiental – Lei nº 9.795/1999 e Resolução
CNE nº 02/2012; Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – Lei nº 12.764/2012;
Condição de Acessibilidade – Lei nº 10.098/2000, Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e
Portaria nº 3.284/2003; e Disciplina de Libras – Decreto nº 5.626/2005.
O Insper, em atendimento às referidas legislações, princípios e diretrizes estabelecidos, propõe que os Projetos
Pedagógicos dos Cursos garantam que as referidas temáticas sejam contempladas de forma transversal ao
longo da integralização do currículo. Estas ações visam promover o amplo debate sobre temas vitais quando
se pretende a formação de um profissional comprometido com a universalidade da vida nos aspectos científico,
humanístico, social, político, econômico, cultural e ambiental. Esse amplo debate é promovido com a
implementação de variadas práticas de ensino, extensão, pesquisa/iniciação científica e da própria gestão ao
promover uma orientação da gestão institucional pelos princípios da sustentabilidade.
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A instituição valoriza a diversidade em seus valores, no seu Código de Ética e Conduta, no regime disciplinar
previsto no Regimento da Faculdade e na atuação da Ouvidoria.
Além disto, o Insper, aloca recursos – notadamente as bolsas de estudos descritas no item 7.2 deste PDI - em
benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica. Com
isso, a escola contribui com o combate de discriminações sociais e aumenta a participação de minorias no
acesso à educação.
Em 2021, Insper e Educafro inauguram uma nova etapa de uma parceria pela ampliação da diversidade racial
entre os candidatos do Vestibular para os cursos de Graduação da escola. A iniciativa, lançada em fevereiro,
busca dar subsídio aos associados da ONG que desejem se engajar nos estudos e se preparar para o ingresso
no Insper.
Após um projeto piloto realizado no final de 2020 foi constatado o interesse dos estudantes, abrindo um campo
fértil para construir uma importante parceria. A partir dessa primeira experiência foi proposto um novo curso
Pré-Vestibular online para os associados da Educafro em qualquer lugar do Brasil, com bolsas dinâmicas e
simulados mensais.

2.8.1.2 Sustentabilidade Socioambiental e Preservação Ambiental
No âmbito organizacional, uma organização sustentável é aquela que contribui para o desenvolvimento
sustentável ao gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais para uma ampla gama de
stakeholders (partes que afetam e são afetadas, direta ou indiretamente, pelas atividades das organizações).
Essa noção de três dimensões de sustentabilidade, também conhecidos como o triple bottom line, tem sido
amplamente difundida no ambiente acadêmico e organizacional para justificar as práticas, os projetos e os
investimentos ambientais, sociais e econômicos.
A dimensão ecológica, ou ambiental, pode ser dividida em três subdimensões. A primeira foca na ciência
ambiental e inclui ecologia, diversidade do hábitat e florestas. A segunda subdimensão inclui qualidade do ar
e da água (poluição), e a proteção da saúde humana por meio da redução de contaminação química e da
poluição. A terceira subdimensão foca na preservação ambiental de recursos renováveis e não renováveis. A
sustentabilidade ecológica, como uma das três dimensões, estimula a considerarem o impacto de suas atividades no ambiente e contribui para a integração da administração ambiental na rotina de trabalho. Na prática,
isso significa redução dos efeitos ambientais negativos por meio de monitoramento, integração de tecnologia
no processo, análise de ciclo de vida do produto e administração integrada da cadeia de produção.
A dimensão social consiste no aspecto social relacionado às qualidades dos seres humanos, como suas
habilidades, sua dedicação e suas experiências. A dimensão social abrange tanto o ambiente interno da
empresa quanto o externo. Indicadores para a dimensão social podem variar de uma empresa para outra, mas
alguns indicadores são considerados comuns para diferentes setores de atuação. Dentre os indicadores
comuns, é possível citar a compensação justa, as horas de trabalho razoáveis, o ambiente de trabalho seguro
e saudável, a proibição de mão de obra infantil e de trabalho forçado, e o respeito aos direitos humanos.
A dimensão econômica inclui não só a economia formal, mas também as atividades informais que proveem
serviços para os indivíduos e grupos e aumentam, assim, a renda monetária e o padrão de vida dos indivíduos.
Lucro é gerado a partir da produção de bens e serviços que satisfazem às necessidades humanas, bem como
pela criação de fontes de renda para os empresários, empregados e provedores de capital. O retorno financeiro
reflete a avaliação dos consumidores para os bens e os serviços da empresa, assim como a eficiência com
que são utilizados os fatores de produção, como capital, trabalho, recursos naturais e conhecimento. Alguns
fatores que influenciam a avaliação do consumidor são utilidade, preço, qualidade e design. Retorno financeiro
pode ser considerado um indicador do desempenho da empresa no curto prazo e uma base para sua
continuidade no longo prazo.
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Estas dimensões da sustentabilidade socioambiental e preservação ambiental são trabalhadas no Insper de
forma transversal, nos conteúdos dos cursos regulares obrigatórios e não obrigatórios, nas APS (Atividades
Práticas Supervisionadas), nas pesquisas (Centro de Sustentabilidade e Negócios), nas atividades
complementares bem como nos eventos, nas práticas de extensão e na prestação de serviços.

2.9 Política de Educação a Distância
Premissas para atuação do Insper na Educação a Distância
Atendendo a visão educacional do Aprendizado Centrado no Aluno, o Insper possui um Centro de
Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem (DEA) dedicado ao aprimoramento contínuo do Corpo Docente
por meio da oferta de diferentes atividades formativas pedagógicas e também tecnológicas com o objetivo de
auxiliar os professores para que saibam como oferecer as melhores experiências na sala de aula e desenhar
suas disciplinas e cursos com vistas a atingir os objetivos de aprendizagem dos alunos.
É neste sentido que a política de ensino e aprendizagem do Insper, apresentada neste PDI, define a utilização
de tecnologias de aprendizagem como meio de valorizar o tempo dedicado à interação entre alunos e docentes
em sala de aula uma vez que considera essa interação (mediação da aprendizagem) como fundamental para
a garantia da aprendizagem e essa preocupação é a mesma no que concerne à Educação a Distância.
Na perspectiva adotada pelo Insper, as tecnologias devem ser vistas, selecionadas e utilizadas para gerar mais
aprendizado. Assim, diferentes recursos tecnológicos podem auxiliar a experiência para potencializar a
aprendizagem em qualquer modalidade, não apenas na educação totalmente a distância.
Complementando essa visão, os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser excelentes recursos para a
medição da aprendizagem. O Insper considera que organizar as atividades avaliativas nesse ambiente
possibilita medir a aprendizagem de forma adequada e coletar evidências que auxiliam na gestão do currículo
com o objetivo de potencializar o aprendizado dos estudantes.
Com base nessa visão, o Insper atualizou seu PDI (vigente até 2022) para definir as seguintes premissas para
sua atuação na Educação a Distância:
•

adoção do modelo síncrono de ensino a distância como preponderante nos cursos uma vez que
entende a interação síncrona como base fundamental do processo de ensino e aprendizagem,
garantindo a relevância da interação imediata entre docentes, tutores e alunos;

•

diferentes modelos de cursos como híbridos (assíncrono e síncrono ou assíncrono e presencial),
bem como cursos totalmente assíncronos poderão ser oferecidos a depender dos objetivos de
aprendizagem de cada programa, considerando os níveis cognitivos predominantes.

•

inexistência de polos de apoio, sendo o campus da sede da faculdade o único local de realização de
atividades presenciais obrigatórias. Ainda que esta orientação possa limitar o alcance geográfico das
atividades de EAD do Insper, considera-se que a experiência no campus da sede é elemento
importante na experiência de aprendizagem de qualquer dos programas que requeiram atividades
presenciais;

•

alocação do mesmo corpo docente dos cursos presenciais, tanto dos responsáveis pelos componentes
curriculares quanto dos professores auxiliares de ensino (sendo que estes atuam como monitores no
ensino presencial e atuarão como tutores no ensino a distância);

•

utilização do mesmo material didático dos cursos presenciais em termos de excelência da qualidade
já ofertada, mas considerando modificações necessárias para a experiência assíncrona. (preparação
prévia dos alunos, exercícios, interações em fóruns e atividades avaliativas).

•

uso dos mesmos recursos tecnológicos que atualmente já são utilizados nos cursos presenciais:
ambiente virtual de aprendizagem (LMS – Blackboard); ferramentas de videoconferência para os
encontros síncronos como Teams e Zoom; trabalho em equipe via CATME; base de estudos de caso
(cases Harvard e cases Insper); aplicativos e recursos tecnológicos que permitam aprimorar a
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interação digital e síncrona entre professores e alunos como os quadros digitais de cocriação para
trabalhos em equipe como o Mural.com e os Clickers.
•

adoção do Blackboard como o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

•

treinamento pedagógico e tecnológico constante do corpo docente e de tutores. Antes mesmo da
pandemia, o Departamento de Ensino e Aprendizagem já oferecia cursos na modalidade híbrida para
formação do Corpo Docente visando auxiliar os professores na prática do Aprendizado Centrado no
Aluno. Em 2020, por conta da transição para o modelo remoto no contexto da pandemia COVD-19
novos treinamentos voltados também ao Ensino Remoto foram oferecidos considerando os mesmos
princípios educacionais.

•

Organização das avaliações para aferir a aprendizagem em ambiente virtual, mesmo que com
aplicação presencial, com indicação clara e sistêmica de qual(is) objetivo(s) de aprendizagem e
conteúdo(s) associado(s) está(ão) sendo mobilizado(s) nas atividades avaliativas propostas.

Sendo consideradas todas as premissas acima, ainda para a implantação de seu primeiro curso em EaD,
previsto neste plano de desenvolvimento, o Insper se propõe a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

observar a legislação vigente;
implantar o projeto pedagógico de curso desenhado para a modalidade EAD;
manter o estudo constante de metodologias de aprendizagem inovadoras;
revisar constantemente o currículo e o método de ensino;
avaliar a oferta crescente de recursos tecnológicos e adotar seu uso quando julgar adequado;
realizar avaliações periódicas da oferta EAD e buscar melhoria contínua;
interagir com o mercado de trabalho e especialistas em EAD;
proporcionar infraestrutura tecnológica adequada à modalidade proposta.
organizar um ambiente virtual de aprendizagem adequado para a coleta de evidências com base nos
objetivos de aprendizagem e conteúdos a eles associados

Tais objetivos serão alcançados a partir das experiências que o Insper já vivenciou na educação a distância e
no ensino remoto, conforme serão descritos no próximo item.

Experiência na Educação a Distância e no Ensino Remoto
2.9.2.1

Programa de Formação e Aprimoramento Docente

Embora nunca tenha ofertado cursos de Graduação ou de Pós-graduação na modalidade a distância,
internamente o Insper já vinha ganhando know-how em cursos híbridos oferecidos na formação do Corpo
Docente.
Desde 2014 o Insper oferece aos seus professores, monitores/professores auxiliares um Programa de
Formação e Aprimoramento Docente em formato híbrido (presencial + on-line), por meio do ambiente virtual
de aprendizagem Blackboard.
Além de formar os docentes e monitores nos princípios do Aprendizado Centrado no Aluno, Desenho de Curso,
Estudo de Caso e Avaliação da Aprendizagem, o programa em formato híbrido também tem como objetivo
fazer com que os eles vivenciem o ambiente on-line no papel de alunos, tomando conhecimento de algumas
dinâmicas de aprendizagem on-line e ferramentas que o AVA oferece para apoio ao processo de ensino e
aprendizagem.
Essa experiência na Formação de Professores culminou na construção de uma metodologia própria de
Desenho de Curso chamada PDAF baseada nos Critérios de Excelência em Ensino do Insper. Esses critérios
norteiam o desenho de cursos e disciplinas da Escola auxiliando os professores na garantia do aprendizado
dos alunos por meio da Gestão da Aprendizagem. Assim, quatro critérios fundamentam a metodologia: o
planejamento do curso (P) orientado por objetivos de aprendizagem claros, mensuráveis e com níveis
cognitivos adequados; as dinâmicas (D) de aprendizagem centradas no aluno; a avaliação da aprendizagem
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(A) como ferramenta fundamental para aferição de quão perto ou não estão os alunos para atingir os objetivos
de aprendizagem e, por fim, o feedback da aprendizagem (F) entendido aqui como ferramenta indissociável da
avaliação formativa e como mediação da aprendizagem.
Os Critérios de Excelência em Ensino do Insper (PDAF) orientam o desenho de cursos e disciplinas presenciais
e online. Assim, em 2018, com a experiência na Formação de Professores e Monitores utilizando o PDAF, o
módulo de Desenho de Disciplina também passou a ser oferecido para o público-externo, por meio da
Educação Executiva Insper e no formato de ensino híbrido (presencial + online).
No desenho e implementação desse curso, já são mobilizados os princípios defendidos pela escola para uma
experiência de aprendizagem que usa os recursos tecnológicos em prol da aprendizagem, a saber: experiência
híbrida, com atividades remotas preparatórias aos encontros presenciais; "sala de aula invertida", com
apresentação dos conceitos introdutórios de cada aula em diferentes objetivos (vídeos, textos); aplicação de
atividades objetivas, para coleta de dados sobre a aprendizagem dos estudantes e uso do ambiente virtual
para dar feedbacks individuais aos estudantes, a partir das atividades conduzidas durante o curso.
Assim, desde a oferta do primeiro e principal módulo sobre o Aprendizado Centrado no Aluno já foram 21
turmas com uma média de 25 alunos em cada até 2018. Depois, este curso foi remodelado e se fundiu ao
Desenho de Disciplina como primeiro módulo oficial do Programa de Aperfeiçoamento Docente do Insper.
Até junho de 2021, temos os seguintes números de formados no programa:
Tabela 6 Formados no programa de Aperfeiçoamento Docente do Insper
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total de
professores

41

59

58

71

59

59

-

-

347

Desenho de Disciplina (PDAF)*

-

-

-

-

23

53

21

43

140

Outros (Estudo de Caso, Avaliação e Feedback,
workshops, etc.) *

8

9

-

-

8

51

13

-

89

Curso
ACA

*Alguns cursos foram cancelados devido à pandemia de 2020.

Além do Programa de Aperfeiçoamento Docente do DEA – Centro de Desenvolvimento de Ensino e
Aprendizagem, o Insper também oferece aos seus professores e monitores a oportunidade de fazer cursos
para aprimoramento da sua prática didática com instituições internacionais.
Desde o ano de 2000, dois docentes são selecionados anualmente para fazer o curso do Global Colloquium
on Participant-Centered Learning em Harvard. Nesta formação o professor será capaz de aprender a aplicar e
elaborar Estudos de Caso.
Além de Harvard, também são selecionados cinco professores por ano para participarem da formação em
Design for Student Engagement Seminar da Escola de Engenharia de Olin College também nos EUA.
Infelizmente, devido a pandemia do covid-19, as formações internacionais nos anos de 2020 e 2021 foram
canceladas, mas há previsão de retomada após a pandemia.
Por fim, é importante ressaltar que para garantir a excelência da Formação de Professores do Insper, a equipe
do DEA e os Coordenadores dos Programas também passam por diversas formações ao longo do tempo.
Em 2015, uma comitiva composta por dois coordenadores acadêmicos, dois professores e dois membros do
DEA realizaram o curso Leadership for Blended Education (https://lbe.ie.edu/edition2015/) no IE Business
School (Madrid, Espanha), escola de negócios que é referência internacional em cursos on-line e blended. O
intuito da formação era aprender e incorporar boas práticas no planejamento, implementação e gestão de
cursos híbridos e a distância. O curso abordou diferentes aspectos em relação ao desenho e oferta de cursos
híbridos, conforme seis eixos temáticos: reinventando o ensino superior; melhores práticas em cursos híbridos;
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design/infraestrutura de cursos híbridos; oferecimento de cursos híbridos; gestão das tecnologias em cursos
híbridos; e atividades práticas em fóruns e videoconferências. Como produto da iniciativa, foram elaborados
guias de boas práticas didáticas no uso de tecnologias da educação e na oferta de cursos remotos, bem como
foi revisto e consolidado o formato híbrido nos módulos do Programa de Formação e Aprimoramento Docente
do Insper. Estudos sobre a introdução, nos programas existentes, da porcentagem permitida de EAD para
cursos presenciais também já foram realizados.
Durante a pandemia
A experiência com a formação de professores e monitores na modalidade híbrida desde 2014 auxiliou o Insper
durante as ações de contingência da pandemia do covid-19 em que houve a necessidade de migrar todas as
aulas presenciais para o modelo de ensino remoto.
Nesse sentido, a equipe do DEA – Centro de Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem em conjunto com
as áreas de Suporte (Service Desk e Tecnologia) uniram os esforços para a formação dos professores e
monitores no uso das tecnologias para o Ensino Remoto, como Teams e Zoom.
Somente em março de 2020, no início da pandemia, 192 professores passaram por treinamentos voltados ao
uso de tecnologias e formações pedagógicas específicas sobre o Ensino Remoto adicionadas ao acesso, por
canal
exclusivo,
a
vídeos
e
materiais
didáticos
para
consulta.
(https://insper.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DEA/ensino-remoto/)
Além disso, reuniões de desenvolvimento individual foram oferecidas aos docentes e monitores via
videoconferência. Assim como foram realizados workshops e webinars com dicas e orientações sobre Boas
Práticas no Ensino Remoto.
Quadro 4 Treinamentos realizados com docentes durante a pandemia
Treinamentos Totais

Treinamentos por indivíduo (único)

Treinados mais de uma vez

413

274

108

Ainda, durante os quatro primeiros meses de Ensino Remoto durante a pandemia todas as aulas do Insper
foram monitoradas pelo DEA visando garantir a melhor experiência de aprendizagem possível e evitar
eventuais problemas tecnológicos com os alunos. Ao todo 4051 aulas da Graduação e 1872 aulas da Pósgraduação foram monitoradas.
Planejamento pós-pandemia
Com o avanço da vacinação, o Insper tem se estruturado para realizar a volta das aulas presenciais com
transmissão simultânea uma vez que ainda não é possível manter 100% dos alunos em sala de aula. Esse
esforço reflete no aprimoramento das tecnologias para aprendizagem em todas as salas de aula conforme
descrito no Capítulo referente a Infraestrutura.
Essa modalidade tem sido denominada como Ensino Híbrido e já vem sendo validada para a retomada ao fim
da pandemia como alternativa de flexibilização da modalidade de ensino ofertada aos alunos. Ou seja, haverá
cursos presenciais, mas a depender da necessidade do aluno e da sua localização, ele pode assistir as aulas
transmitidas ou mesmo optar pelo Ensino Remoto contando com a excelência na qualidade da transmissão
das aulas síncronas dado os investimentos em infraestrutura.
2.9.2.2

Experiência em Cursos Livres na modalidade assíncrona

Coursera
Desde 2016 o Insper oferece cursos livres pela plataforma Coursera (https://www.coursera.org/insper).
Atualmente são quatro cursos: Introdução ao Marketing Analítico, Capitalismo Consciente, Gestão de
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Operações e Administração Financeira. Está previsto para 2021 o lançamento de um quinto curso, intitulado
Gestão de Marketing. Todos os cursos foram bem avaliados pelos alunos que os realizaram. Dados de cada
curso até 2020:
Quadro 5 Dados dos cursos oferecidos pela plataforma Coursera
Lançamento

Inscritos

Certificados

Introdução ao Marketing Analítico

Curso

01/2016

41294

1351

Administração Financeira

08/2018

27652

1009

Gestão de Operações

03/2018

11651

639

Capitalismo Consciente

02/2016

11190

780

Em linha com a visão educacional da escola, os cursos desenvolvidos para o Coursera partem de um desenho
centrado nos objetivos de aprendizagem a serem atingidos. Essa premissa orienta a definição da sequência
de aulas, organização de textos e vídeos e produção de atividades avaliativas. Desse modo, a experiência
promovida é totalmente remota, mas procura organizar os recursos tecnológicos para desenvolver a
aprendizagem dos estudantes, considerando os objetivos de aprendizagem propostos para cada curso.
Essa produção exige uma atuação interdisciplinar, na qual docentes, equipe do DEA, profissionais envolvidos
com produção de vídeos e outros materiais didáticos, bem como equipes e tecnológica trabalharam de forma
articulada, em prol da aprendizagem dos alunos.
Emeritus
Em março de 2021 o Insper lançou no mercado a nova parceria com a Emeritus para lançamento de cursos
online assíncronos em Educação Executiva.
Serão ofertados 5 cursos de curta duração e todos terão videoaulas gravadas com professores do Insper, além
de exercícios práticos com conteúdos e recursos interativos, como gráficos em movimento ou animações
digitais. Além das gravações dos docentes, será possível entrar em contato com tutores de turma treinados
para moldar a experiência do aluno e orientar a jornada de aprendizado. Eles servem como o principal ponto
de contato com os alunos, podendo tirar dúvidas ao vivo. Todos os cursos estão em fase final de
desenvolvimento com previsão de início da primeira turma no segundo semestre de 2021.
Os cursos ofertados são:
•
•
•
•
•

Estratégia e Transformação Digital;
Gestão de Pessoas e o Futuro do Trabalho;
Gerenciando Finanças para Criação de Valor;
Marketing Digital;
Inovação de Produto na Era Digital

Também nessa experiência, a produção dos cursos exigiu uma atuação interdisciplinar, semelhante ao modelo
do Coursera, com algumas especificidades do projeto, em prol da aprendizagem dos alunos.
2.9.2.3

Experiência no Ensino Remoto (modalidade síncrona) durante a pandemia do covid-19

Cursos de Graduação e Pós-graduação
Durante a pandemia, o Insper adotou como estratégia de ensino-aprendizagem a substituição das disciplinas
presenciais por meios e tecnologias de comunicação disponíveis na instituição, nos termos da Portaria MEC
544/2020. Tal ação, mesmo que de caráter emergencial, mostrou-se efetiva na capacitação dos docentes e
corpo de colaboradores quanto às ferramentas e metodologias remotas de ensino.
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4051 aulas da Graduação e 1872 aulas da Pós-Graduação foram monitoradas durante os primeiros quatro
meses de experiência remota visando garantir o mesmo grau de excelência com relação ao aprendizado dos
alunos que se tinha no presencial.
Além do monitoramento, mais de 400 professores foram capacitados para o Ensino Remoto e para o uso de
tecnologias para aprendizagem. Isso auxiliou a Escola na elaboração e mapeamento de boas práticas desta
modalidade que serão úteis para o lançamento de futuros cursos a distância.
A metodologia do PDAF e o princípio do Aprendizado Centrado no Aluno permearam todas as formações no
Ensino Remoto e prevalecem como norteadores no desenho de novos cursos online do Insper.
Cursos online de extensão (Live Learning)
Em 2020, o Insper passou a oferecer cursos online de extensão (Live Learning) nas áreas de Direito,
Empreendedorismo e Inovação, Estratégia e Negócios, Finanças, Liderança, Marketing, Políticas Públicas e
Saúde. Mais informações podem ser acessadas no seguinte endereço: https://www.insper.edu.br/cursosonline/.
Até o momento tivermos 39 turmas, com total de 746 alunos.
Além disso, oferecemos também um curso livre de longa duração chamado Data Science e Decisão oferecido
no modelo híbrido (aulas online + presenciais). Em cada trimestre, serão oito finais de semana de aulas, sendo
cinco remotos e três presenciais.

Garantia da Excelência na Qualidade do Processo de Ensino e Aprendizagem
a Distância
Com a evolução do conhecimento interno a respeito de cursos a distância, o Centro de Desenvolvimento de
Ensino e Aprendizagem lidera uma equipe multidisciplinar para garantir o atendimento de todas as
necessidades inerentes aos cursos online, síncronos e assíncronos visando a garantia do aprendizado dos
alunos.
2.9.3.1

Apoio ao Desenho de Cursos a Distância

Para o desenho de cursos a distância, a equipe multidisciplinar é composta por Coordenadores de Programas,
representantes dos NDEs de cada curso e líderes de trilha, especialistas do Núcleo de Novos Projetos do
Insper, bem como pelos analistas e especialistas em Ensino e Aprendizagem do DEA
Utilizando a metodologia de desenho de curso do PDAF, o DEA auxilia as Coordenações e Corpo Docente no
desenho do curso com base nos objetivos de aprendizagem e no detalhamento de toda a experiência de
aprendizagem dos alunos, considerando os recursos tecnológicos disponíveis, os materiais didáticos
necessários e as ferramentas necessárias para que a avaliação e o feedback da aprendizagem ocorram.
2.9.3.2

Formação Continuada de Professores e Tutores

Conforme descrito no Capítulo 4.5 sobre o Programa de Qualificação do Corpo Docente e dos Tutores, são
diversas as atividades de capacitação: desde cursos do Programa de Aperfeiçoamento, até reuniões de
desenvolvimento individual, observações de aula para feedback didático e programas de Mentoria em Ensino.
Além disso, sob a liderança da CPA são realizadas avaliações dos alunos 2 vezes em cada disciplina. Os
resultados dessas avaliações são encaminhados ao DEA para análise dos indicadores e feedbacks dos alunos
a respeito da qualidade das aulas e esses insumos auxiliam nas reuniões de desenvolvimento individual dos
professores e tutores.
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As ações de formação continuada de professores são lideradas pelo DEA e realizadas em conjunto com as
Coordenações dos Programas. O Comitê de Ensino também tem atuação orientativa fornecendo feedback ao
DEA para aprimoramento das formações.
2.9.3.3

Produção e Distribuição de Material Didático

O Insper disponibilizará nos cursos a distância os mesmos materiais didáticos já ofertados nos cursos
presenciais, mas garantindo sempre ações para o seu aprimoramento contínuo.
Aqui o princípio do Aprendizado Centrado no Aluno também se apresenta no sentido da compreensão desses
materiais como instrumento educacional de apoio ao processo de aprendizagem dos alunos, facilitando a
preparação prévia e a assimilação dos conteúdos de cada disciplina.
Esses materiais são pautados também pela metodologia de desenho de curso do PDAF conforme orientação
do Centro de Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem - DEA
Todos os conteúdos são produzidos pelo Corpo Docente do Insper e apresentarão nos cursos a distância uma
estrutura gráfica, pedagógica e metodológica, conforme procedimentos estabelecidos pela equipe
multidisciplinar orientada pelo DEA. Tal equipe conta inclusive com a assessoria da Comissão de Diversidade
para garantir que os materiais tenham uma linguagem inclusiva e acessível.
Os materiais didáticos são compostos por e-books, videoaulas, slides, livros impressos, banco de questões
que colaboram suportando as ementas citadas no PPC de cada um de seus cursos e, ao mesmo tempo,
alinhadas com as habilidades e competências exigidas pelo mercado. A equipe responsável pela produção de
material didático é altamente especializada nas diversas frentes que a compõem e conta para além do Corpo
Docente, os analistas de Ensino e Aprendizagem do DEA. A edição e produção audiovisual dos materiais
didáticos foi sempre terceirizada uma vez que até o momento o Insper não possui cursos a distância, mas a
partir do credenciamento pretende-se construir equipe própria atuando junto ao DEA.
2.9.3.4

Ambiente Virtual de Aprendizagem

Além do portal do aluno, ferramenta de comunicação institucional com o aluno, listamos a seguir as principais
ferramentas tecnológicas aplicadas ao ensino disponíveis para o uso de estudantes e professores.
•

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard): seja no ensino presencial ou a distância, o
Blackboard é a principal ferramenta de interação do professor com o aluno. O ambiente oferece
ferramentas para organização de conteúdo, comunicação entre os alunos da instituição e professores,
realização de atividades pedagógicas e diversas ferramentas de colaboração. Acesso:
https://insper.blackboard.com.

•

Microsoft Teams: foi a primeira ferramenta utilizada em 2020 para transmissão de aulas no Ensino
Remoto durante a pandemia e seguirá sendo adotada para os cursos a distância. A plataforma oferece
uma excelente qualidade de transmissão, interface amigável para alunos e professores, além de
recursos diversos para aplicações de metodologias de aprendizagem ativa, como divisão dos alunos
em equipes ou mesmo em breakout rooms.

•

Zoom: foi adotado também em 2020 durante a pandemia como segunda alternativa de contingência
considerando o perfil de alunos de cada programa em que se deu o Ensino Remoto durante o
coronavírus. Em cursos de Educação Executiva Customizados, por exemplo, o Zoom acaba sendo
mais adequado por conta da conta corporativa dos alunos. Quanto a qualidade de transmissão,
interface e recursos voltados a aprendizagem ativa, o Zoom oferece aplicações muito semelhantes ao
Microsoft Teams motivo pelo qual o Insper tomou a decisão de permanecer com as duas plataformas
para cursos a distância, considerando sempre qual será a melhor experiência a depender do públicoalvo envolvido.
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•

Tecnologias para aprendizagem focadas em dinâmicas da sala de aula: constantemente o DEA realiza
pesquisas no mercado na busca de inovações tecnológicas para aprimoramento das dinâmicas de
aprendizagem ativa além também de proporcionar pesquisa interna, junto aos docentes, para mapear
o conhecimento interno e as boas práticas da Escola. Nesse sentido, são oferecidos aos docentes a
possibilidade de utilização e treinamento no uso de aplicativos pagos ou mesmo gratuitos como
Mural.com ou Miro; CATME; Clickers, etc. Além disso, encontros virtuais denominado "Boas Práticas
ACA" são oferecidos como espaço para que os docentes possam compartilhar suas práticas
pedagógicas.

Com a evolução dos cursos a distância, as Tecnologias para Aprendizagem são um dos elementos que compõe
as frentes de sustentação do planejamento estratégico do Insper.
Assim, liderada também pelo Centro de Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem, o planejamento
estratégico do Insper tem como objetivo criar um Comitê de Tecnologias de Aprendizagem formado por
professores e tutores de diferentes programas da Escola para testarem, validarem e desenharem dinâmicas
de aprendizagem ativa mediadas por tecnologia com o auxílio do DEA. No médio prazo, o produto deste Comitê
será um Menu de Tecnologias para Aprendizagem Ativa, funcionando como um toolkit de ferramentas que
possam apoiar o aprimoramento contínuo dos professores e tutores do Insper.

2.10 Políticas de Comunicação Interna e Externa
Princípios da Comunicação Institucional
A prática da comunicação Institucional pauta-se pelos valores do Insper e segue os princípios apresentados a
seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromisso com a transparência e prestação de contas à sociedade, por meio da divulgação de
relatório anual de atividades e de indicadores econômico-financeiros;
Compromisso com a divulgação contínua de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio
de informes periódicos e do seu site institucional;
Incentivo à difusão da pesquisa acadêmica produzida na instituição por meio de meios digitais,
especificamente pelo Insper Conhecimento;
Promoção do diálogo e do debate com a sociedade por meio da realização de eventos que possibilitam
a exposição de pontos de vista e pesquisa acadêmica e aplicada;
Compromisso com a coleta de informações referentes a sugestões e à satisfação dos diversos públicos
internos por meio de pesquisas realizadas ao menos bianualmente;
Agilidade e responsabilidade nas comunicações institucionais, preservando por um tom adequado e
respeitoso;
Adequação da comunicação de acordo com cada audiência e público-alvo, respeitando suas
características e individualidades;
Compromisso com a acessibilidade comunicacional, atendendo com qualidade aos mais diversos
públicos, entre eles as Pessoas com Deficiência - PCD.

Competências e Atribuições da Comunicação Institucional
São Competências e Atribuições da Comunicação Institucional
•
•
•

Desenvolver, implantar, coordenar e executar a política de comunicação institucional do Insper;
Promover a integração e divulgação das atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão entre
o Insper e a comunidade, através dos meios de comunicação adequados;
Atender às demandas de informação e de entrevistas dos veículos de comunicação local, regional e
nacional (assessoria de imprensa);
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•
•
•

Produzir conteúdo e gerenciar os canais oficiais de comunicação institucional (site, mídias sociais etc.);
Monitorar as mídias sociais e os demais veículos antecipando questões e agindo de forma proativa;
Dar visibilidade aos acontecimentos e eventos da escola, viabilizando, quando necessário sua
transmissão e disponibilização de conteúdo, aumentando seu alcance.

Comunicação do Insper com a Comunidade Externa
Mídias impressas ou eletrônicas poderão ser utilizadas para realizar a comunicação do Insper com a
Comunidade Externa. Todavia, a comunicação institucional se dá por meio de site na Internet que pode ser
acessado em endereço: https://www.insper.edu.br/.
Nesta página, as informações estão organizadas de acordo com o interesse dos diversos públicos que
compõem a comunidade interna: alunos, alumni e professores e a comunidade externa: candidatos,
pesquisadores, empresas e organizações.
Para os candidatos, estão disponíveis informações sobre todos os programas e os respectivos processos
seletivos, requisitos, eventos e calendários. Já para os pesquisadores são apresentadas informações sobre o
corpo docente, trabalhos em andamento e um acesso a uma página específica cuja missão é comunicar a
produção acadêmica da escola. Finalmente, para empresas e organizações, estão disponíveis informações
sobre a área de Programas Customizados e sobre o Núcleo de Carreiras (para oferta de vagas e acesso a
alunos).
No portal constam informações sobre os cursos de graduação e pós-graduação do Insper, notícias e
reportagens da comunidade interna, agenda de eventos, oportunidades profissionais, bem como, uma galeria
de vídeos e fotos para que a comunidade externa conheça a instituição.
Existe ainda a presença nas principais redes sociais com perfis institucionais:
•
•
•
•
•

Linkedin (https://www.linkedin.com/school/1134427?pathWildcard=1134427);
Facebook (https://www.facebook.com/insper);
Twitter (https://twitter.com/insper);
Youtube (https://www.youtube.com/user/insperedu?hl=pt&gl=BR);
Instagram (https://www.instagram.com/insperedu/).

Busca-se oferecer o mesmo conteúdo em cada uma dessas redes respeitando suas características
específicas.
O portal permite ainda que interessados em trabalhar no Insper, na administração e gestão ou na docência,
possam verificar as posições disponíveis. Além disso, existe um acesso específico para acesso e interação
com a Ouvidoria.
O objetivo da ouvidoria é assegurar a participação das comunidades interna e externa para promover a
melhoria das atividades desenvolvidas; reunir informações sobre diversos aspectos da instituição,
encaminhando em curto espaço de tempo a quem de direito para prover soluções e contribuindo assim para a
gestão institucional; apurar resultados e encaminhar à Coordenação da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
para servir como instrumento de análise.
Comunicação do Insper com a Comunidade Interna
Assim como na Comunicação Externa, um dos instrumentos de comunicação utilizados pela IES para a
comunicação institucional com a comunidade interna acontece por meio da página https://www.insper.edu.br/.
Esta página, conduz ao Portal do Aluno, ao Portal do Alumni, ao Portal do Professor e à Intranet Corporativa.
O Portal do Aluno (https://www.insper.edu.br/portaldoaluno/) consolida o acesso o acesso a todos os sistemas
e informações necessários para gestão da vida acadêmica. De forma análoga, o Portal do Professor
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(http://portaldoprofessor.insper.edu.br/) mantém o corpo docente atualizado sobre as diversas iniciativas de
Ensino e Aprendizagem, bem como oferece acesso a todos os sistemas necessários para a consecução das
atividades docentes. Já o Portal do Alumni (https://www.insper.edu.br/alumni/) tem como objetivo fornecer um
acesso exclusivo e privilegiado para todos os alunos que realizaram cursos de longa duração na Instituição.
Por meio deste Portal, deseja-se conectar e manter o relacionamento com estes indivíduos.
A Intranet Corporativa (http://corporativo.insper.edu.br/) dá acesso aos colaboradores para que estes possam
acessar manuais e procedimentos, bem como sistemas e benefícios e informações atualizadas sobre as
atividades na instituição.
Em todos os sites mencionados, é possível acessar a Ouvidoria diretamente.
Além dos endereços citados anteriormente, utiliza-se de forma intensa os diversos murais físicos e digitais
espalhados pela escola, bem como cartazes nos elevadores que apresentam os destaques da instituição,
sejam eles notícias, eventos, publicações de professores e artigos de imprensa que mencionem o Insper de
forma destacada.
O Insper oferece acesso Wi-fi em todas suas instalações possibilitando acesso móvel por todos os públicos
interessados. Além do que foi mencionado, podemos apresentar a existência das seguintes ferramentas que
suportam os processos de comunicação interna:
•
•

Sistema de Gestão Acadêmica Lyceum - Gerenciamento da vida acadêmica da IES, incluindo
informações financeiras que são disponibilizadas no Portal do Aluno;
Blackboard (Learning Management System) - Ambiente Virtual de Aprendizagem que disponibiliza
espaço para compartilhamento de informações e comunicações diversas.

2.11 Política de Internacionalização
A internacionalização é uma das seis estratégias principais do Insper definidas para o período deste PDI. Sua
descrição, gerada no processo de planejamento estratégico, oferece uma orientação para a definição de uma
estratégia específica de internacionalização:
Avançar no processo de internacionalização – A internacionalização é uma condição chave para que
o Insper se torne um protagonista nacional e internacional. Um dos objetivos da internacionalização é
atrair estudantes excelentes e ampliar a diversidade dos alunos e professores. É reconhecido que a
internacionalização do Insper avançou rapidamente nos últimos anos em diferentes dimensões
(acreditações internacionais, aumento do fluxo de estudantes de intercâmbio, programas de dupla
graduação), mas é necessário avançar ainda mais e uma estratégia específica de internacionalização
e um plano de ações devem ser desenvolvidos.

Definição de Internacionalização
Para avançar em sua internacionalização, o Insper criou uma definição para o significado desse conceito para
a instituição. Para o Insper, a internacionalização "é o processo de relacionamento com instituições, docentes
e alunos estrangeiros que adiciona valor para ambos os lados, principalmente por meio de:
•
•
•
•
•
•

Criação de oportunidade de novos componentes curriculares;
Desenvolvimento nos alunos de competências de relacionamento multicultural e atuação global;
Acesso a competências técnicas não disponíveis na instituição;
Cocriação de conhecimento;
Referencial internacional para benchmarking;
Exposição de estrangeiros ao ambiente brasileiro e da América Latina".
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Visão de Internacionalização
Visando orientar a estratégia de internacionalização, assim como o desdobramento da estratégia num plano
de ações para os próximos cinco anos, foi estabelecida a seguinte visão de internacionalização:
Em 10 anos, o Insper deseja ser uma escola amplamente internacionalizada, guiada pela adição de
valor em função dos relacionamentos gerados nas frentes expressas pela sua definição de
internacionalização.
Para o Insper, o significado de internacionalização ampla envolve a infusão de perspectivas internacionais, e
seus contrastes com a realidade brasileira, nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, desdobrando-se
nas dimensões de governança, corpo docente, corpo discente, ensino e currículo, pesquisa e ambiente.
Uma série de indicadores foram estabelecidos para avaliar o quão próximo o Insper está de sua visão de
internacionalização. Metas específicas para cada um dos indicadores deverão estar definidas até o final de
final de 2021, a partir de 20 projetos que estão sendo priorizados para os próximos 10 anos. Esses indicadores
estão definidos para as diversas dimensões:
Governança
•
•
•

Dimensão internacional na Missão e Visão do Insper;
Dimensão de internacionalização no desdobramento de objetivos e metas das áreas;
Membros internacionais no Comitê Gestor da Internacionalização.

Corpo Docente
•
•
•
•
•

Percentual de professores estrangeiros;
Percentual de professores com experiência internacional;
Percentual de professores com perspectivas internacionais, comparativas e globais;
Percentual de professores com proficiência em inglês;
Número de professores internacionais visitantes no ano.

Corpo Discente
•
•
•
•
•
•
•

Percentual de alunos estrangeiros circulando na escola durante o dia;
Percentual de alunos internacionais engajados nas atividades do Insper;
Percentual de alunos estrangeiros estudando em regime de dedicação integral;
Percentual dos alunos de dedicação integral com oportunidade de estudar no exterior
Percentual de alunos com proficiência na língua inglesa;
Percentual de graduados com estágio no exterior;
Percentual de graduados com colocação no exterior.

Ensino e Currículo
•

•
•

•

Todo aluno com exposição significativa a conteúdo internacional, comparativo e global em seus
programas
o Percentual das disciplinas de graduação e de pós-graduação;
Objetivo de aprendizagem geral de competência multicultural e atuação global
o Percentual de alunos com nível aceitável nesta competência;
Programas em língua estrangeira
o Percentual de disciplinas de graduação;
o Percentual de disciplinas de pós-graduação;
Opção de complementação/especialização internacional para todos os programas
o Número de programas de dupla titulação (idioma);
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•
•
•

o Número de programas de segunda titulação;
Número de disciplinas para alunos internacionais com elementos do ambiente Brasileiro e da América
Latina;
Número de cursos de educação executiva destinado a público internacional com competência distintiva
local;
Número de estudos de caso da Coleção Insper com elementos do ambiente Brasileiro e da América
Latina.

Pesquisa
•

Percentual de professores pesquisadores com parcerias internacionais de publicação.

Ambiente
•
•
•
•

Total acessibilidade ao estrangeiro aos diversos serviços da escola (site, atendimentos pelo staff,
comunicação visual etc.);
Competência de comunicação em inglês em todas as áreas de contato nos horários de atendimento;
Temas internacionais em debate com frequência adequada;
Acolhimento do aluno internacional e do professor visitante (pesquisa NPS).

Os projetos de internacionalização previstos para os próximos anos seguem listados abaixo e serão detalhados
na próxima edição do Plano de Desenvolvimento Institucional:

Informações restritas à comunidade interna do Insper e aos órgãos de regulação e avaliação externa

2.12 Política de Relações Corporativas
Estamos em busca contínua de criar um ecossistema que conecte o Insper às organizações, pela ambição de
gerar impactos na sociedade através da educação. Dessa forma, precisamos das empresas para:
•
•
•
•
•
•
•

Potencializar o desenvolvimento dos nossos alunos;
Integrar alunos e alumni com empresas, beneficiando a ambos;
Oferecer cursos adequados às necessidades das empresas;
Desenvolver conteúdo relevante para o contexto das empresas;
Elevar a qualidade das pesquisas realizadas, a partir de uma proximidade e entendimento maior das
empresas;
Obter e oferecer apoio na criação e implementação conjuntas de iniciativas de alto impacto;
Maximizar impacto na sociedade.
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Nesse contexto, estamos buscando nos engajar com empresas que irão nos desafiar a perseguir a excelência
em tudo o que fazemos, que compartilhem das nossas crenças e acreditem nas nossas ambições, que tenham
valores alinhados aos nossas e que estejam em busca de formar parceiras duradouras e de longo prazo. Esse
engajamento deve se dar em iniciativas nas quais todos os envolvidos se beneficiem – Insper, empresa e
sociedade.
Em 5 anos, queremos:
•
•
•

Criar um ecossistema escola / empresas, composto por 50 parceiros engajados;
Ter mais de 200 pessoas “C-level” conectadas com a escola – aprendendo e ensinando;
Aumentar a diversidade de empresas com as quais nos relacionamos, tendo uma atuação transversal
nos setores da economia.

A partir disso, desenvolvemos uma política de relacionamentos, que têm o objetivo de:
•
•
•

Desenvolver relações mutuamente benéficas e duradouras com empresas engajadas com o
aprendizado e em gerar impacto em questões relevantes da nossa sociedade;
Promover o diálogo em busca de um relacionamento transparente e eficaz;
Apresentar diretrizes a serem seguidas, com a finalidade de estreitar o relacionamento, consolidar as
ações institucionais e aperfeiçoar o fluxo das informações corporativas.

Definimos 4 critérios de engajamento que representam nossos objetivos com as empresas. Relacionamentos
serão avaliados de acordo com:
•
•

•

•

Intensidade das Transações: Engajamento transacional com empresas em cada oferta do Insper –
e.g.: volume de negócios realizado em cada dimensão;
Qualidade das Interações: Profundidade e proximidade das relações nas diferentes ofertas do Insper,
buscando avaliar qual é o nível de envolvimento no parceiro além do volume de transações – e.g.:
quanto o parceiro realmente se envolve com as diversas dimensões do Insper;
Transversalidade do engajamento: Nível de transversalidade do relacionamento do parceiro com o
Insper – e.g.: o relacionamento é concentrado em algumas áreas do Insper apenas ou ele acontece
transversalmente entre todas as ofertas;
Potencial de evolução do relacionamento: Potencial de evolução, com base na intenção do parceiro e
do Insper em aprofundar o relacionamento e com base nas oportunidades existentes para o
aprofundamento.

Baseados nesses critérios, criamos os 3 níveis de engajamento da escola:
Parceiros: Relações com elevada proximidade entre o Insper e a instituição parceira:
•
•

Compreensão mútua da estratégia das duas partes;
Construção conjunta de soluções inovadoras – customização.

Colaborador: Relação com alguma proximidade entre o Insper e a empresa:
•
•

Adequação das ofertas existentes para necessidades das empresas;
Troca de experiências com parceiros para aprendizados.

Consumidor: Relações transacionais entre o Insper e as empresas:
•
•

Assunção de papel de fornecedor de serviços;
Ofertas com baixo nível de customização.
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Os níveis de engajamento foram definidos para criar relacionamentos diferenciados, de acordo com os níveis
de proximidade entre a escola e a organização e para permitir tratamentos diferenciados e benefícios para
instituições parceiras.
Nesse contexto, queremos desenvolver relações mutuamente benéficas, nas quais ambas as partes tenham
um entendimento claro das estratégias e missões das organizações, baseado na elevada proximidade das
lideranças. Além disso, nosso objetivo é o de criar um contexto de trabalho colaborativo e desenvolvimento
conjunto de soluções e atividades, aumentando o nosso impacto na sociedade.
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3 PLANO DE OFERTA DE CURSOS
3.1 Abertura de cursos – Presencial

Informações restritas à comunidade interna do Insper e aos órgãos de regulação e avaliação externa
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3.2 Abertura de cursos – Educação a Distância (EAD)
Informações restritas à comunidade interna do Insper e aos órgãos de regulação e avaliação externa

62

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

4 CORPO DOCENTE E TUTORIAL
O corpo docente do Insper é o elemento essencial da instituição e os professores são os agentes responsáveis
pelo aumento contínuo dos seus padrões de excelência. Durante a última década, o Insper tem realizado um
grande esforço para aprimorar a qualificação acadêmica do seu corpo docente, envolvendo não só os
professores de dedicação integral, mas, também, professores de tempo parcial na produção de contribuições
intelectuais, garantido ao mesmo tempo a qualificação profissional que assegura a conexão com a prática do
mundo corporativo.
Mais recentemente, a instituição decidiu rever a estrutura da carreira do seu corpo docente, para reconhecer
que diferentes indivíduos podem contribuir de forma diferente com a missão da instituição e melhor alinhar os
incentivos para obter os níveis desejados de excelência no ensino, pesquisa e contribuições institucionais
(serviço). Essa mudança teve um impacto no recrutamento, bem como em outras dimensões da gestão do
corpo docente.

4.1 Classificação do Corpo Docente
Todos os docentes do Insper são contratados pelo regime da CLT. De acordo com a norma educacional
vigente, a escola adota os seguintes regimes de trabalho:
Professores de Dedicação Integral (mensalistas) – Regime de trabalho em que o docente é contratado
em tempo integral, compreendendo a prestação de 40 horas semanais de trabalho na mesma
instituição, nele reservado o tempo de, ao menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos
de extensão, planejamento e avaliação;
Professores de Dedicação Parcial (não mensalistas) – Regime de trabalho em que o docente é
contratado em tempo parcial, atuando no mínimo 12 horas semanais, reservando, ao menos, 25% do
tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos;
Professores Horistas – Regime de trabalho em que o docente é contratado pela instituição
exclusivamente para ministrar aulas, independentemente da carga horária, ou que não se enquadra
em outros regimes de trabalho definidos anteriormente.
Além do regime, os docentes do Insper são classificados segundo sua atuação na escola, o tipo de vínculo
que tem com ela e sua qualificação.

Atuação
Quanto à atuação, o Insper tem duas categorias de docentes:
Docentes Participantes – Os docentes participantes podem ter dedicação integral ou parcial e
envolvem-se nas atividades da escola em matérias além de suas responsabilidades relacionadas ao
processo de ensino – aprendizagem. Os critérios para classificar um docente como participante,
refletem as várias atividades relacionadas ao cumprimento da missão do Insper, podendo incluir
orientação de alunos, participação em órgãos colegiados, desenvolvimento de pares, entre outros. A
direção acadêmica procura garantir que os professores participantes componham ao menos 60% do
corpo docente por área de conhecimento da escola e em cada programa de ensino, além de compor
ao menos 75% do corpo docente da escola como um todo;
Docentes de Suporte – Docentes de suporte tem dedicação parcial e não participam de atividades da
escola que extrapolem suas responsabilidades diretas de ensino.
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Vínculo
Quanto ao Vínculo, os docentes do Insper são divididos em:
Docentes de Carreira
Docentes de Dedicação Exclusiva – entende-se o professor que não desempenhará atividades fora da escola,
remuneradas ou não, que conflitem com a marca Insper e/ou com suas atividades fins (Ensino e Pesquisa),
seja do ponto de vista dos interesses da instituição (inclusive da associação da marca Insper a qual o professor
está vinculado e é representante), seja do ponto de vista da dedicação de tempo que prejudique a execução
de suas atribuições e responsabilidades dentro do alto padrão esperado. Os docentes de dedicação exclusiva
formam o núcleo central do corpo docente do Insper e são identificados como:
•

Professor com ênfase em Ensino e Pesquisa (Vertente 1) – Docente que tem no ensino sua principal
contribuição, mas tem responsabilidade importante de pesquisa com impacto relevante;

•

Professor com ênfase em Pesquisa e Contribuições Institucionais (Vertente 2) – Docente que tem como
sua principal contribuição a pesquisa de ponta visando a publicação em periódicos de alto prestígio
internacional, tendo atribuição letiva reduzida;

•

Professor com ênfase em Ensino e Contribuições Institucionais (Vertente 3) – Docente que tem no
ensino sua principal contribuição, com maior alocação letiva e de contribuições institucionais;

Docentes de Dedicação Parcial Não Exclusiva – Os docentes com dedicação não exclusiva podem ser
identificados como:
•

Docente com vínculo acadêmico não exclusivo (Vertente 4) – são os docentes que ministram aulas de
acordo com a carga letiva contratada e requisitos dos programas de ensino nos quais são alocados.

Docentes Extracarreira (Não pertencentes ao QCD - Quadro de Carreira Docente):
•

Docente Fellow: são docentes com destacada reputação acadêmica e/ou profissional, com atribuições
definidas caso a caso. Conforme sua reputação e diferencial didático ou científico, eles podem se dividir
em:
o

Teaching Fellow ou Senior Teaching Fellow: docente com destacada capacidade didática;

o

Research Fellow ou Senior Research Fellow: docente com destacada capacidade científica e de
pesquisa.

•

Docente joint appointment – são os docentes de universidades ou escolas estrangeiras (em casos
especiais é possível que sejam pesquisadores de renomados institutos ou centros de pesquisa
nacionais ou internacionais) que atuam por alguns meses do ano no Insper. A questão chave deste
tipo de vínculo é o desenvolvimento de pesquisa conjunta com docentes pesquisadores do Insper;

•

Docente Visitante – são docentes de universidades ou escolas estrangeiras que, durante certo período
do ano, permanecem no Insper desenvolvendo atividades de pesquisa com professores da escola.
Eventualmente, dependendo da disponibilidade do visitante e do interesse do Insper, esse docente
pode ministrar alguma disciplina em algum programa de ensino, recebendo a remuneração prevista
para essa atividade.
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Qualificação
Considerando a Visão e Missão estabelecidas para o Insper, é esperado de seu corpo docente que apresente
qualificação acadêmica ou profissional ao longo de sua carreira na escola, compatível com os critérios do
Insper. A qualificação acadêmica ou profissional do corpo docente deve estar distribuída por todos os
programas do Insper, de acordo com os objetivos de cada programa. Esta qualificação é estabelecida para
uma ou mais áreas do conhecimento, sendo comprovada, em cada área, de acordo com os critérios instituídos
pelo Insper. A qualificação é perecível e para ser mantida é preciso comprovar a atualização dos
conhecimentos, sendo de responsabilidade de cada professor esta comprovação por meio da atualização
periódica do CV Lattes e da entrega de cópia da documentação comprobatória quando solicitada.
Em relação à qualificação, os docentes das áreas de Administração e Economia podem ser identificados como:
•
•
•

•
•

SA (Scholarly Academic) – Docente com titulação de doutor e que se mantém atualizado e relevante
por meio de pesquisa acadêmica e atividades correlatas;
PA (Practitioner Academic) – Docente com titulação de doutor e que desenvolve atividades com
conexão substancial com a prática profissional, consultoria e demais atividades empresariais;
SP (Scholarly Practitioner) – Docente que é inicialmente um “practitioner”, que incrementa sua
experiência com o desenvolvimento e envolvimento em atividades acadêmicas e de pesquisa em sua
área de ensino;
IP (Instructional Practitioner) – Docente que possui formação acadêmica e relevante experiência
profissional ligada à prática de sua área de atuação;
AF (Adittional Faculty) – Docentes que não se enquadram nas classificações anteriores.

As Coordenações e Diretorias têm como objetivo institucional garantir, anualmente, os seguintes indicadores
de seu corpo docente, em cada área do conhecimento:
• 40% de SA
• 90% de SA+PA+SP+IP

4.2 Composição e expansão do corpo docente
Tabela 7 - Expansão do corpo docente (regime de trabalho)
ANO

INTEGRAL

PARCIAL

HORISTA

TOTAL

2017

66

42

26

134

2018

80

42

25

147

2019

107

41

23

171

2020

116

39

21

176

2021

131

37

19

187

2022

143

40

19

202

Tabela 8 - Expansão do corpo docente (titulação)
ANO

DOUTOR

MESTRE

ESPECIALISTA

TOTAL

2017

89

43

2

134

2018

100

47

0

147

2019

117

54

0

171

2020

118

58

0

176

2021

123

64

0

187

2022

133

69

0

202
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4.3 Gestão do corpo docente
Governança da Gestão do Corpo Docente
A governança que garante consistência e equidade no processo de Gestão do Corpo Docente do Insper é
realizada por quatro importantes atores da escola:
•
•
•
•

Comissão de Gestão do Corpo Docente (CGCD);
Núcleo de Gestão do Corpo Docente do DEA - Centro de Desenvolvimento de Ensino e aprendizagem;
Coordenações de Cursos;
NDEs – Núcleos Docentes Estruturantes (conforme regulamentação específica).

A CGCD – Comissão de Gestão do Corpo Docente é o órgão deliberativo, composto por membros da Diretoria
Executiva, Coordenações de Curso e do DEA. Assim, a CGCD tem representantes de todos os programas da
escola: Graduação, Pós-Graduação Stricto Sensu, Pós-Graduação Lato Sensu e Educação Executiva – que
se reúnem periodicamente no intuito de manter a escola integrada, com uma gestão sistêmica e colaborativa
entre todos os principais atores da gestão do Insper.
Como órgão deliberativo, a competência da CGCD abrange todas as decisões que envolvem o ciclo de vida
do docente de tempo integral (ou mensalista) das vertentes de carreira do Insper, quais sejam:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejamento do Corpo Docente;
Recrutamento, Seleção e Contratação;
Plano de Carreira Docente;
Alocação em todos os Programas do Insper;
Plano de Desenvolvimento Docente;
Avaliação de Desempenho em Ensino, Pesquisa e Contribuição Institucional;
Promoção, Premiação e Desligamentos;
Investimentos em capacitação docente de nível nacional e internacional.

As decisões da CGCD são sempre colegiadas e por maioria de votos presentes.
O DEA – Centro de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem do Insper, a fim de aprimorar os processos e
sua atuação institucional, divide-se em dois núcleos de trabalho:
•
•

NGA - Núcleo de Gestão da Aprendizagem;
NGD - Núcleo de Gestão do Corpo Docente.

O Núcleo de Gestão da Aprendizagem (NGA) tem como objetivo principal realizar a avaliação independente
da qualidade dos programas de ensino do Insper, para que seja possível a gestão a partir de indicadores chave
e consolidação do ciclo de aprimoramento contínuo dos programas.
O Núcleo de Gestão do Corpo Docente (NGD) por sua vez, atua na governança do Corpo Docente do Insper,
com o objetivo principal de contribuir para a garantia de um corpo docente alinhado à visão educacional da
escola e engajado no processo de aprimoramento contínuo, em todos os programas de ensino por meio do
apoio à Gestão do Corpo Docente junto à CGCD e com iniciativas de Aprimoramento Contínuo de Professores.
Atuando em sintonia e de forma colaborativa, os NGA e NGD formam o DEA e, juntos, têm como meta, também,
apoiar os esforços de aprimoramento dos programas de ensino, de acordo com a demanda das coordenações
acadêmicas em função dos resultados das avaliações de qualidade. Além disso, o DEA deve acumular e tornar
explícito o conhecimento do Insper a respeito do processo de ensino e aprendizagem.
Nesse sentido, no que diz respeito ao Corpo Docente, o DEA, representado neste momento pelo NGD, atua
como o apoio a todo o ciclo de gestão do corpo docente. O papel do DEA é dar apoio às coordenações
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acadêmicas, aos NDEs e à Comissão de Gestão do Corpo Docente (CGCD) nas atividades de planejamento,
recrutamento, seleção e ambientação, sendo responsável direto pelas atividades de avaliação e
desenvolvimento docente.
Já as Coordenações de Curso do Insper são responsáveis pela gestão acadêmica e administrativa de cursos,
inclusive do seu Corpo Docente, auxiliando na tomada de decisão da Comissão de Gestão do Corpo Docente
e contando com o apoio do DEA nas ações descritas no parágrafo anterior.
Assim, no que tange à gestão de professores de tempo integral (mensalistas) das vertentes de carreira (V1,
V2 e V3) e de tempo parcial (V4), a tomada de decisão da Coordenação de Curso é compartilhada e colegiada,
dentro da Comissão de Gestão do Corpo Docente.
Por fim, compõem a governança do Corpo Docente do Insper, os NDEs (Núcleos Docentes Estruturantes) de
cada programa, seja na Graduação, nos cursos de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu e Educação Executiva.
Os NDEs são formados por professores de diferentes áreas de conhecimento da escola, com notável saber e
rigor acadêmico, que atuam como líderes de trilhas de aprendizagem, a fim de garantir a consistência e
coerência dos objetivos de aprendizagem de cada trilha. Também auxiliam as Coordenações de Curso no que
diz respeito a gestão do Corpo Docente, sobretudo no quesito acadêmico, proporcionando alinhamento do
conteúdo e medição dos objetivos de aprendizagem a fim de garantir o efetivo aprendizado dos alunos. Junto
ao DEA, auxiliam nos processos de recrutamento e seleção, bem como nas ações de desenvolvimento e
avaliação de docentes.

Requisitos mínimos para docência no Insper
O Insper não estabelece um mínimo de experiência profissional ou no magistério superior, no entanto, valoriza
a experiência prática e acadêmica na área em que o professor lecionará, exigindo como requisito mínimo de
titulação, para fins de plano de carreira, para a graduação o Mestrado com preferência para o doutorado e para
o Stricto Sensu o Doutorado. Excepcionalmente, professores com titulação mínima de Mestrado ou
Especialista poderão fazer parte do Corpo Docente, mas seguirão como uma das opções de Docentes
Extracarreira. Nas mesmas condições, podem também serem aceitas exceções daqueles professores que
comprovarem notável experiência profissional. Ademais, a escola possui diretrizes claras em relação aos
requisitos de contratação, sempre com o propósito de compor um corpo docente que expresse equilíbrio na
diversidade de perfis.
Nesse sentido, os aspectos prioritários observados no perfil de um professor do Insper são: a qualificação
acadêmica ou profissional, a capacidade comprovada e/ou potencial de didática e as suas contribuições
intelectuais.
Além disso, entre as premissas institucionais estão a identificação com a visão educacional da escola e o claro
interesse e disponibilidade de aprimorar-se continuamente e de engajar-se na evolução da instituição.
Os requisitos de titulação estão apresentados a seguir:
Tabela 9 - Requisitos mínimos de titulação
PROGRAMA

TITULAÇÃO

Graduação

Mestre; preferencialmente Doutor; excepcionalmente Especialista

Pós-Graduação Lato Sensu

Mestre e Doutor; excepcionalmente Especialista

Pós-Graduação Stricto Sensu

Doutor
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Experiência Acadêmica e profissional na área de formação
O Insper valoriza a experiência acadêmica e profissional do docente na sua área de formação, buscando
constituir o seu quadro docente com uma rica diversidade de professores.
Dentro deste perfil de docentes, valoriza-se também o rigor científico, o que garante aos seus alunos uma rica
experiência de aprendizagem com profissionais altamente qualificados que proporcionarão o equilíbrio entre
experiência profissional e visão pragmática.

4.4 Plano de Carreira do Corpo Docente
O Plano de Carreira do Corpo Docente PCD do Insper propõe um sistema de incentivos e de gestão de
expectativas que deve estar alinhado à visão e ao propósito educacional da escola.
Para isso ocorrer, o Insper busca excelência em três dimensões: Ensino, Pesquisa e Contribuições
Institucionais. São nessas dimensões que os docentes contribuem para a Missão da escola.
Na dimensão Ensino, espera-se do docente excelência em 5 quesitos: Planejamento da aula (com objetivos
de aprendizagem claros e mensuráveis, alinhados às dinâmicas e avaliações); Dinâmicas (que garantam a
motivação e participação ativa dos alunos); Avaliação (avaliações formativas que mensurem o aprendizado
dos alunos e avaliações somativas alinhadas aos objetivos); Feedback (fornecido aos alunos de tal forma que
eles compreendam suas fragilidades) e Engajamento do professor no seu aprimoramento contínuo.
Quanto à dimensão Pesquisa, espera-se do docente excelência e rigor científico nas suas pesquisas e
publicações visando atingir as expectativas dos principais periódicos de alta reputação internacional,
contribuindo com o debate acadêmico de tal forma que seja efetivo o seu impacto na sociedade.
Na dimensão Contribuições Institucionais, por sua vez, espera-se do docente que exerça atividades que
contribuam de forma efetiva para a missão do Insper, trazendo impacto positivo nas experiências de
aprendizagem dos alunos.
Assim, o PCD tem como premissas:
•
•
•
•

O Insper busca excelência nas três dimensões, de forma agregada no seu corpo docente;
Docentes diferentes podem contribuir de forma diferente em relação às três dimensões de contribuição
à Missão;
Docentes têm motivação intrínseca diferentes em relação às três dimensões;
As expectativas do Insper para cada docente podem variar em relação a cada uma das três dimensões
e cada estágio de carreira.

Vertentes de Carreira
A premissa do PCD permitiu a criação de vertentes de carreira que tem ênfases diferentes em relação às três
dimensões de contribuição à missão:
V1 – Ensino e Pesquisa (exclusivo)
Dimensão Principal – Ensino
Dimensão Secundária – Pesquisa
3ª Dimensão – Contribuições Institucionais
V2 – Pesquisa e Contribuição Institucional (exclusivo)
Dimensão Principal – Pesquisa
Dimensão Secundária – Contribuições Institucionais
3ª Dimensão – Ensino
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V3 – Ensino e Contribuição Institucional (exclusivo)
Dimensão Principal – Ensino
Dimensão Secundária – Contribuições Institucionais
3ª Dimensão – Pesquisa (Contribuições Intelectuais)
V4 – Ensino e Contribuições Institucionais (não exclusivo)
Dimensão Principal – Ensino
Dimensão Secundária – Contribuições Institucionais
3ª Dimensão – Pesquisa (Contribuições Intelectuais)
Assim, as expectativas do Insper em relação ao desempenho docente variam conforme a ênfase dada à
dimensão em cada uma das vertentes, conforme item a seguir.

Expectativas em Relação às Dimensões
Dimensão Ensino
Quando o ENSINO for a dimensão PRINCIPAL (como nas vertentes V1, V3 e V4), espera-se que o docente
foque no seu aprimoramento contínuo para:
•
•

•
•

•

Forte alinhamento à visão educacional e aos critérios de excelência no ensino: o docente deve atender
ao princípio do Aprendizado Centrado no Aluno;
Gestão da aprendizagem: espera-se que o docente realize a gestão da aprendizagem de tal forma que
possa intervir no processo de ensino quando verificar que há a necessidade para facilitar e promover
o aprendizado dos alunos;
Evidência do efetivo aprendizado: elemento fundamental para gestão do aprendizado – o docente deve
garantir o efetivo aprendizado dos alunos;
Aprimoramento contínuo da sua atuação em Ensino: espera-se do docente o engajamento no
desenvolvimento contínuo das suas práticas pedagógicas e repertório acadêmico, garantindo a
atualização do conhecimento;
Desenvolvimento dos pares: o Insper acredita que o desenvolvimento dos pares é uma excelente
atividade de contribuição institucional e de aprendizagem organizacional.

Quando o ENSINO for dimensão SECUNDÁRIA ou TERCEIRA dimensão, espera-se do docente o alinhamento
à visão educacional e a realização eficiente da gestão da aprendizagem.
Dimensão Pesquisa
Quando a PESQUISA for dimensão PRINCIPAL (como na vertente V2), espera-se que o docente foque no seu
aprimoramento contínuo para:
•

•
•

•

Excelência em nível internacional: suas publicações devem ser em periódicos internacionais de
categorias A1 ou A2 e deve possuir notável reconhecimento e experiência acadêmica nacional e
internacional;
Forte impacto no desenvolvimento do conhecimento da área e/ou nas práticas gerenciais, políticas
públicas e inovação tecnológica;
Aprimoramento contínuo da sua atuação em Pesquisa: espera-se do docente o engajamento no
desenvolvimento contínuo das suas pesquisas e publicações, mantendo o rigor científico e visando o
impacto de suas pesquisas na melhoria da sociedade;
Desenvolvimento dos pares: o Insper acredita que o desenvolvimento dos pares é uma excelente
atividade de contribuição institucional e de aprendizagem organizacional.

Quando a PESQUISA for dimensão SECUNDÁRIA, espera-se do docente, publicações com impacto relevante
nas práticas gerenciais, de políticas públicas e de aplicação tecnológica.
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Quando a PESQUISA for TERCEIRA dimensão, espera-se do docente a manutenção da sua qualificação
acadêmica (de acordo com os critérios estabelecidos pelas Acreditações Internacionais) e da produção
bibliográfica/técnica (de acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC).
Dimensão Contribuição Institucional
Sendo as CONTRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS, Dimensão SECUNDÁRIA ou TERCEIRA Dimensão, esperase que o docente foque no seu aprimoramento contínuo para:
•
•

Contribuições de alto impacto na missão do Insper;
Adequado aproveitamento da expertise, competências e experiência do docente;

Para o Insper, a expectativa de dedicação de tempo pode variar ao longo da carreira.

Estágios de Carreira (Classes)
O PCD também estabelece que as expectativas do Insper para as dimensões de cada vertente de carreira
variam conforme o estágio da carreira, inclusive no que se espera de contribuições institucionais.
Tabela 10 - Expectativas de Carreira Docente para Professores de Dedicação Exclusiva
Estágio de
Carreira (Classes)

Classe
Cód..

Dimensão
Ensino ou Pesquisa

Expectativas quanto à
Contribuições Institucionais

Titular

F

Excelência na dimensão
principal

Aumento da valoração e do impacto na escola pela sua
senioridade; liderança e desenvolvimento de pares

Associado II

E

Excelência na dimensão
principal

Aumento da valoração pela sua senioridade e
desenvolvimento de pares

Associado I

D

Alinhamento aos critérios de
excelência

Dedicação crescente e aumento da valoração e impacto pela
senioridade

Assistente III

C

Consistência nos requisitos
mínimos e aprimoramento

Dedicação crescente

Assistente II

B

Desenvolvimento nos requisitos
mínimos

Sem expectativas, para o docente se concentrar no seu
desenvolvimento

Assistente I

A

Desenvolvimento nos requisitos
mínimos

Sem expectativas, para o docente se concentrar no seu
desenvolvimento

Critérios de Seleção e Contratação
O PCD – Plano de Carreira Docente da escola estabelece que o Quadro de Carreira Docente (QCD) do
INSPER será constituído por 4 (quatro) carreiras distintas a saber V1, V2, V3 e V4 de acordo com a vertente
escolhida pelo docente, cada qual com 6 (seis) Classes e 7 (sete) Níveis respectivamente, conforme abaixo:
Carreiras:
V1 – Ensino e Pesquisa (exclusivo)
V2 – Pesquisa e Contribuição Institucional (exclusivo)
V3 – Ensino e Contribuição Institucional (exclusivo)
V4 – Docentes não mensalistas (não exclusivo)
Classes:
A, B, C, D, E e F conforme sua classificação. (exclusivos)
A e B conforme sua classificação. (não exclusivos)
Níveis:
I ao VII, conforme sua classificação.

70

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

Assim, para fazer parte deste QCD - Quadro de Carreira Docente, os critérios mínimos para seleção e
contratação são:
•
•
•
•

Realização de Processo Seletivo, nos termos previstos nas normas institucionais;
Titularidade mínima exigida para o professor para cada vertente de carreira;
Indicadores de desempenho mínimos para cada vertente de carreira;
Existência de vagas prevista conforme o Planejamento do Corpo Docente do Insper realizado pela
Comissão de Gestão do Corpo Docente (CGCD).

Uma vez contratado, o docente será enquadrado no Quadro Docente do Insper a partir de sua classificação do
docente observando a Categoria, Classe e Nível.
Processo de Ambientação do novo docente
O DEA é responsável pela ambientação pedagógica do docente, preparando-o para estar apto a apresentar
bom desempenho desde a sua primeira alocação. Esta preparação pretende, de forma ideal, que o novo
docente passe pelo módulo de desenvolvimento de Aprendizado Centrado no Aluno – ACA; acompanhe e
analise aulas de outros docentes, prepare e ministre aula-demonstração para que seja observado e receba
feedback, prepare seu plano de aula para que seja analisado e receba feedback. Na primeira alocação, o
professor é observado em uma de suas primeiras aulas e recebe feedback. Esta observação inicial pode
eventualmente identificar a necessidade de desenvolvimento adicional, simultâneo à sua primeira alocação,
por meio de mentoria de outros docentes e do próprio DEA.

4.5 Programa de Aperfeiçoamento/Qualificação Docente
Corpo Docente
As ações de capacitação docente do Insper procuram conciliar os interesses institucionais, as legítimas
aspirações pessoais, os recursos disponíveis e o potencial individual de cada docente, de modo a promover a
justa distribuição de oportunidades de acesso ao aprimoramento profissional.
O Insper entende que uma de suas principais tarefas como instituição de ensino seja a de estruturar e manter
um processo de pesquisa e melhoria contínua de dinâmicas de aula com vistas a garantir o aprendizado dos
alunos. Para esse fim, o Centro de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem (DEA) promove diversas
iniciativas para envolver os professores nesse processo de melhoria contínua do ensino e aprendizagem.
O ciclo de desenvolvimento de docentes abrange todos os docentes mensalistas e não mensalistas da escola
e se inicia com o processo anual de Avaliação Integrada.
No caso de docentes de tempo integral (mensalistas), o processo de avaliação tem como objetivo mensurar o
seu desempenho docente em cada uma das três dimensões: Ensino, Pesquisa e Contribuições Institucionais,
de acordo com o foco da sua vertente de carreira. Tal mensuração funciona como diagnóstico para construção
de um plano de desenvolvimento a ser considerado para o próximo ano letivo.
Para mensuração do desempenho docente na dimensão Ensino, os docentes de vertentes de carreira (V1, V2
e V3) são convidados a participar de reuniões de desenvolvimento com o DEA. Para essas reuniões, a
Coordenação e demais especialistas do DEA verificam os planos de aula de cada docente, a avaliação dos
professores feita pelos alunos, somado a outras fontes de informação que indicam o grau de alinhamento do
docente à proposta educacional da escola. Diante dessa avaliação inicial, na reunião de desenvolvimento, o
professor, como o principal interessado e comprometido com seu processo de desenvolvimento, reflete acerca
de seu desempenho, aponta caminhos e define recursos que irão auxiliá-lo em seu aprimoramento contínuo.
Essa etapa funciona como uma espécie de autoavaliação do docente, conduzida por meio de um diálogo com
profissionais do DEA, visando o seu desenvolvimento.
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Essa reunião de desenvolvimento tem como objetivo permitir, inicialmente, uma autorreflexão sobre o
desempenho atual e identificação de oportunidades de aprimoramento, além de orientar o DEA e as
coordenações acadêmicas a respeito de ações desejadas pelos docentes no seu caminho de desenvolvimento.
Com isso, a instituição pretende conhecer melhor seus docentes, podendo assim alinhar esforços e recursos
para melhor auxiliá-lo em seu desenvolvimento. Tais recursos incluem: acompanhamento pedagógico de aulas,
programa de observação de aulas e workshops especializados, bem como compreendendo temáticas
relacionadas a metodologias de ensino (aprendizagem colaborativa, aprendizagem baseada em problemas,
aprendizagem orientada a projetos, metodologia de estudos de caso).
A reunião de desenvolvimento docente com o DEA é guiada por quatro eixos de Excelência de Ensino:
planejamento, dinâmica de aula, meios de avaliação e feedback, que dão indicação de que informações,
práticas e reflexões estão sendo geradas para a realização da excelência em ensino. A partir dela, portanto, é
gerado um PDD - Plano de Desenvolvimento Docente personalizado às necessidades de cada professor.
Para mensuração do desempenho docente na dimensão Pesquisa, a Comissão de Gestão do Corpo Docente
nomeia Relatores (geralmente professores titulares da vertente V2) para avaliação e feedback das pesquisas
de seus pares. Assim, os docentes das carreiras V1 e V2 também participam de reuniões para parecer de
Pesquisa com os relatores que são designados de acordo com a área de conhecimento de cada pesquisa,
onde poderão contar com feedbacks e orientações sobre a qualidade e o norte de suas publicações
É importante ressaltar que a avaliação da pesquisa dos professores titulares da vertente de carreira V2 conta
com a contribuição de um comitê externo, formado por pesquisadores de maior destaque na Academia nacional
e internacional nas áreas de conhecimento afins ao Insper.
Além do exercício da excelência em ensino e pesquisa, expectativas institucionais direcionadas a todos os
docentes do Insper, há um conjunto de contribuições que são esperadas dos docentes à medida que avançam
na carreira. Para avaliar o desempenho do professor com relação ao eixo Contribuição Institucional, a CGCD
– Comissão de Gestão do Corpo Docente é convocada.
Com relação aos docentes de tempo parcial (vertente V4), o processo de autoavaliação é feito em plataforma
online, por meio de questionários de perguntas e respostas pautadas também nos quatro eixos de Excelência
de Ensino. A partir das respostas, os especialistas do DEA analisam outros indicadores como plano de aula e
avaliação feita pelos alunos para dar um diagnóstico de ensino. Quando identificada a necessidade de
aprimoramento, o docente é convidado, então, a realizar uma reunião de desenvolvimento com o DEA para
construção do seu Plano de Desenvolvimento Docente. Esse processo ocorre de forma muito semelhante os
demais docentes de outras vertentes de carreira, entretanto, a primeira fase ocorre online. Tal iniciativa tem
como propósito mapear e auxiliar aqueles docentes que efetivamente apresentam necessidades urgentes de
desenvolvimento.
Finalizado este processo, os docentes contam com o apoio do DEA para a execução do seu Plano de
Desenvolvimento ao longo do ano. As iniciativas de desenvolvimento envolvem desde observações de aula e
feedback, como em mentorias de ensino, mais reuniões de desenvolvimento e workshops focais que visam
atender a necessidades pedagógicas específicas a cada grupo de docentes; e cursos de aprimoramento
contínuo na modalidade blended learning. Neste último, são oferecidos cerca de 5 cursos de desenvolvimento
docente por ano, que trata sobre o princípio da visão educacional do Insper, denominado o Módulo do ACA –
Aprendizagem Centrada no Aluno, com 30 vagas por turma.
Com relação à Pesquisa, os docentes também contam com o apoio dos Relatores – designados pela CGCD –
que poderão orientar a qualidade e a direção de suas pesquisas conforme as expectativas da escola.
Até o final de 2017, 82 professores finalizaram a formação no ACA (Aprendizado Centrado no Aluno),
totalizando 244 formados desde 2014, quando se iniciou esse projeto de formação de professores na
modalidade blended learning. Além disso, o Insper viabiliza a formação continuada do docente em cursos
ofertados no exterior, levando 2 docentes por ano ao curso Global Colloquium on Participant Centered Learning
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realizado em Harvard e outros 6 docentes por ano ao Summer Institute de Olin College para a realização do
curso Designing Student-Centered Learning Experience realizado em Boston, USA.
O Insper analisa também pedidos de apoio ao custeio parcial de programas de doutoramento no Brasil e no
exterior (programas em tempo parcial) a partir de alguns critérios. O docente interessado deve conversar com
a Coordenação Acadêmica do programa no qual tem estado majoritariamente alocado. Após avaliação da
coordenação, os pedidos são encaminhados para análise da Diretoria Executiva. O apoio e respectivas
condições são formalizados por meio de um Termo de Compromisso que implica, por exemplo, em vínculo
acadêmico exclusivo com o Insper e permanência na instituição de acordo com este termo.

4.6 Procedimentos para substituição docente
O Insper valoriza a experiência de aprendizagem dos alunos como um dos seus principais diferenciais.
Portanto, a substituição docente, salvo raras exceções, não é uma possibilidade. Isso significa dizer que a
regra da escola é a reposição de aulas e nunca a substituição do docente.
Em casos excepcionais como afastamento por doença ou morte de ente querido e/ou familiar, o docente tem
a prerrogativa de cancelar a aula e fazer reposição. Há muitos casos, inclusive, em que o professor divide a
disciplina, o que permite que outro professor o auxilie quando necessário. Portanto, a substituição é sempre
evitada. Opta-se, prioritariamente, pelo reagendamento da aula.

4.7 Corpo tutorial
Prezando pela excelência na qualidade do ensino e da aprendizagem nos cursos a distância, o Insper entende
ser necessária a alocação do mesmo corpo docente dos cursos presenciais nos cursos online, tanto dos
responsáveis pelos componentes curriculares quanto dos professores auxiliares de ensino que, no ensino
presencial atuam como monitores e atuarão como tutores no ensino a distância.
O Insper entende o papel dos tutores na educação a distância como elemento fundamental no apoio aos alunos
no desenvolvimento de suas atividades assíncronas garantindo que os esforços dos alunos estejam bem
direcionados para atingir os objetivos de aprendizagem de cada um dos componentes curriculares. Por isso, a
interação entre professor e tutor é também fundamental para manter a sinergia da experiência online dos
alunos em prol da garantia efetiva da aprendizagem, dando suporte às atividades dos docentes.
Como o Insper já possui qualificado corpo de Professores Auxiliares de Ensino é coerente contar com a sua
atuação conjunta ao Corpo Docente, no papel de tutores a distância, no que tange aos componentes currículos
de cursos a distância.

Atribuições
Os professores auxiliares de ensino que atuarão como tutores de cursos a distância, terão como atribuições:
•

•
•
•
•

Corrigir avaliações e exercícios assíncronos por meio de um padrão previamente definido pelo docente
da disciplina ou pela coordenação do programa de ensino ou ainda pela Coordenação de Ensino e
Aprendizagem (DEA);
Dar retorno online aos alunos sobre o desempenho naquela atividade, conforme orientação do docente
da disciplina;
Prestar informações, sanar dúvidas dos estudantes, e registrá-las;
Assistir a aula da disciplina da qual é professor é assistente de ensino/monitor quando solicitado pelo
professor;
Participar de reuniões de alinhamento com o professor e com a coordenação quando solicitado;

73

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Auxiliar o professor em atividades didáticas ou operacionais durante os encontros síncronos e
assíncronos, conforme orientação;
Incentivar os estudantes a participarem dos encontros presenciais, dos eventos síncronos
(webconferências), dos fóruns e das demais atividades;
Auxiliar os estudantes na interlocução com o docente da disciplina;
Mediar os recursos de interação, seguindo as orientações fornecidas pelo docente da disciplina;
Alertar os estudantes sobre o cumprimento do cronograma de realização e sobre a entrega das
atividades de aprendizagem;
Orientar os estudantes na realização das atividades de estudo, de interação e de avaliação;
Ter uma atitude proativa de estímulo à aprendizagem, ao sucesso escolar e à permanência;
Ter participação ativa nas ações direcionadas ao sucesso acadêmico, à permanência acadêmica e à
contenção da evasão.

Capacitação e formação continuada
O Insper possui uma política de educação a distância que valoriza a capacitação e formação continuada para
o corpo de tutores presenciais e a distância, de modo que incentiva a sua constante participação nos
Programas de Aperfeiçoamento Contínuo oferecidos pelo Centro de Ensino e Aprendizagem.
Ainda, visando atender aos dispositivos legais dos órgãos reguladores e às exigências do mercado, considera
como parte relevante o aperfeiçoamento contínuo de seus colaboradores. Por isso, a capacitação continuada
é incentivada na Instituição como parte constante para o aperfeiçoamento profissional e pessoal, podendo os
tutores realizarem os cursos de pós-graduação e educação executiva do Insper.

Composição e expansão do Corpo Tutorial
ANO

Tutores

2021

-

2022

25
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5 CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
5.1 Composição e Expansão do Corpo Técnico Administrativo
O quadro de colaboradores na categoria técnico-administrativo será modificado, para mais ou para menos, na
quantidade e qualificação, em função de outras ações e objetivos que se pretende atingir nos próximos anos,
tais como: aumento da automação no registro acadêmico, aumento da área física ocupada, expansão do
campus e criação de novos cursos e outras atividades do dia a dia da instituição.
Tabela 11 - Expansão do Corpo Técnico Administrativo
ANO

Áreas de Apoio
Acadêmico

Áreas de Experiência
Educacional

Áreas
Institucionais

Áreas
de Suporte

2017

136

35

47

59

2018

140

38

51

60

2019

141

40

53

62

2020

146

41

54

61

2021

146

45

67

63

2022

148

46

68

65

5.2 Plano de Cargos e Salários Corpo Técnico Administrativo (PCS-CTA)
No Insper atuamos com uma Política de Gestão de Carreira e Remuneração que norteia e orienta os
colaboradores do Corpo Técnico Administrativo a conhecerem as oportunidades de trilha de carreira dentro de

Política de Gestão da Carreira e Remuneração dos Técnicos Administrativos
Esta política visa estabelecer os critérios, métodos e ferramentas de Gestão da Carreira e Remuneração,
aplicável a todos os colaboradores da administração.
A Gestão de Carreira e Remuneração do Insper tem como base 3 (três) carreiras distintas de acordo com a
área pertencente, cada qual com classes distintas, podendo estender-se à 9 (nove) Classes e 6 (seis) Níveis.
As três carreiras constituem-se em: (1) Operacional, (2) Técnica, (3) Administrativa, orientando o
desenvolvimento de carreira nas diferentes áreas da escola e a remuneração praticada pelo mercado, de
acordo com a hierarquia destes, no contexto da instituição.
Definimos as seguintes razões de movimentação de colaboradores orientados por análise de carreira:
promoção (movimentação para um nível de carreira superior), mérito (evolução de carreira dentro da mesma
zona), movimentação interna (mudança de área com ou sem movimentação salarial) e efetivação (alteração
salarial de acordo com o cargo proposto).
Anualmente, realizamos o processo de revisão das remunerações com base nos seguintes indicadores:
pesquisas salariais de mercado realizadas, atualização das tabelas salariais conforme acordo coletivo da
categoria.
A análise de Carreira tem o objetivo de:
•

Conhecer a evolução das pessoas na carreira, mediante os níveis de prontidão esperados – Requisitos
da Função e Momento de Carreira;

•

Obter subsídio para indicações de alteração salarial e promoções;
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•

Orientar o colaborador a respeito do que necessita ser aprimorado em relação aos requisitos dos
cargos.

Cada estágio no Insper leva em consideração: maturidade profissional, complexidade das tarefas, formação,
anos de experiência, responsabilidade por equipe e grau de autonomia.
E a partir do processo de avaliação de desempenho, cada colaborador é apreciado, considerando no mínimo
três perspectivas: autoavaliação, avaliação do gestor e avaliação de pares. E no caso de gestores, acrescentase, avaliação da equipe e percepções de um relator, papel atribuído a um membro do comitê executivo, que
não o gestor direto.
Esta ponderação acontece na reunião de consistência que tem objetivo de confrontar os padrões de exigência,
eliminar vieses e maximizar o potencial humano dentro da escola. Ocasião que conta com a participação de
líderes e o Insper Pessoas, analisando os resultados de cada colaborador para aprovação das movimentações
salariais, indicações ao prêmio e recomendações do PID – Plano de Desenvolvimento Anual.
Para os cargos de gestão há também uma análise quanto aos padrões de qualidade que indica a adesão aos
valores e princípios fundamentais expressos no Código de Ética e Conduta do Insper, dentre elas:
responsabilidade por orçamento, processos de gestão de pessoas e participação em projetos para além da
sua área.

5.3 Critérios de Seleção e Contratação
Todas as etapas do processo de recrutamento e seleção, abaixo relacionadas, são realizadas internamente,
via Insper Pessoas, departamento responsável pela gestão das pessoas no Insper, sendo possível contar com
o apoio de consultoria externa, sob aprovação do gestor requisitante e de recursos disponíveis em orçamento
para este fim ou no caso de contratações de Pessoas com Deficiência (PCD).
Realizamos dois tipos de Recrutamento:
•

Recrutamento Externo: que tem o objetivo de garantir a identificação de profissionais que apresentem
competências adequadas às necessidades e expectativas da posição em aberto e potencial para
desenvolvimento e crescimento na Instituição;

•

Recrutamento Interno: aproveitamento de talentos internos para ocupar posições em aberto nas
situações em que trouxer benefícios: para o funcionário quando a movimentação representar
desenvolvimento de carreira e para o Insper, quando a movimentação representar fortalecimento da
área requerente sem prejuízo da qualidade de entrega/desempenho da área de atuação do funcionário.

São consideradas as seguintes etapas no processo seletivo do Insper:
•

Abertura da Posição - visa garantir a adequada descrição do cargo, por meio do levantamento do perfil
desejado, de modo que sejam plenamente supridas as necessidades da área requisitante e da
Instituição;

•

Processo Seletivo - tem a finalidade de garantir a eficácia na identificação do melhor candidato, de
acordo com o perfil definido para a posição;

•

Entrevistas Individuais ou Coletivas por competência – o formato das entrevistas e indicação as áreas
de interfaces são desenhadas em conjunto pelo RH e gestor requisitante, de modo a alinhar a melhor
abordagem de acordo com cada vaga e perfil;
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•

Entrevista individual com o Gestor Requisitante e a área de RH - que visa aprofundar na leitura dos
conhecimentos técnicos e parecer sobre a dinâmica de trabalho do candidato, a fim de verificar o
alinhamento com a cultura da escola;

•

Redação – são utilizadas principalmente para os cargos de início de carreira e visam garantir uma
avaliação da habilidade escrita;

•

Entrevistas com representantes de áreas de interface (duas ou três) – é a participação de áreas de
interdependência com a posição a ser ocupada e visa garantir um processo integrado, dando a
possibilidade ao candidato de conhecer a escola de outras perspectivas e de o gestor contar com
outras avaliações;

•

Testes de proficiência técnica – podem ser utilizados em diversas posições, mas principalmente
daquelas que exigem conhecimentos específicos tecnicamente;

•

Teste escrito / oral de inglês – que visa garantir a identificação do nível de proficiência em relação ao
idioma, visto o posicionamento da escola em ser uma instituição internacionalizada;

•

Reunião de consenso – que visa a tomada de decisão pelo candidato finalista, de forma colegiada,
envolvendo gestor requisitante, área de RH e representantes das áreas de interface.

Após a aprovação do candidato, iniciamos o Processo de Admissão que garante que o novo colaborador seja
corretamente registrado, e tenha à sua disposição todos os recursos necessários para a realização eficiente
do seu trabalho.
No primeiro dia de trabalho, o colaborador passa pelo processo de integração que visa apresentar as políticas
de pessoas, detalhes sobre os benefícios e assinatura do contrato. Também é realizada uma breve
apresentação do espaço físico e recursos da escola, como intranet, Serviços, Política de Compras, Uso de
Taxi, Cartões de Visita, Uso da Marca, Pagamentos, Reprografia, Help Desk, entre outros.
Ainda nas primeiras semanas, são disponibilizadas as ambientações, processo que com o apoio do Insper
Pessoas visa ampliar o conhecimento sobre as áreas, permitindo compreensão das relações de
interdependência no cotidiano, além de contribuir com o senso de pertencimento.
Acreditamos que esses encontros são fundamentais para uma adaptação mais rápida ao ambiente, pois
estimulam as parceiras internas, facilitam o contato com a nossa cultura e trazem clareza sobre a estrutura e
as responsabilidades.
Para apoiar o Onboarding uma plataforma online está sendo implementada, a fim de garantir, acesso a:
políticas, informações institucionais, detalhamento das áreas e interação com o novo colaborador frequente,
durante seu primeiro ano na Escola.
Nos primeiros meses também, é realizada e Entrevista de Acompanhamento entre RH e novo colaborador,
que tem o objetivo de conhecer a opinião do colaborador desde o processo seletivo até a integração da equipe
e escola em geral. O feedback deste momento é feito presencialmente ao gestor e visa contribuir com o
processo de retenção.
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5.4 Qualificação e Capacitação / Formação Continuada

Política de Gestão de Aprendizagem e Formação Educacional
A Política de Gestão de Aprendizagem e Formação Educacional visa definir procedimentos para as práticas
voltadas à aprendizagem e formação educacional dos colaboradores, promovidas pelo Insper, do ponto de
vista de:
•

Catálogo de Aprimoramento Anual: treinamentos institucionais, campanhas e ações, baseadas no
diagnóstico das necessidades de aprendizagem, formação educacional e fortalecimento da cultura;

•

PID - Planos Individuais de Desenvolvimento;

•

Concessão de Bolsa de Estudos no Insper (curta e média duração, longa duração, disciplinas avulsas
e/ou atividades complementares);

•

Concessão de Bolsas de Estudos em outras Instituições de Ensino;

•

Concessão de Bolsas de Idiomas;

•

Concessão de participação em Treinamentos Técnicos, Seminários Acadêmicos, Eventos etc.

O gestor é responsável por orientar-se por esta Política, com apoio do Insper Pessoas, para o melhor
planejamento de treinamento e desenvolvimento de sua equipe. Assim, a definição do PID - Plano Individual
de Desenvolvimento deve ser à luz das necessidades dos colaboradores da sua área, identificadas por ocasião
da realização da Avaliação Integrada e definição de prioridades para o ano.
O objetivo é incentivar os colaboradores a investirem em sua formação acadêmica e/ou extra-acadêmica, que
poderão ser financiadas pela escola ou apenas pelo próprio colaborador, quando se tratar de aspirações
pessoais. Entendendo o colaborador como protagonista de sua carreira e busca por aprimoramento contínuo,
sabendo que pode contar com as orientações do gestor direto e diretrizes da Escola.
O Insper Pessoas, é responsável por dar suporte ao colaborador requisitante e ao gestor, em todas as etapas
do processo, incluindo avaliar a concessão de Bolsas de Estudos (interna, externa e idiomas) e/ou a
participação das equipes em treinamentos ou programas internos de desenvolvimento.
Todos os colaboradores do Insper, em regime CLT, podem solicitar a participação no programa de bolsas,
desde que conste no PID, tenha sido aprovada pela gestão e diretoria da área, esteja atrelada às necessidades
da função atual e alinhada à perspectiva de crescimento a curto e médio prazo.
Salientamos que os dependentes dos colaboradores também têm o direito de usufruir do benefício de bolsas.
Integrais para os cursos de graduação, no caso de filhos até 25 anos e, parciais, quando se trata de cursos de
pós-graduação e educação executiva estendendo-se para cônjuge, irmãos e pais, incluindo filhos.
Além das Bolsas de Estudos, a Política compreende as iniciativas de aperfeiçoamento que se referem a cursos
de curta duração externos, como: congressos, workshops, seminários e palestras e outros.
E dentro das atividades oferecidas internamente, contamos com os programas obrigatórios e treinamentos
institucionais, além de ações pontuais, como Lives e campanhas diversas.
Os programas obrigatórios são orientados a colaboradores que atuam em áreas específicas, conforme Normas
Regulamentadoras. Geralmente, são conduzidos por empresas parceiras e gerenciados pelo Insper Pessoas,
em conjunto com a área de Segurança do Trabalho.
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Os treinamentos institucionais são programas elaborados em parceria com nossos professores, Comissão de
Diversidade e Inclusão ou com consultores familiarizados com a escola, a partir dos desafios para aquele ano
ou que apoiem o alcance dos objetivos estratégicos.
As Lives foram implementadas durante a pandemia, a fim de garantir a manutenção do Catálogo de
Aprimoramento anual, mesmo de forma remota. Quanto as campanhas, têm a intenção de reforçar as etapas
do Ciclo de Gestão de Pessoas, como Avaliação de Desempenho ou desenho do plano de desenvolvimento,
além de apoiar ações do Pulsação - Programa de Vida com Qualidade.
Como registro, nosso Catálogo de Aprimoramento encontra-se disponível na Intranet e utilizamos o “Conexão”,
nosso boletim informativo, para reforçar ações de desenvolvimento e “jeito de ser” do Insper. Além disso, em
busca de melhoria contínua, consideramos a percepção do nosso colaborador, que, frequentemente, avalia os
eventos os quais participou.
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6 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES
6.1 Estrutura Organizacional com as Instâncias de Decisão
O modelo de governança do Insper, uma instituição sem fins lucrativos, visa atender aos mais altos padrões
de organizações públicas e privadas, além de atender a legislação educacional vigente e os diferentes critérios
para a conquista de credenciamentos, acreditações nacionais e internacionais e ainda cumprir sua visão e
missão.

Mantenedora:
Assembleia de Associados
A Assembleia de Associados é um órgão de governança, formado principalmente por membros das famílias
responsáveis pela doação que deu origem à Mantenedora como entidade independente e sem fins lucrativos.
A Assembleia tem como responsabilidade aprovar a indicação do Diretor Presidente da Mantida, certificar-se
de que a missão e a visão do Insper sejam cumpridas e de que haja recursos suficientes para atender a esse
objetivo.
Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo de administração da Mantenedora. Cabe a ele indicar o Diretor
Presidente da Mantida, definir sua orientação estratégica, visão e missão e supervisionar, por meio de
indicadores, a sustentabilidade financeira e a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

Mantida:
Conselho Superior - CONSUP
Órgão máximo de deliberação e normatização em matéria didático-científica, administrativa e disciplinar, tendo
sua composição estabelecida no Regimento da Faculdade, assegurada a participação efetiva de alunos e
professores, e com as seguintes atribuições:
•
•
•
•
•
•
•
•

avaliar e aprovar o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional;
homologar os PPCs e as vagas ofertadas;
criar, modificar e extinguir cursos, com anuência da Mantenedora;
aprovar políticas, normas acadêmicas e regulamentos internos dos demais órgãos da Faculdade;
aprovar o orçamento anual e o plano de investimentos;
aprovar os calendários acadêmicos;
avaliar e aprovar alterações no Regimento da Faculdade;
atuar como órgão recursal a decisões dos Colegiados de Curso.

Diretoria Executiva
O Diretor Presidente é designado pela Mantenedora por tempo indeterminado e é assessorado por um Comitê
Executivo formado pelos Diretores e Coordenadores Executivos da Faculdade.
Diretorias de Programas
Seus ocupantes são designados pelo Diretor Presidente por tempo indeterminado, tendo como principais
atribuições:

80

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elaborar e submeter aos órgãos superiores o Calendário Acadêmico, objetivando a programação
unificada das atividades dos respectivos cursos;
encaminhar aos órgãos superiores o planejamento anual dos cursos (incluindo metas anuais) e
respectiva proposta orçamentária;
disciplinar a realização dos processos seletivos;
representar o Insper diante de pessoas ou instituições públicas ou privadas, observado o Estatuto da
Mantenedora;
submeter aos Colegiados de Curso assuntos que necessitem de sua aprovação;
conferir grau, assinar diplomas e títulos;
zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da escola;
indicar Coordenadores de Cursos;
cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e demais normas pertinentes;
exercer as demais atribuições que lhe sejam indicadas.

Colegiados de Curso
Deliberam sobre questões didático-científicas e disciplinares relacionadas a cada curso de graduação. Suas
composições são estabelecidas pelo Regimento da faculdade, assegurada a participação efetiva de alunos e
professores, e suas responsabilidades são:
•
•
•

discutir e deliberar sobre assuntos didático-científicos que afetem ensino e aprendizagem e/ou
impactem o Projeto Pedagógico de Curso (PPC);
decidir sobre questões disciplinares, vinculadas ao Código de Ética e Conduta do Insper;
propor e aprovar mudanças nos regulamentos dos cursos.

Os colegiados de cursos de pós-graduação são regidos por normas próprias.
Coordenações de Curso
Cada Curso de Graduação ou Pós-Graduação é administrado por um Coordenador, indicado pelo respectivo
Diretor. Compete ao Coordenador de Curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

distribuir encargos de ensino entre seus professores, respeitadas as especialidades, e coordenar suas
atividades;
acompanhar a execução dos programas e planos de ensino das disciplinas dos cursos;
coordenar os trabalhos de elaboração dos projetos de ensino e supervisionar sua execução;
definir a contratação de monitores e demais recursos didáticos para apoiar os processos de ensino e
aprendizagem;
definir, junto com a Direção, a contratação de professores que não sejam em Tempo Integral;
presidir as reuniões do Colegiado de Curso;
apreciar os pedidos de transferência e determinar os planos de adaptações curriculares, de acordo
com as normas estabelecidas pelo Colegiado de Curso;
zelar pelo fiel cumprimento da legislação referente ao ensino superior;
aplicar as sanções disciplinares previstas para infrações ao Código de Ética e Conduta e indicar casos
de infração grave ao Colegiado de Curso;
desempenhar as demais atribuições inerentes ao cargo e as que lhe forem delegadas pela VicePresidência ou Coordenação Geral do seu programa.

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE)
Os Núcleos Docente Estruturantes, estabelecidos de acordo com a Resolução CONAES 01/2010, têm o
propósito de servir como conselho consultivo para a Diretoria e a Coordenação de Curso em assuntos
referentes ao acompanhamento, concepção, consolidação e atualização contínua dos projetos pedagógicos
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dos cursos, bem como contribuir para a consolidação do perfil profissional pretendido dos egressos do curso
e zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais. Em consonância com a legislação vigente, o
NDE será constituído por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso, além
da respectiva Coordenação. A indicação dos representantes do NDE será feita pela Coordenação do Curso,
com aprovação do respectivo Diretor Vice-Presidente.
Figura 8 - Organograma Institucional - 2021

6.2 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas
Como áreas de apoio às atividades acadêmicas, temos as áreas consideradas administrativas, que podem
estar mais ou menos próximas das atividades com os docentes e discentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento Insper;
Secretaria Acadêmica de Graduação (Apoio Acadêmico);
Secretaria Acadêmica de Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa (Apoio Acadêmico);
Secretaria Acadêmica de Pós-graduação Lato Sensu (Apoio Acadêmico);
Biblioteca;
Centros de Pesquisa;
SAVI – Secretaria de Avaliação Institucional.
Atividades Complementares;
Centro de Liderança e Inovação;
Relações Internacionais;
DEA – Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem;
REP – Resolução Eficaz de Problemas;
CEMP – Centro de Empreendedorismo;
Núcleo de Carreiras;
MultiInsper - Incentivo à Aprendizagem;
Laboratórios de Ensino;
Coordenação Executiva de Vestibular;
Relacionamento Institucional;
Insper Pessoas;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing e Conteúdo;
Apoio à Diretoria.
Administrativo Financeiro e Controladoria;
Contabilidade;
Compras;
Gestão da Sala de Aula e Help Desk;
Patrimônio;
Manutenção Predial, Obras e Expansão;
Infraestrutura e Arquitetura de Sistemas em TI;
Desenvolvimento de Sistemas e Suporte em TI.

6.3 Registro Acadêmico
As diversas atividades de Registro e Controle Acadêmico do Insper são realizadas de maneira descentralizada,
pertencendo a diferentes áreas as seguintes atribuições:
Cabe à Coordenação de Processo Seletivo ou órgão equivalente:
•
•
•
•
•
•

planejar os processos seletivos dos respectivos cursos;
elaborar e divulgar os editais, de acordo com a legislação vigente;
orientar candidatos acerca das etapas e normas;
operacionalizar a elaboração, aplicação e correção de provas e demais atividades de seleção;
apurar e divulgar os resultados;
manter a guarda da respectiva documentação exigida por lei.

Cabe ao Atendimento ao Aluno:
•
•
•

realizar a matrícula inicial de todos os candidatos de graduação e pós-graduação, por meio do
recebimento dos documentos exigidos e o cadastro no sistema acadêmico;
realizar o atendimento presencial de todos os alunos de graduação e pós-graduação;
manter a guarda de demais documentos que sejam considerados sob sua responsabilidade segundo
normas internas.

Cabe ao Núcleo de Documentação:
•
•
•

digitalizar os documentos acadêmicos;
criar, organizar e manter a guarda dos dossiês dos alunos ativos e inativos de graduação e pósgraduação;
manter a guarda de demais documentos que sejam considerados sob sua responsabilidade segundo
normas internas.

As Secretarias Acadêmicas de Curso (Apoios Acadêmicos) são responsáveis pelo planejamento,
condução, registro e controle/monitoramento de processos acadêmicos periódicos, atuando na interação e
orientação de alunos e professores. São responsabilidades da área:
•
•
•
•
•

elaborar e divulgar o calendário acadêmico;
elaborar e divulgar o regulamento interno do curso, bem como suas normas e procedimentos;
planejar e executar processos de rematrícula, trancamento, matrículas isoladas, aproveitamento de
estudos, conclusão de curso, desligamento, cadastro de disciplinas e alocação de docentes;
controlar e arquivar os planos de ensino conforme definido no PPC – Projeto Pedagógico de Curso
elaborado pelo NDE (quando aplicável) e aprovado pelo Colegiado de Curso ou órgão equivalente;
criar, organizar e guardar os diários de classe de todas as disciplinas ministradas nos cursos;

83

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

•
•
•

controlar as listas de presença de alunos;
controlar as folhas de ponto dos professores;
manter a guarda dos documentos sob sua responsabilidade.

Para os cursos de Educação Executiva, além das atividades mencionadas anteriormente, cabe ao Apoio
Operacional o controle de requerimentos e a emissão e registro de certificados de conclusão dos cursos livres.
Cabe à Secretaria Geral (SAVI - Secretaria de Avaliação Institucional):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orientar as demais áreas da instituição sobre normas e requisitos legais da educação superior;
coordenar os processos de avaliação e regulação no âmbito do MEC, assumindo o Secretário Geral a
função de “Procurador Institucional” nos termos da legislação vigente;
coordenar o preenchimento do Censo da Educação Superior (INEP/MEC);
realizar o enquadramento dos cursos de graduação no ENADE;
apoiar as coordenações de curso de graduação na inscrição de alunos regulares e irregulares no
ENADE;
apoiar as atividades da CPA – Comissão Própria de Avaliação;
coordenar os processos de acreditação internacional;
coordenar o grupo de gestão do Acervo Acadêmico nos termos da legislação vigente;
emitir e registrar as declarações, atestados, históricos, certificados e diplomas dos cursos de
graduação e pós-graduação;
coordenar as atividades do NID – Núcleo de Informação Docente.

São responsabilidades do MultiInsper:
•
•
•
•
•
•

coordenar e documentar os processos disciplinares dos cursos de graduação;
realizar e registrar o atendimento e o acompanhamento psicopedagógico dos alunos de graduação;
realizar, registrar e acompanhar o atendimento das solicitações dos alunos de graduação relacionados
à saúde e acessibilidade, encaminhar as demandas às áreas envolvidas;
realizar e registrar o atendimento das solicitações, sugestões e reclamações dos alunos de graduação,
encaminhar os requerimentos às áreas envolvidas e acompanhar/realizar o retorno aos alunos;
registrar as informações sobre as atividades desenvolvidas pelas organizações estudantis/clubes e
sobre a participação dos alunos nessas entidades;
realizar e registrar o atendimento das solicitações de recursos das organizações estudantis e
encaminhar as demandas para as áreas envolvidas.

Cabe ao Núcleo de Carreiras:
•
•

coordenar as práticas de estágio supervisionado segundo normas internas e a legislação vigente;
manter a guarda da documentação exigida por lei para os estágios supervisionados.

As demais atividades de registro acadêmico podem ser realizadas por outras áreas do Insper, conforme normas
internas aprovadas nas instâncias superiores.
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7 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
7.1 Programas de Monitoria
Um dos pilares da proposta educacional da graduação do Insper é o de uma escola em período integral. Os
alunos têm sua rotina diária dividida entre aulas, programas de monitorias, atividades práticas supervisionadas
(APS), horários de atendimento com professores de cada disciplina do semestre e atividades extracurriculares
(incluindo as atividades complementares).
Os programas de monitoria são desenhados para apoiar o processo de aprendizagem dos alunos nas
respectivas disciplinas do semestre, complementando o trabalho do professor. As monitorias não são
obrigatórias, por objetivarem desenvolver a autonomia e a responsabilidade dos alunos, mas são bastante
encorajadas e reforçadas pelos professores, inclusive com horários próprios estabelecidos na grade horária.
Nesses encontros, os alunos resolvem exercícios complementares, tiram dúvidas e têm reforço dos conceitos
apresentados pelo professor.
As monitorias são desenhadas pelo professor da respectiva disciplina que orienta o professor auxiliar a
conduzir a sessão de monitoria de forma a reforçar a eficácia do processo de ensino e aprendizagem.
Professores auxiliares podem ser mestrandos ou doutorandos (que almejam se tornar professores) ou alunos
com histórico de excelente desempenho acadêmico na disciplina. Há preferência por monitores alunos, pois
essa experiência é muito rica para formação. Cabe a cada docente, em parceria com a Coordenação de Curso,
definir os critérios de seleção de alunos monitores.
Nos primeiros semestres, as disciplinas são bastante demandantes em fundamentos e ferramentais
necessários para as disciplinas mais avançadas. As monitorias são recursos valiosos para os professores
acompanharem junto aos auxiliares (que ministram as monitorias) quais as principais dificuldades dos alunos
bem como nível de frequência e engajamento, de forma a ajustar/adaptar o ensino com base nessas
informações. O formato predominante das monitorias é o presencial, que facilita as múltiplas interações
necessárias para o aprendizado, contemplando ainda a possibilidade dessas monitorias em interfaces online
que permitam ensino adaptativo e maior acesso dos professores às principais necessidades dos alunos.

7.2 Bolsas e Auxílios
Bolsas de Estudo
O Programa de Bolsas de Estudo, criado e disponibilizado desde 2004, tem como objetivo garantir o acesso
ao Insper aos jovens com grande potencial acadêmico, aprovados no processo seletivo e que necessitem de
apoio financeiro para serem alunos da Graduação nos cursos do Insper.
Por meio do Programa, estamos formando uma comunidade dinâmica de alunos com grande potencial
acadêmico, mas vindos de diversas regiões do Brasil e de realidades socioeconômicas diferentes, promovendo
assim, a diversidade na escola.
Modalidade de Bolsas:
Bolsa de estudo integral – cobre 100% do valor das matrículas e mensalidades – não restituível 100%
de bolsa sobre matrículas e mensalidades
Renda familiar mensal: até 1,5 salário-mínimo por membro da família;
Patrimônio e liquidez avaliados em conjunto com a renda declarada;
Ensino médio em escola pública ou particular com bolsa integral;
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Não ter cursado mais de quatro semestres letivos de outra graduação, tendo prioridade candidatos com até
dois semestres letivos cursados;
Prioridade para as primeiras chamadas do vestibular.
Bolsa de estudo parcial – cobre de 30% a 80% do valor das matrículas e mensalidades – restituível
após um ano de formado
Renda familiar mensal: até 6 salários-mínimos por membro da família;
Patrimônio e liquidez avaliados em conjunto com a renda declarada;
Não ter cursado mais de quatro semestres letivos de outra graduação, tendo prioridade candidatos com até
dois semestres letivos cursados;
Prioridade para as primeiras chamadas do vestibular.
Etapas do processo de concessão de bolsas Insper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inscrição no processo seletivo Vestibular e/ou ENEM com pedido de bolsa;
1ª Fase do vestibular;
Entrega da documentação para análise de renda e patrimônio;
2ª Fase do vestibular;
Entrevistas individuais para análise socioeconômica e de perfil;
Aprovação do Comitê de Concessão de Bolsas Insper e;
Realização da matrícula na data estipulada.

Fundo de Bolsas
O Programa de Bolsas do Insper é suportado pelo Fundo de Bolsas, que conta com uma diversificação de seus
recursos, vindas de três principais fontes:
Figura 9 - Fontes de recurso do Fundo de Bolsas

Parte da receita dos
cursos de Graduação

Restituição dos alumni
formados com bolsa

Doações de Pessoas, Físicas,
Jurídicas e Comunidade Alumni

Formulários, prazos e editais podem ser encontrados, de forma pública, no site do Insper, no link a seguir:
https://www.insper.edu.br/vestibular/bolsas-de-estudo/.
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Figura 10 - Fundo de Bolsas 2020
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Programas de Apoio Financeiro
Crédito Universitário Bradesco
Por meio de parceria com bancos privados os alunos do Insper também terão a possibilidade de obter um
financiamento dos seus cursos de graduação, incluindo taxas de matrícula, com taxas de juros negociadas
especialmente para este fim. Por ser um financiamento por bancos privados, a concessão do financiamento
está condicionada à prévia análise de crédito realizada pelas instituições bancárias.
Auxílio Financeiro
Oferecer aos alunos da Graduação em dificuldades financeiras, alternativas de financiamento (“Auxílio
Financeiro”) para o pagamento de parcelas a vencer, de modo a possibilitar que concluam o curso.
O auxílio consiste na suspensão temporária da cobrança de mensalidades, matrícula e rematrículas por
período determinado de 06 meses, podendo ser renovado por mais 06 meses, de acordo com a necessidade
comprovada pelos alunos e responsáveis financeiros. Os alunos elegíveis ao Auxílio Financeiro devem
necessariamente se enquadrar nos seguintes casos:
•
•
•

•
•

Morte ou Invalidez Permanente do Responsável Financeiro;
Perda de Renda ou Invalidez temporária do Responsável Financeiro;
Os alunos contemplados pelo Programa de Bolsas, poderão recorrer ao auxílio financeiro para o fim
específico de custear as disciplinas em regime de dependência limitando-se a 5 dependências durante
todo o curso.
Serão contemplados apenas os alunos bolsistas com percentuais de concessão igual ou superior a
50%.
Os alunos que tiverem a bolsa congelada por reprovação, poderão aderir ao auxílio desde que
indicados pela área de Relacionamento Institucional, limitando-se a um semestre, ou seja, um fixo por
todo o curso.

O pagamento do valor concedido terá início após 3 meses da conclusão do curso, em até 2,0 vezes o tempo
em que o aluno foi beneficiado pelo auxílio financeiro do Insper.

7.3 Apoio Pedagógico/Psicopedagógico - MultiInsper
A vida no campus se fortalece como referência da experiência universitária quanto mais ativa e responsiva aos
interesses e necessidades dos alunos. Ansiedade, depressão, estresse, distúrbios alimentares, conflitos de
identidade e dificuldade em lidar com frustrações são questões cada vez mais recorrentes em nossa sociedade.
O Insper entende que atenção integral ao aluno (para além da dimensão acadêmica), considerando dimensões
psicológicas, sociais e físicas, é essencial para um processo saudável e efetivo de adaptação e
desenvolvimento. Os alunos têm cada vez mais demandado uma escola que os acolha (e aos seus colegas) e
seja sensível às suas questões de desenvolvimento, em especial considerando que os alunos do Insper
passam, em média, 10 horas diárias no campus. Além disso, quanto mais se promove diversidade na escola
(a começar de alunos vindo de outros estados do Brasil), maior a demanda por adaptação e ambientação
desses alunos ao campus e à cidade. Um ambiente acolhedor e responsivo é fundamentalmente a expressão
dos valores que queremos reforçar na formação de nossos alunos para que os reproduzam no futuro.
O Insper tem investido significativamente nessa esfera, criando uma plataforma de apoio ao aluno denominada
MultiInsper. Essa plataforma conta com uma rede de profissionais, professores, alunos e ex-alunos trabalhando
como mentores e promotores de diálogos que ajudam a escola a entender como ser mais efetiva no apoio aos
alunos.
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O MultiInsper tem por objetivos: contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos sociais,
emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica; promover um espaço de diálogo entre discentes,
docentes, coordenadores de curso e demais diretorias; assessorar, avaliar e apresentar propostas para o
melhor desempenho dos discentes; atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um
espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades, seja na vida acadêmica ou na vida pessoal, desde
que esteja interferindo no processo acadêmico; quando necessário, realizar intervenções com o apoio de
familiares dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas no Insper; orientar
profissionalmente e academicamente; fornecer apoio pedagógico/ psicopedagógico.
Na dinâmica acadêmica, o MultiInsper desenvolve atividades para promover a saúde mental, a resiliência
emocional e o bem-estar em toda a comunidade do campus. Estratégias de inclusão são construídas
juntamente com os alunos, podendo ser revisadas a qualquer momento, considerando-se os desafios de
aprendizagem e desempenho dos alunos. Dentre as atividades oferecidas pelo MultiInsper estão: mentorias
para entidades estudantis e acompanhamento de suas atividades, apoio psicológico e psicopedagógico para
indivíduos com necessidades múltiplas (saúde, financeira, social, acessibilidade), grupos de estudo com
profissionais qualificados para temas de interesse (sexualidade, discussões de gênero, dificuldades de
aprendizagem, entre outros) e atendimento às famílias (sempre com o aluno como protagonista).
Há o cuidado de orientar os professores e alunos para que saibam direcionar os colegas quando estes os
procuram para compartilhar seus conflitos emocionais. Essas ações contribuem para a prevenção de diversos
transtornos psicossociais. Em particular, o MultiInsper contribui para elevar o engajamento dos alunos (o afeto
dado a eles é retribuído em dobro para com a escola) e sido fonte contínua de inovação pelo campus, com
impacto significativo na queda da evasão.

7.4 Atendimento e Inclusão das Pessoas com Deficiência (PCD)
Com base em seus valores educacionais e em consonância com a legislação vigente, o Insper comprometese com a promoção de acessibilidade visando ao atendimento imediato e diferenciado às pessoas com
deficiência garantindo seu acesso e permanência na educação superior com segurança e autonomia, total ou
assistida (espaços, mobiliários, edificações, dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação).
Em 2016, com o objetivo de institucionalizar o atendimento educacional especializado, assim como os demais
serviços e adaptações razoáveis que se façam necessários, o Insper implantou a Comissão de
Acessibilidade, responsável direto pela elaboração, aprovação e acompanhamento das ações do Plano de
Garantia de Acessibilidade Insper.
Seu objetivo é promover a conquista e o exercício da autonomia dos estudantes com deficiência e garantir o
seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade ao atender suas características associadas à
deficiência.
Além disso, a Comissão atua nas diversas questões sobre o tema para atender também às necessidades
atreladas a docentes e funcionários técnicos administrativos com deficiência e comunidade acadêmica em
geral. Para isso, este órgão busca trabalhar continuamente na eliminação de barreiras arquitetônicas,
pedagógicas, tecnológicas, de comunicação e atitudinais.
Dessa maneira, o Insper assume os seguintes compromissos, desde que solicitado e mediante apresentação
de laudo médico:
•
•

Planejar, executar e avaliar o atendimento pleno de toda a legislação vigente relacionada à
acessibilidade e à inclusão educacional e social de pessoas com deficiência;
Ao receber a inscrição de candidato com deficiência, ou contratar um docente ou técnico administrativo
com deficiência, a instituição tomará as providencias com a agilidade necessária para colocar à
disposição os meios de acesso e de rompimento no caso de identificação de eventuais barreiras;
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•

•
•

•

•

•
•

Atender a legislação vigente no que diz respeito à disponibilização, quando necessária, dos serviços
de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, Sistema Braille, bem como
disponibilizar recursos de tecnologia para atendimento das deficiências física, mental, intelectual ou
sensorial;
Propiciar, quando necessário, a formação do corpo docente e técnico administrativo para atendimento
especializado;
Atentos à Lei nº 12.764 no 28/12/2012, garantir o cumprimento da Lei de Proteção aos Autistas, bem
como a execução das medidas necessárias ao acesso das pessoas com autismo à saúde, educação
inclusiva e assistência social;
Capacitar professores e gestores de forma que considere as potencialidades do aluno e colaborador,
além de viabilização de recursos educacionais e de trabalho, de acordo com as determinações do
artigo 3º. da Lei 12.764/2012, no que se refere ao direito a acompanhante especializado, nos casos de
comprovada necessidade do aluno com autismo;
Apoiar a criação de redes Inter setoriais de apoio à inclusão, envolvendo a participação da família, das
áreas da educação, saúde, assistência social e consultorias especializadas parceiras para a formação
dos profissionais da escola, o acesso a serviços e recursos específicos, bem como para a inserção
profissional dos estudantes;
Garantir e efetivar a matrícula do estudante com transtorno do espectro autista e garantir o atendimento
às necessidades educacionais específicas;
Ser responsável pelos custos no caso de necessidade de apoio técnico assistido, além dos recursos,
incentivando o bom desempenho do aluno ou colaborador.

Nos primeiros anos da vigência do presente PDI, a Comissão tem como responsabilidade elaborar e
implementar um Plano de Acessibilidade a ser divulgado para a comunidade acadêmica e regularmente
acompanhado pela CPA – Comissão Própria de Avaliação.

7.5 Programas de Nivelamento
Com a ampliação do acesso aos cursos do Insper ampliaram-se também os desafios. Torna-se cada vez mais
rotineiro o ingresso de alunos oriundos de escolas com currículos menos afinados com as ênfases acadêmicas
do Insper, a presença de lacunas significativas no que tange a competências matemáticas e linguísticas,
previamente diagnosticadas.
Assim, o Insper procura lidar com essa realidade e oferta para seus alunos, diversos programas de
nivelamento, com destaque para: Equalização envolvendo a área de Cálculos e Programação e sessões de
monitorias destinadas à produção e correção de textos que os auxiliam nas entregas das atividades práticas
supervisionadas (APS).
Estas práticas de nivelamento estão concentradas nos primeiros três semestres dos cursos de graduação e
nas disciplinas de maior complexidade acadêmica e/ou prática. Dificuldades acadêmicas nesse início
comprometem todo o desenvolvimento do aluno ao longo do curso, aumentando também o risco de evasão.
Os programas de monitoria, com ênfase em nivelamento, objetivam atenuar esse risco.
Vale frisar que, ao longo de todo primeiro ano dos cursos, todas as disciplinas se pautam em uma forte dinâmica
de avaliações formativas para identificar problemas e demandas por nivelamento de conceitos. Os alunos
identificados com maiores dificuldades, além de encorajados a participar das sessões de monitorias, são
chamados pelos professores para frequentarem horários de atendimento individualizados nos quais recebem
orientações de estudo mais direcionadas para suas necessidades.
No agosto de 2020 o Insper iniciou o desenvolvimento do Programa Delta. A iniciativa busca garantir que os
alunos do ciclo básico tenham o domínio esperado dos objetivos de aprendizado centrais de disciplinas que
possuem impacto na experiência dos estudantes e no perfil dos formandos.
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A partir de uma atividade inicial, foi traçado um diagnóstico individual sobre as competências que precisavam
ser aprimoradas. A partir dessa ação, foram desenvolvidas soluções customizadas para atender as
necessidades de cada aluno.

7.6 Apoio à produção discente
O Insper crescentemente busca estimular a publicação de artigos científicos de autoria ou coautoria de
discentes dos cursos de graduação e pós-graduação em revistas nacionais e/ou internacionais nas respectivas
áreas de conhecimento. Essas ações de estímulo garantem ainda apoio financeiro para a participação em
eventos mediante regulamento próprio.

7.6.1 Graduação
Há diversas iniciativas de fomento à pesquisa e produção discente no Insper. Modalidades mais tradicionais
como Iniciação Científica, subsidiadas em grande parte com bolsa do CNPq, também contam com recursos do
próprio Insper para viagens a congressos (diante de trabalhos aprovados) e recursos para publicação. Também
oferecemos modalidades que não contam com bolsa do governo e possuem um formato mais flexível (ex.
estudos em grupo, projetos tecnológicos, assistência à pesquisa), mas que recebem recursos internos para
ampliar oportunidades de mais alunos participarem desse tipo de experiência.
Desde 2011, o Insper integra o programa de bolsas de iniciação científica do CNPq (PIBIC) e conta também
com bolsas institucionais financiadas com recursos próprios. Anualmente, ocorre um evento para apresentação
dos trabalhos de iniciação científica que visa despertar nos alunos de graduação o interesse pela pesquisa
científica. Os bolsistas são estimulados a publicarem seus projetos de pesquisa na forma de artigos científicos
e a apresentarem em eventos acadêmicos.

7.6.2 Pós-Graduação Lato Sensu
Em 2013, foi implementado um novo processo de monografia para os alunos dos programas de pós-graduação
em Direito do Insper com base em ampla pesquisa junto a alunos, ex-alunos e professores, bem como em
experiências e boas práticas de outras instituições de ensino superior brasileiras e estrangeiras. Os princípios
que nortearam tal processo foram: (a) aumento no número de alunos formados, com a aprovação de
monografias de qualidade; (b) auxílio mais próximo e personalizado de orientação aos alunos, respeitando
suas preferências temáticas dentro da área de concentração do programa; (c) efetivo incentivo para pesquisa,
redação e publicação das melhores monografias junto a editoras parceiras; (d) contribuir com temas inéditos
(ou com abordagens inéditas) para a sociedade, além das fronteiras do programa e da escola.
Em síntese, o novo processo de monografia contempla uma disciplina denominada “Ética e Metodologia do
Trabalho Científico”, na qual são discutidas as regras formais da escola sobre o processo de monografia,
presença de ex-alunos que publicaram seus trabalhos, participação de um representante de editoras parceiras,
palestra de representantes da Biblioteca Telles, desenvolvimento de ideias e discussão das mesmas entre
pares e a elaboração de um pré-projeto, comentado pela própria turma e corrigido pelo professor orientador.
Nas fases seguintes, o aluno é orientado individualmente pelo professor orientador, elaborando primeiramente
um projeto de monografia e depois a monografia propriamente dita. Todo o processo é acompanhado desde
seu início pela Biblioteca Telles, cujos representantes ajudam até mesmo na estratégia de pesquisa e junto às
melhores bases disponíveis.
Ao final do processo, aluno e professor orientador podem sugerir que a monografia seja submetida à banca
examinadora, composta pelo próprio orientador, outro professor do programa e um professor convidado.
As publicações das monografias, como livros próprios, capítulos de livro e até mesmo artigos, são incentivadas
desde o início, sendo a escola parceira no processo de divulgação ao mercado. Desde 2011, foram publicadas
40 obras individuais e 10 obras coletivas com as mais bem avaliadas monografias.
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7.6.3 Pós-Graduação Stricto Sensu
Todos os alunos têm a oportunidade de se engajarem em projetos de pesquisa específicos e de participar de
seminários e eventos acadêmicos. Os projetos podem integrar as atividades dos centros de conhecimento do
Insper e os alunos podem atuar como assistentes de pesquisa.
O Insper também promove, desde 2010, seminários acadêmicos com pesquisadores de instituições do Brasil
e exterior. São eventos abertos ao público nas áreas de Economia e Administração e, mais recentemente,
também de Direito, Engenharia e Ciências de Dados, que constituem uma oportunidade para professores e
alunos se conectarem e discutirem pesquisa de ponta.
O Insper apoia a participação de alunos em eventos científicos nos quais tenham artigos aceitos, financiando
integralmente a viagem e a inscrição.
Mestrados
Nos programas de mestrado profissionais, o Insper tem crescentemente incorporado habilidades de
comunicação como competências a serem desenvolvidas ao longo das disciplinas. Com o intuito de estimular
a orientação prática e produção técnica dos mestrados profissionais, as dissertações incluem um Sumário
Executivo que elabora sobre a relevância, implicações e recomendações práticas do trabalho.
Ainda, em 2016, foi incorporada ao documento “ata de defesa de dissertação”, uma sugestão de publicação,
em que a banca indica o potencial de publicação da dissertação. As indicações são então avaliadas pelo
coordenador do programa e os sumários executivos podem circular com a assessoria de imprensa ou serem
veiculados no Insper Conhecimento, um portal que busca divulgar o conhecimento gerado no Insper.
Doutorado
O programa de doutorado visa formar pesquisadores. Portanto, há grande incentivo à produção de pesquisa
por parte dos alunos.
O primeiro ano é constituído de cursos que visam a construção de um background teórico e analítico. Em uma
mudança recente na grade do curso, a construção da pesquisa também foi inserida já no primeiro ano do curso
com a disciplina Projetos Aplicados I em que os docentes apresentam as linhas de pesquisa do programa.
A partir do segundo ano, os alunos devem aprofundar no tema da pesquisa, iniciando pela escolha do
orientador. O desenvolvimento da pesquisa do aluno é acompanhado com as disciplinas de Projeto Aplicado
I a III e Projeto de Artigo I a III. Vários cursos têm como requisito projetos de pesquisa, elaboração de artigos
ou a replicação de artigos importantes da literatura. A partir do terceiro ano, todo o tempo é dedicado à
pesquisa e apoiamos o estágio sanduíche em universidades estrangeiras de referência. Certamente, a
inserção do aluno em um ambiente de pesquisa em universidades de ponta em muito contribuirá para sua
pesquisa futura.
Por fim, o produto final, a tese de doutorado, é constituída por três artigos de pesquisa.

7.7 Organização e Representação Estudantil
Representação estudantil é um tema de alta relevância estratégica no Insper. Há participação prevista dos
alunos na governança da escola seja nas instâncias oficiais de governança (Colegiados de Cursos, CPA dentre
outros órgãos colegiados) seja nas instâncias que foram criadas para maior engajamento dos alunos no dia a
dia da escola. Por exemplo, cada turma tem um representante eleito com base na percepção dos colegas
sobre seu alinhamento com valores da escola. Esse grupo de alunos eleitos trabalha diretamente junto à
diretoria acadêmica em pautas como fortalecimento de cultura, projetos estratégicos e de inovação, pautas de
debates (como gênero e diversidade), além de identificar principais problemas na escola.
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Também há um grupo de ex-alunos denominado “Conselho Alumni” que contribui com a escola em questões
como engajamento da comunidade de ex-alunos e avaliação dos projetos das entidades estudantis.
Consideramos que o olhar de alunos que já passaram pela experiência da graduação é ideal para uma
avaliação isenta e crítica dos atuais projetos dos alunos, oferecendo dicas de quem já está no mundo
profissional (essa dinâmica se traduz em efetiva mentoria).
O dia a dia no campus vai além da participação na sala de aula. As diferentes organizações estudantis são
estruturadas pelos próprios alunos que assumem diferentes desafios para enriquecer a vivência e experiência
ao longo da graduação. A participação voluntária permite que eles se exponham a problemas, riscos e
situações não previstas. O que contribui para uma maior integração entre colegas de diferentes semestres,
reforçar amizades e ainda se preparar para o futuro que os espera.
Todo grupo de aluno que almeje criar uma iniciativa de geração de valor à comunidade Insper (ex. serviços,
atividades, recursos e aprendizados) terá apoio da escola para concretizar tal iniciativa e instituir uma entidade
estudantil. Mais especificamente, o MultiInsper proverá esse grupo com uma rede de mentores e recursos,
além de instruções quanto à política da escola bem como normas de operação, para o sucesso da iniciativa.
O Centro de Empreendedorismo também apoia em orientações e mentorias a grupos de alunos que desejam
desenvolver atividades com teor mais voltado a novos negócios e impacto fora do Insper.
Há diversas entidades na escola que expressam a energia empreendedora dos alunos e o ambiente acolhedor
do Insper para concretização desses projetos. Todas as entidades estudantis são integradas para todos os
cursos (ou seja, não há entidades separadas para cada curso e todos os alunos do Insper são bem-vindos a
participar de quais quiserem).
A principal representação estudantil Insper se dá via o Diretório Acadêmico Insper, fundado em 15/11/2001
e que tem seu estatuto social registrado junto ao 1o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica em São Paulo – SP, como associação civil sem fins lucrativos, órgão de representação máxima
dos estudantes de graduação e pós-graduação da IES, sem filiação político-partidária ou religiosa, livre e
independente de órgãos públicos ou governamentais, de duração indeterminada, sediado na Rua Quatá, 300
– Térreo – Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04546-042.
Destaca-se ainda Insper Junior Consult – Insper Jr (CNPJ 04.434.382/0001-12) com estatuto social
registrado junto 1o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica em São Paulo – SP
e Associação Atlética Acadêmica Insper (CNPJ 04.899.348/0001-13) com estatuto social registrado junto 1o
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica em São Paulo – SP.
Todas as entidades são orientadas a trabalhar em convivência harmoniosa em prol da soma de esforços para
potencializar suas iniciativas, como por exemplo os coletivos (Feminista, Negros, etc.) que almejam provocar
debates e reflexões essenciais no desenvolvimento de consciência e empatia a grupos em situação de
vulnerabilidade social. Alguns outros exemplos:
Ágora - organização estudantil do Insper dedicada ao estudo e ao debate de temas ligados à filosofia
e humanidades;
AgroInsper – tem como missão aproximar os alunos das principais temáticas do agronegócio.
Consilium -- é uma entidade de estudo e análise de políticas públicas e economia;
Smash - Grupo de Robótica criado para desenvolver, fabricar e documentar Robôs inovadores para
participar de competições ou solucionar problemas gerais. Projetos variam desde Robôs de Combate
até carros autônomos com inteligência artificial;
Grupo de Ação Social (GAS) - responsável por desenvolver e organizar projetos que envolvem a prática
de ações sociais. Busca trazer aos alunos outras realidades, além de torná-los líderes socialmente
responsáveis. Possui diversos projetos que recebem e atingem pessoas de diversos perfis;
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InFinance - criado com o intuito de aproximar os estudantes da faculdade com o mercado financeiro,
por meio de projetos nas áreas de Equity Research, M&A, Private Equity, Crédito e Renda Fixa. Em
todos os projetos, há mentoria de profissionais das respectivas áreas;
Liga de Empreendedores - é um grupo formado por alunos empreendendo novos negócios. Através de
reuniões semanais, os membros recebem mentoria direcionada às suas necessidades e ouvem
conselhos de quem já passou pela experiência de empreender;
Inspride - é o coletivo LGBT do Insper e tem como ideal promover grupos de apoio e debates em
relação ao tema LGBT e diversidade;
Insper Mileage - tem como objetivo principal o desenvolvimento de protótipos de veículos de alta
eficiência energética para participação em competições universitárias no Brasil e no exterior.
A lista atualizada de organizações estudantis
do
https://www.insper.edu.br/graduacao/organizacoes-estudantis/.

Insper

está

disponível

em

7.8 Núcleo de Carreiras
Alunos e egressos contam com o apoio do Núcleo de Carreiras, que oferece atividades (cursos, workshops,
painéis de debates), intermediação e acompanhamento de estágios, divulgação de vagas e dos currículos,
eventos e canais de relacionamento, com o objetivo de favorecer a troca de ideias e aproximá-los do mercado
de trabalho, preparando-os para as escolhas e alavancagem na trajetória profissional.
O Núcleo dedica-se a estabelecer relações com organizações de vários setores econômicos. Atualmente nossa
rede é formada por mais de 2.500 organizações de diversos tamanhos e segmentos que interagem com nossos
alunos e egressos. A relação do Insper com os alunos se inicia quando eles entram na escola e segue por toda
a trajetória profissional.
Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

promover a conexão entre alunos, egressos e o mercado de trabalho;
buscar parcerias com empresas e organizações, tanto públicas como privadas;
contribuir com a trajetória profissional dos alunos e alumni, apoiando-os na preparação,
desenvolvimento, mudanças e/ou inserção no mercado de trabalho;
incentivar a participação dos egressos em atividades junto aos alunos, por meio de realização de
painéis de debate, workshop, orientação sobre o dia a dia no mercado de trabalho etc.;
parcerias/compartilhamento de trabalho com áreas internas do Insper, visando a melhor exposição do
Insper no mundo do trabalho;
acompanhamento das práticas e comportamento / tendência do mercado de trabalho para identificar
formas de melhor atender os alunos/Alumni e empregadores, bem como trazer indicadores /
informações atualizadas para a Comunidade Insper;
realização de pesquisas de satisfação com alunos e egressos para melhoria contínua dos serviços
oferecidos pelo Núcleo de Carreiras;
ferramentas de divulgação de oportunidades profissionais (vagas) e disponibilização dos currículos
dos alunos e Alumni para as organizações parceiras, atualizando ao mesmo tempo os dados
profissionais e cadastrais dos egressos;
incentivo do relacionamento entre alunos e Alumni, por meio da administração da ferramenta Alumni
Networking.

94

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

7.9 Política e Acompanhamento de Egressos (Alumni)
Acompanhamento dos Egressos
O Insper acompanha os alunos desde o início do curso até sua conclusão e após de forma contínua e
sistemática. O objetivo é manter um relacionamento contínuo e perene, tanto com a graduação como pósgraduação, por meio da Comunidade Alumni, instrumento agregador dos egressos Insper.
Formada por mais de 27 mil integrantes, a Comunidade Alumni Insper permanece conectada para compartilhar
conhecimento e experiências ao longo dos anos, além de participar de projetos que fortalecem a instituição e
a sociedade.
A Comunidade Alumni transcende a experiência universitária, perenizando o orgulho e o pertencimento,
tornando a todos que participam embaixadores nas organizações e na sociedade, constituindo uma fonte de
capital humano valiosa para instituição e a todos que são impactados pelo ecossistema.
O Alumni Pós-Graduação é formado por egressos desde o início das atividades da escola em 1986 e
identificados por curso, ano e interesse de relacionamento com a escola. O Alumni Graduação é formado por
egressos desde 1999.
Para os alunos que passam a fazer parte da comunidade Alumni, é prevista uma série de benefícios e iniciativas
na continuidade da relação institucional com o Insper, a saber:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Plataforma Alumni - A plataforma exclusive alumni permite conectar-se com a rede alumni, oferecer e
receber mentorias, acessar oportunidades profissionais, receber informações da escola e também
acessar eventos exclusivos. Além disso permite o acompanhamento dos Alumni ao longo do tempo;
Manutenção e acompanhamento de indicadores dos egressos (dados gerais e mercado de trabalho);
Descontos para Alumni com rematrícula no Insper, incentivando a educação continuada;
Participação dos Alumni na governança do Insper por meio da Comissão Externa de Avaliação,
Conselho e Comitês Temáticos Alumni;
Estímulo ao trabalho voluntário no Insper, em sala de aula, vestibular, mentorias, aulas inaugurais e
por meio das iniciativas dos comitês temáticos;
Disponibilização contínua de eventos e atividades gratuitas aos alumni, cujos temas incluem postura
ética, preocupação com trabalho e meio-ambiente e com o desenvolvimento de postura voltada à
cidadania, bem como atividades voltadas ao seu desenvolvimento pessoal e profissional;
Acessos ao Campus - Os alumni possuem acesso vitalícios às dependências do Insper. Fazem parte
destesacessos os laboratórios, o Hub de Inovação Paulo Cunha e a Biblioteca Telles;
Laboratórios – O Insper oferece em nossos mais dez laboratórios, ferramentas para soluções
inovadores, proporcionando uma experiência prática com acesso às mais recentes tecnologias;
Hub de Inovação - O Hub de Inovação Paulo Cunha atua na junção da área de negócios, economia te
tecnologia para ajudar as empresas a melhorarem a sua gestão e utilizarem os processos de
transformação digital conectados à estratégia, com destaque para dois tipos de tecnologia: a tecnologia
da boa gestão e a tecnologia que promove transformação de processos e modelos de negócio;
Biblioteca Telles - Os alumni Insper, tem acesso vitalício à Biblioteca Telles e seus serviços. A
Biblioteca Telles possui acervo físico e online com milhares de materiais disponíveis para consulta,
empréstimo e download;
Acesso ao Centro
de Empreendedorismo (CEMP) O
Centro
de Empreendedorismo é
um ecossistema empreendedor que provê oportunidades para os alunos e
ex-alunos
adquirem
conhecimento e desenvolverem competências que os apoiem na concentração de suas ideias em
negócios;
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•

•
•

•

•
•
•

•

Conta de e-mail Insper - Todos aqueles que fazem parte da Comunidade Alumni têm acesso vitalício
à uma conta de e-mail do Insper. Utilizando a extensão @al.insper.edu.br faz com que os alumni sejam
identificados como integrantes de uma comunidade reconhecida pelo mercado;
Microsoft Office 365 online - Todos aqueles que fazem parte da Comunidade Alumni têm acesso ao
pacote Office 365 online completo;
Insper Conhecimento - O Insper Conhecimento é um canal que contém um acervo com os mais
variados tipos de conteúdos, como Direito, Economia, Estratégia e Gestão, Marketing, Operação e
Tecnologia, Políticas Públicas, Finanças e Contabilidade;
Insper Notícias - Também localizado no portal Insper, é um canal onde a comunidade de exalunos fica atualizada sobre todos os acontecimentos dentro do Insper, como eventos, lançamentos,
vestibular e muito mais.
Insper Podcast - Os alumni também têm acesso aos podcasts, conteúdos de áudio, disponibilizados
no portal, sobre temas relevantes ou atuais.
Descontos Especiais - Os Alumni Insper possuem descontos especiais para cursar novos programas
e disciplinas avulsas.
Parcerias Internacionais - Insper mantém parcerias com conceituadas universidades e escolas de ne
gócios, economia e engenharia em todo o mundo. O objetivo é trocas experiências acadêmicas
(pesquisa, seminários internacionais, novos cursos etc.) e oferecer aos alunos a possibilidade de
estudar no exterior.
Desenvolvimento de Carreira – O alumni tem todo o suporte alumni tem todo o suporte do Núcleo de
Carreiras à sua disposição, através de atendimentos eventos com coaches e headhunters, acesso às
oportunidades do mercado de trabalho pela plataforma Painel de Oportunidade (POP), acesso às
feiras profissionais, possibilidade de compartilhar conhecimento trajetória profissional com alunos e
alumni, criando chances de oferecer oportunidade de trabalho a alunos e alumni e
oportunidades de representar ou de trazer sua empresa para se relacionar com alunos e alumni.

Ações da comunidade Alumni:
A Comunidade Alumni tem atualmente, em torno, de 27.000 egressos. Os objetivos do Insper com a
Comunidade Alumni são:
•
•

•
•
•
•

•

Estimular o contato permanente com colegas, funcionários e professores;
Incentivar troca de experiência entre eles, como por exemplo pela Plataforma Insper Alumni que
possui uma rede de relacionamento online, que facilita a troca de experiência, mentorias e
conhecimento entre profissionais com interesses em comum;
Estimular o aprimoramento contínuo, por meio de descontos em novos cursos;
Incentivar a participação dos egressos em debates que abordam temas atuais e relevantes;
Estimular o relacionamento/networking entre eles, por meio de encontros frequentes;
Disponibilizar apoio para processos de inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento
profissional, pelo Núcleo de Carreiras (divulgação de vagas, orientação profissional, atividades em
grupo para discutir mercado de trabalho e oportunidades profissionais etc.);
Estimular a participação dos Alumni como voluntários em projetos de impacto, contribuindo com a
perenidade do Insper, por exemplo:
o Participação do Vestibular: Os alumni são elegíveis à participação do vestibular como
avaliadores contribuindo com a perenidade da escola, rumo a uma instituição cada
vez melhor. A participação pode ocorrer de duas maneiras, tanto como avaliador na segunda
fase do processo seletivo da Graduação, quanto do processo de seleção de bolsistas.
o Apoio ao Programa de Bolsas - Os membros da comunidade alumni, podem apoiar o Programa
de Bolsas de várias formas, doando recursos financeiros, oferecendo mentoria aos alunos
bolsistas, se engajando no Comitê Alumni de Fundraising e do Programa Multiplicadores, ou
participando do processo de seleção dos alunos bolsistas.
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o

o

o

o

Doações - Os alumni podem realizar contribuições de qualquer valor e de forma recorrente
através da plataforma de doação institucional. Existem também campanhas, especialmente
elaboradas para a Comunidade Alumni, a qual colaborou diretamente com o Programa de
Bolsas Insper.
Programa Alumni Mentor - Os alumni podem se tornar mentores de alunos bolsistas a
fim ajudá-los em seu crescimento acadêmico, profissional e pessoal. Nessa iniciativa, o mentor
compartilha muito da sua própria experiência e conhecimentos. Para ser elegível a tornar-se
um mentor, o alumni deve cadastrar uma doação de no mínimo R$ 100,00. O Programa tem a
mesma duração do curso do mentorado, divididos em ciclos anuais. Ao final de cada um deles,
há um encontro de acompanhamento e troca de experiências entre os participantes.
Engajamento no Comitê Alumni de Fundraising - O comitê foi criado com o suporte de um
grupo de alumni para dar início a construção de estratégia de fundraising na Comunidade
Alumni, a fim de apoiar a perenidade da escola e captar recursos para o Fundo de Bolsas.
Inspirar e Pertencer: Os alumni recebem convites especiais para representar a Comunidade
Alumni em Aulas Inaugurais, Aulas Magnas e Formaturas. A Comunidade alumni também é
convidada para debates e palestras institucionais sobre temas atuais e relevantes.

A Comunidade Alumni pratica o modelo de governança estruturado, com o objetivo concretizar os princípios
de clareza de papéis, transparência e estabilidade que orientam as ações da Comunidade Alumni.
•

•

•

Comissão Externa de Avaliação (CEA) - Por entender a relevância da participação de outros
stakeholders em nosso processo de aprimoramento contínuo, em 2006, foi instituído uma Comissão
Externa de Avaliação (CEA), composta por profissionais altamente qualificados e experientes nas
respectivas áreas de atuação, incluindo membros da Comunidade Alumni.
Comitê Executivo Alumni - um órgão institucional e conta, em caráter permanente, com quatro
representantes: Conselheira Insper, Diretor de Educação Executiva e Desenvolvimento, Professor
Embaixador Alumni e área de Relacionamento Institucional.
Conselho Alumni - composto por 14 membros da Comunidade Alumni. Esse órgão atua como instância
consultiva para assuntos estratégicos relacionados à Comunidade Alumni Insper, com o intuito de
garantir a relevância de nossas ações bem como na identificação dos melhores meios para incentivar
o engajamento da comunidade.

Comitês Alumni - Para ampliar o escopo e o impacto das iniciativas realizadas para a Comunidade Alumni, em
2019 houve a criação dos Comitês Alumni. Eles são uma forma gerar conexão entre alumni, a partir da
identificação de temas relevantes para a Comunidade Alumni Insper. Todos os comitês realizam ações em
sinergia e integração com as áreas de negócios da instituição. Atualmente temos 10 Comitês, nas seguintes
temáticas: Agronegócios, Avaliação das Organizações Estudantis, Desenvolvimento Profissional e
Empregabilidade, Diversidade, Empreendedorismo e Startups, Fundraising, Gestão de Saúde, Internacional,
Liderança, Tecnologia.
Com o objetivo de acompanhar a qualidade dos cursos e entender os pontos nos quais a instituição pode se
aprimorar, os alumni participam de pesquisas anuais. As pesquisas visam auxiliar o Insper na identificação de
oportunidades de melhoria contínua no âmbito de nosso projeto de avaliação institucional interna (CPA –
Comissão Própria de Avaliação) e externa (diretrizes do MEC e das acreditações internacionais). As dimensões
avaliadas nas pesquisas são: avaliação dos objetivos dos cursos, aplicação do aprendizado na prática /
mercado de trabalho e a trajetória profissional.

Atuação dos Egressos da IES no Ambiente Socioeconômico
No que se refere ao mercado de trabalho, os Alumni estão atuando em diversos segmentos: empresas
privadas, públicas, terceiro setor e em variadas áreas de negócio, como também em negócio próprio.
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O Insper realiza o acompanhamento da trajetória profissional por meio da plataforma Insper Alumni, que auxilia
no mapeamento de dados profissionais, além da atualização de dados cadastrais realizada de forma
automática com o CRM Institucional da escola.
São também estimulados a consolidar seus vínculos com a sociedade, seguindo os princípios
do Insper voltados à perenidade da Escola e ao apoio ao voluntariado. Participam de programas de mentoria
no qual os Alumni são preparados para mentorar os alunos da graduação, participam como instrutores em
workshops, cursos, treinamentos voltados ao mercado de trabalho, entre outros trabalhos de apoio ao
desenvolvimento profissional dos alunos.
São convidados para compor a CEA - Comissão Externa de Avaliação, composta por profissionais altamente
qualificados e experientes em suas respectivas áreas, colaborando no processo de autoavaliação e decisório
do Insper, e o Conselho Alumni, que apoia e guia as ações destinadas à Comunidade Alumni. Participam
também como doadores do Fundo de Bolsa, voltado para alunos de baixa renda, aprovados no vestibular e no
Programa de Bolsas.
Mais detalhes sobre os egressos do Insper podem ser obtidos em https://www.insper.edu.br/alumni/.

98

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
Portaria MEC nº 270 de 13/02/2020, D.O.U. 17/02/2020

8 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
No entendimento institucional, avaliar é um processo inerente a seu desenvolvimento contínuo. Nesse sentido,
não se restringe apenas a um processo uma coleta de dados, mas deve constituir-se como parte de um
processo por meio do qual a escola dispõe de evidências para analisar e planejar e/ou reorganizar ações, na
medida em que subsidia intervenções a partir dos resultados.
Assim, a avaliação é projeto, que deve contemplar implantação de ações e análise de seus resultados. Esse
conjunto de procedimentos avaliativos sempre está vinculado à tomada de decisões. Esse é o caráter políticopedagógico da avaliação. Ela emite juízos de valor sobre a instituição, seus projetos e processos.

8.1 Projeto de Avaliação Institucional
Assegurar a qualidade de suas atividades tem sido uma preocupação do Insper desde sua origem. Para tanto,
instituiu-se uma política de avaliação que faz parte da cultura da escola e que se manifesta a partir dos
seguintes princípios:
Visão do Todo
A fim de observar e caracterizar os múltiplos aspectos de uma instituição de ensino superior, o Insper realiza
sua avaliação de maneira multidimensional e articulada com os diferentes processos realizados na escola.
Como resultado natural do processo de avaliação institucional, a CPA do Insper passa a dar maior ênfase à
execução do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, às ações estratégicas e eixos perenes de atuação
da escola, além dos processos de avaliação externa executados pelos órgãos reguladores e por acreditações
nacionais e internacionais. Nessa direção, a CPA adquire escopo maior do que o normalmente lhe cabe.
Essa dupla estratégia parte das seguintes premissas:
•

•

A CPA é a grande guardiã do PDI, como representante da Comunidade Insper. Cuidar da
sensibilização institucional e da apropriação de resultados é tarefa da Comissão, que necessita de
mais instrumentos para medir como as políticas institucionais estão sendo executadas e a apropriação
da comunidade dos resultados atingidos, em perspectiva de constante melhoria.
Dado seu escopo ampliado, a CPA necessita do apoio de diferentes áreas para que possa avaliar,
como representação da comunidade, a evolução institucional quanto a seus processos de acreditações
e seus eixos perenes, aspectos comumente não associados ao escopo de uma Comissão Própria de
Avaliação.

Continuidade
A avaliação realizada pelo Insper não é pontual, mas contínua, pois acreditamos no potencial de transformação
de um processo avaliativo que esteja internalizado na cultura da instituição.
Participação de todas as partes interessadas (stakeholders), internas e externas
O autoconhecimento desejado pela escola só pode ocorrer de maneira efetiva se todos os integrantes
envolvidos no processo educacional participarem do processo avaliativo. Dessa forma, o Insper comprometese a garantir espaço para que toda a comunidade acadêmica possa contribuir com a melhoria contínua da
instituição.
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A Avaliação Institucional do Insper encontra-se sob a égide da lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 que instituiu
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. A legislação vigente consolidou a avaliação
como um dos instrumentos para sustentação da qualidade do sistema de educação superior. Os processos
avaliativos internos e externos são concebidos como subsídios fundamentais para a formulação de diretrizes
para as políticas públicas de educação superior e, também, para a gestão das instituições, visando à melhoria
da qualidade da formação, da produção de conhecimento e da extensão, de acordo com as definições
normativas de cada tipo de instituição e as opções de cada estabelecimento de ensino.
A formalização dos processos de avaliação no Insper ocorreu com a implantação da Comissão Própria de
Avaliação – CPA em 2004, cujas principais atividades são: (i) conduzir os processos de avaliação internos; (ii)
sistematizar análises e resultados do processo de auto avaliação; (iii) prestar informações solicitadas pelo
INEP/MEC. Além da criação dessa comissão, nesse mesmo ano, o Insper passa a participar de processos de
credenciamento internacionais que exigem o levantamento regular de dados e informações aliado a um
processo de melhoria contínua, conduzido a partir de sua análise. A CPA é formada por representantes dos
docentes, discentes, técnicos administrativos e representantes da sociedade civil. Com regulamento próprio, a
comissão se reúne periodicamente para avaliar a escola de acordo com as dimensões propostas pelo SINAES.
O Insper entende que a Avaliação Institucional é uma grande oportunidade para redefinir ou reafirmar seus
valores, potencializando as condições necessárias para consolidar a excelência educacional da IES. Ela deve
ser contínua, interativa, proativa e global. Seus resultados devem fornecer subsídios necessários à reflexão e
revisão de políticas, programas e projetos, e devem orientar a IES nas tomadas de decisão.
Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas e a reformulação do Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI, formam a base para a implementação de todas as políticas institucionais
e de ações correspondentes.

Constituição da Comissão Própria de Avaliação
O projeto de autoavaliação institucional do Insper prevê a constituição de um regulamento próprio da CPA e o
desenvolvimento de um cronograma trianual de atividades. O período de autoavaliação na Instituição é previsto
no calendário acadêmico. De acordo com o disposto no Art.11 da Lei n.10.861/04, a Instituição é responsável
por nomear os representantes da CPA por meio de portaria da Reitoria, proporcionando paridade entre os
segmentos representados. Em nossa escola, a Comissão é composta por membros eleitos e por membros
indicados pela gestão. Além disso, os membros titulares e suplentes são convidados a participar ativamente
dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão, para que tenhamos maior agilidade e efetividade em nossos
processos avaliativos.
A CPA do Insper fundamenta-se pelos parâmetros e orientações preconizadas pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior, em seus cinco eixos e dez dimensões:
Eixos
Eixo1: Planejamento e avaliação institucional
Eixo 2: Desenvolvimento institucional
Eixo 3: Políticas acadêmicas

Dimensões
Dimensão 8: Planejamento e avaliação
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Dimensão 5: Políticas de Pessoal

Eixo 4: Políticas de gestão

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

Eixo 5: Infraestrutura física

Dimensão 7: Infraestrutura Física
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Projeto de autoavaliação institucional
As práticas avaliativas que efetivamente impactem na gestão institucional exigem a construção de processos
coletivos e colaborativos, que possam auxiliar a instituição no desenvolvimento pleno de sua missão e
compromissos com sua comunidade e a sociedade de maneira geral. Nessa direção, para além da realização
de avaliações, são necessárias práticas metodológicas que sejam incorporadas ao desenvolvimento da
instituição como um todo. Assim, a autoavaliação institucional passa a se organizar de forma sistemática,
regular e permanente, produzindo efeitos de melhoria na qualidade do trabalho desenvolvido pela instituição.
Revisão e ampliação dos instrumentos de coleta
As metodologias e estratégias utilizadas pela CPA são variados e procuram trazer diversos insumos que
possam permitir uma coleta e análise de dados adequados para avaliação dos cinco eixos e suas dez
dimensões em sua plenitude. Ainda assim, a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica
será ampliada, com a elaboração, aplicação, coleta de dados, análise e reporte de resultados de instrumentos
específicos voltados ao corpo docente e corpo técnico administrativo.
Com o objetivo de atender cada segmento com um instrumento específico o quadro a seguir organiza os
documentos já utilizados e os novos que serão aplicados a partir de 2021:

Dimensão / Eixo
1. Planejamento e
avaliação
institucional

2. Desenvolvimento
Institucional

3. Políticas
Acadêmicas

4. Políticas de
Gestão

5. Infraestrutura
Física

Instrumento

Tipo

Segmento que
participa
(quem avalia)

Periodicidade

Áreas envolvidas

Pesquisa de
Autoavaliação CPA

Questionário

CPA

trienal

CPA

Questionário Alumni

Questionário

Egressos

anual

DEA/SAVI/RI/RInst/MKT

Análise documental do
PDI

Análise de
relatórios internos

CPA

anual

Diretoria e
coordenações

Entrevista não
estruturada

Entrevistas

CPA

trienal

Diretoria

Simulado ENADE

Exame

Coordenações,
DEA e CPA

anual

CPA

Visita in loco

Visita

INEP/MEC

Autoavaliação
Professores

Formulário e/ou
Reunião

DEA e
coordenações

Avaliação dos alunos
sobre os professores

Formulário

Alunos

Pesquisa com docentes

Questionário

Pesquisa de clima
colaboradores
Pesquisa de satisfação
dos alunos

-

-

anual

DEA

2x por
disciplina

DEA

Docentes

trienal

CPA

Questionário

Colaboradores

anual

CPA/RH

Questionário

Alunos

anual

CPA

Avaliações externas
Importante ressaltar também que a CPA dará continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado desde ciclos
anteriores de acompanhamento dos resultados de CPC, ENADE, IGC de nossos cursos de Graduação, de
resultados relativos aos cursos de Pós Stricto Sensu avaliados pela CAPES, bem como o acompanhamento
de nossos resultados em processos de avaliações externas internacionais, tais como AACSB (Association for
Advance Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs) e EQUIS (EFMD Quality Improvement
System).
Os processos de avaliações externas são práticas constantes no Insper, sendo compreendidos como parte
integrante pela busca na qualidade dos serviços prestados pela instituição. A escola entende que avaliações
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externas contribuem para refinar os processos na busca pela melhoria constante de suas ações educativas. A
título de exemplo, ressalta-se que os processos de gestão de aprendizagem previstos pelas acreditações
internacionais, notadamente a AACSB, se tornaram práticas incorporadas pela escola, mesmo em programas
não acreditados, como os chamados programas de Pós Lato Sensu e os cursos de Educação Executiva.
O Insper se utiliza dos relatórios das comissões de avaliação in loco institucional (CI) e de curso (CC), do IGC,
dos resultados do ENADE, do CPC, bem como das recomendações feita pela CPA com base na análise de
microdados disponíveis, como insumos relevantes para seus planos de ação, para intervenção em resultados
indesejados e consolidação cada vez mais de seus processos de melhoria contínua. O mesmo princípio vale
para os insumos relativos às avaliações externas dos programas Pós-Graduação Stricto Sensu, conduzidas
pela CAPES. Essa também é a lógica de atuação da instituição com os dados coletados das acreditações
internacionais.
Ressaltamos ainda que a Instituição valoriza o ENADE e tem procurado aprimorar as ações de engajamento
dos estudantes em todos os cursos que participam dos ciclos, o que tem sido recomendado pela CPA no
acompanhamento dos resultados dos ciclos já vivenciados pela escola.

Forma de divulgação dos resultados
A sensibilização dos diferentes segmentos que compõem a comunidade Insper se dá por meio de informativos,
vídeos, infográficos, entre outros meios de comunicação. As ações de sensibilização têm como foco divulgar
o que é a autoavaliação institucional, o que é a CPA e as suas respectivas finalidades, bem como os resultados
da avaliação institucional.
Com o objetivo de ampliar a sensibilização da comunidade, a CPA tem como rotina a comunicação de algumas
ações:
•
•
•
•

Atualização da página da CPA no site institucional e publicação do relatório anual;
Divulgação dos resultados do triênio passado (infográfico de destaques)
Elaboração e divulgação de plano de autoavaliação do triênio seguinte
Consolidação e divulgação do triênio anterior (quais recomendações ficaram)

E também ações de médio e longo prazo:
•
•

•

Resgate constantemente do que é a CPA e como atua, por meio de matérias trimestrais no site,
mostrando andamento dos temas e desdobramento nas mídias sociais;
CPA na sala de aula: no começo do semestre, ter espaço para entrar na sala e dos professores, de
forma presencial ou virtual, para mostrar a importância da CPA e de seu trabalho, inclusive por meio
de vídeos;
Presença mais destacada no relatório anual do Insper, com infográficos ou falas que mostram a
importância da CPA.

8.2 Formas de participação da comunidade acadêmica
A comunidade acadêmica participa de diversas formas na autoavaliação, quer seja como membro direto da
Comissão Própria de Avaliação - CPA, ou por meio de participação em reuniões, palestras, painéis de
discussão ou preenchimento de questionários avaliativos e outros colegiados. Os instrumentos de avaliação
são preenchidos por docentes, técnicos administrativos, coordenações de cursos, gestores e alunos.
A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica (docentes, técnicos
administrativos, e discentes) e da sociedade externa.
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Para coordenar e articular o processo de autoavaliação institucional, a CPA do Insper entende que são suas
funções e premissas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduzir as atividades da autoavaliação e sensibilização da comunidade;
Definir os objetivos, a metodologia, os procedimentos, as estratégias, os recursos e o calendário de
ações do processo de autoavaliação;
Desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de subsídios para a fixação,
aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação Institucional;
Propor projetos, programas e ações que possibilitem a melhoria do Insper;
Trabalhar com base em evidências;
Avaliar a apropriação institucional do PDI dos diferentes públicos-alvo, nos temas que lhes dizem
respeito diretamente ou de interesse geral, por meio de pesquisas próprias;
Avaliar a execução do PDI, nos mesmos focos acima mencionados, considerando dados de outras
instituições com perfil próximo ao Insper;
Fazer análises documentais de relatórios desenvolvidos por outras áreas;
Divulgar resultados para os gestores e a comunidade acadêmica, com sugestões de planos de
melhorias;
Ser a “guardiã” da execução os planos de melhorias;
Elaborar os relatórios parciais e finais das diversas etapas da avaliação institucional.

Destacam-se, no Insper, outros organismos internos e externos que contribuem para o processo de Avaliação
Institucional:
•
•
•

•

•

•
•

MEC e seus órgãos vinculados (por exemplo, INEP e CAPES);
Entidades de acreditação internacional (por exemplo, AACSB, AMBA e EFMD);
CEA – Comissão Externa de Avaliação - tem a função de trazer o ponto de vista da comunidade externa
às atividades e projetos desenvolvidos pelo Insper. Essa comissão, criada em 2006, é formada por
empresários, pesquisadores, professores de outras instituições, ex-alunos de diversos programas do
Insper e outros profissionais de destaque em suas áreas de atuação. A CEA reúne-se anualmente.
Nessa reunião, é feito um resumo sobre o estado administrativo e acadêmico da instituição e os
membros são convidados a analisarem projetos e problemas enfrentados pela direção da escola. Após
cada reunião é elaborado um relatório com críticas e sugestões que é encaminhado à mantenedora e
à diretoria executiva da faculdade para eventuais encaminhamentos;
DEA – Centro de Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem - é responsável pela garantia da
qualidade no aprendizado. Para tanto, busca avaliar a efetiva contribuição das ações de melhoria,
desenvolvimento e inovação para o aprendizado do aluno, em um processo denominado “gestão por
evidências”. Nessa perspectiva, são realizadas avaliações sistemáticas dos objetivos de aprendizagem
dos Programas (relevância, alinhamento, capacidade de mensuração e nível cognitivo) e das
disciplinas, bem como acompanha processos de garantia da qualidade dos conteúdos ministrados
organizados pelas coordenações. O DEA avalia, ainda, os resultados de aprendizagem alcançados
pelos estudantes, que são analisados quanto à validade e à confiabilidade das medições realizadas.
SAVI – Secretaria de Avaliação Institucional – Área de registro acadêmico, regulação e avaliação.
Garante apoio à CPA nas questões operacionais, contribui para discussões de aspectos regulatórios
e registra as reuniões em ata.
Insper Pessoas – Área de Recursos Humanos e Departamento Pessoal da escola.
Relações com Comunidade Alumni – o Insper mantém ativo contato com sua comunidade alumni, que
conta com apoio institucional ao longo da carreira profissional e proporciona diversas ações que
permitem aos ex-alunos manter contato com colegas e professores. O objetivo é criar oportunidades
que favoreçam a conexão dos egressos com alunos, com a escola e também entre si, que resultem
em troca de experiências e desenvolvimento contínuo.
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•

Núcleo de Carreiras – área que engloba a organização de eventos, feiras, painéis e workshops voltados
para o desenvolvimento profissional, bem como organiza os estágios e diversas atividades
complementares.

Processo de melhoria contínua
A CPA, em seus diferentes ciclos, tem promovido um processo de melhoria contínua, de tal forma que as
conquistas já realizadas por ciclos anteriores são mantidas e aprimoradas e as sugestões para melhorias são
incorporadas pelo novo grupo que passa a compor a Comissão.
Nessa perspectiva, no que diz respeito a uma maior participação e sensibilização dos segmentos, algumas
ações são acompanhadas pelos novos membros a cada início de ciclo avaliativo, a saber:
Revisão/elaboração de instrumentos: A CPA tem se utilizado de diversos instrumentos de coleta de dados,
quantitativos e qualitativos. No entanto, como resultado do processo de autoavaliação da própria CPA,
concluiu-se ser necessário reformular ou elaborar instrumentos para as necessidades de cada segmento à
medida que os resultados da coleta anterior são mensurados.
Devolutivas dos planos de ação para eventuais melhorias: A CPA costuma informar os segmentos da
comunidade Insper sobre as ações planejadas e executadas com base no processo avaliativo interno por meio
de diferentes meios: organização de infográficos, matérias organizadas em parceria com a área de
comunicação, entre outras. Consideramos, por outro lado, que é preciso ampliar as formas de contato com a
comunidade, por meio de outras formas de comunicação. Nesse sentido, além de passarmos a coletar algumas
informações mais diretas, relativas a questões de interesse dos segmentos e as dimensões previstas no
processo autoavaliativo,

8.3 Formas de utilização dos resultados das avaliações
Em seu processo avaliativo, a CPA começa com atividades de sensibilização da comunidade acadêmica.
Iniciadas as ações avaliativas, os dados são coletados e organizados diretamente pela CPA, com o apoio de
alguma área envolvida. Na sequência, são analisados pela CPA, que mapeia as potencialidades e fragilidades
apontadas pela comunidade acadêmica. O resultado dessa análise é divulgado, com sugestões de ações de
melhoria, para que planos de ação possam ser elaborados para intervir em resultados indesejados.
É feita ampla divulgação de resultados e planos de ação para a comunidade acadêmica, no site do Insper,
ambiente virtual para publicações informativas aos alunos, e outras formas de comunicação, como infográficos.
A CPA acompanha a execução dos planos de ação em ação conjunta com as áreas envolvidas.
No histórico da CPA, diversas melhorias foram promovidas a partir das avaliações internas e externas como,
por exemplo, atualização e modernização frequente da infraestrutura física, a readequação de processos e a
consolidação de áreas institucionais, dentre outros.
Cabe ao Insper transformar seus resultados em ações, valorizando a participação dos atores-sujeito no
processo de avaliação institucional. A finalidade central do processo avaliativo no Insper é promover a
realização autônoma do projeto institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na
pesquisa, na extensão, na gestão e nas ações de responsabilidade social. No seu processo de avaliação
institucional, o Insper se preocupa em garantir a participação de todos os membros da comunidade educativa
– professores, estudantes, técnico-administrativos, e outros grupos sociais, realizando ações coletivamente
legitimadas.
A CPA, como instância autônoma de avaliação institucional, entende que sua atuação tem como um de seus
focos principais avaliar as dimensões previstas em seu escopo, sensibilizando os segmentos envolvidos e
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estimulando a instituição a buscar a melhoria contínua. Essa atuação exige um processo bem estruturado,
para maior efetividade da Comissão.
Na figura a seguir, demonstramos como a CPA estrutura seu processo de atuação, com vistas a realizar um
processo autoavaliativo dentro das premissas que devem nortear a atuação da comissão em linhas com as
práticas da escola.
Figura 11 Estrutura do processo de atuação da CPA

Anualmente, a CPA vivencia esse processo, considerando os eixos e dimensões previstos para serem
avaliados no projeto trienal. A partir do ciclo (2021-2023), a CPA passará a divulgar com antecedência e de
maneira ampla um calendário anual, indicando o que será avaliado e fases do processo, considerando a
devolutiva para a comunidade dos planos de ação organizados pelas áreas, para atuar em eventuais
necessidades de melhoria.
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9 INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS
9.1 Infraestrutura física
As instalações prediais foram projetadas para atender as finalidades educacionais e as especificações técnicas
quanto às dimensões, iluminação, ventilação e acústica, climatização e acomodação.

Sala do Professor TI
Área (m2)

Descrição
81 salas de professores em regime de Tempo Integral

726,48

Instalações Administrativas
Quadro 6 - Instalações Administrativas
PRÉDIO 1
Descrição

Área (m2)

Reprografia

38

Ouvidoria

12

Iniciação Científica e Programas de Estudos Avançados

68

11 Salas de Reunião

100,49

26 Salas de Estudos

525

Service Desk/Gestão de Sala de Aula

55

Refeitórios

63

Copas

93

Diretoria
Administrativo – Financeiro - Patrimônio – Apoio a Diretoria - Compras
Apoio Acadêmico dos Programas para Executivos – Pós-graduação Stricto Sensu e Pesquisa
Apoio Acadêmico Graduação – Secretaria de Avaliação Institucional – Relações Internacionais – Resolução Eficaz de
Problemas – Educação Executiva
Marketing de Eventos – Marketing Institucional – Marketing de Programas de Ensino

700
Open Space

Relacionamento Institucional - Coordenação Executiva De Patrimônio
Mídias Digitais – Sistemas – Redes
DEA - Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem
Carreiras

42

NOCAN – Núcleo de Orientação ao Candidato e Atendimento ao Aluno (telefônico)

67

Recursos Humanos – Departamento Pessoal

48

Biblioteca

1285

Recepção e Atendimento - Presencial, Professor

198

Sala Fabio Chaddad – Mestrado e Doutorado

104

MultiInsper
Sala de Lactação

63
5,84

Foyer

93

Salas de Distribuição de Redes

45

Almoxarifado de Engenharia

60
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PRÉDIO 2
Área (m2)

Descrição
Centro de Empreendedorismo – CEMPI

29,10

3 Salas de Reunião

53,64

24 Salas de Estudos em Grupo

337,17

Autosserviço

36,9

Praça de alimentação

261,68

Recepção

82,9

Fraldário/ Sala Lactação

3,83

Central de suprimentos

63,12

Hub de Inovação

174,85

Insper Jr.

65,71

InFinance

42,35

Sala coletiva dos Professores
PRÉDIO 1
Área (m2)

Descrição
Sala Tufic Saddi

85
PRÉDIO 2
Área (m2)

Descrição
2 Salas para professores de tempo parcial

40,21

Salas de aula
Quadro 7 - Salas de aula
PRÉDIO 1
Térreo – 3 Salas –
Ensino remoto

Área (m2)

Características Especiais

Sala 1 – Ensino remoto

10,17

Sala 2 – Ensino remoto

10,17

Sala 3 – Ensino remoto

10,17

Salas individuais com ar-condicionado, rede de computadores com cabeamento
estruturado categoria 6, com velocidade de 100 Mbits para o professor, rede wireless em
todas as salas, apresentador de slides, lousa de vidro, cadeiras estofadas com rodízios,
computador para os professores, mesa digitalizadora, TV 40”.
Sistema integrado de áudio e vídeo para aula em modelo híbrido ou remoto. Câmeras
com recurso de auto-tracking via captação de áudio do professor.

Área (m2)

Características Especiais

1º andar – 6 Salas
Jorge Paulo Lemann - 121
lugares

228

Olavo Setubal - 109
lugares

196

José Ermírio de Moraes
Filho - 109

196

Walther Moreira Salles 109 lugares

196

Sebastião Camargo - 104
lugares

169

Amador Aguiar - 87
lugares

141

2º andar – 15 Salas

Área (m2)

Salas em formato de anfiteatro, amplas e com pé-direito duplo, ar-condicionado, rede de
computadores com cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 100Mbits
para cada aluno e professor, rede wireless em todas as salas, projetor multimídia, telas
de projeção motorizadas, microfone headset, apresentador de slides, Blu-ray/DVD player,
quadro negro motorizado, cadeiras estofadas com rodízios, cortinas motorizadas,
computador para os professores.
Painel de controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo, sistema de
iluminação, microfones para captação e amplificação do som ambiente.

Características Especiais
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201 – 56 lugares

104

203 – 56 lugares

110

204 – 60 lugares

110

205 – 60 lugares

107

206 – 56 lugares

101

Octavio Gouvea de
Bulhões – 68 lugares

131

Mario Haberfeld – 53
lugares

104

Otto Lara Resende – 31
lugares

51

Peter Drucker – 35
lugares

55

Alberto Bandeira de
Queiroz – 35 lugares

55

Graber – 31 lugares

51

Marcos Lopes – 80
lugares

144

Souza Dantas – 87
lugares

150

Paulo Renato de Souza –
46 lugares

92

3º andar – 12 Salas

Ar-condicionado, rede de computadores com cabeamento estruturado categoria 6, com
velocidade de 10/100 Mbits para cada aluno e professor, rede wireless em todas as salas,
projetor multimídia, tela de projeção motorizada, microfone headset, apresentador de
slides, Blu-ray/DVD player, quadro negro e branco com superfícies deslizantes, cadeiras
estofadas, computador para os professores. Salas com desníveis em tablados e também
planas para proporcionar uso em grupos de trabalho.
4 salas possuem ainda formato anfiteatro, quadro negro motorizado e 3 delas estão
equipadas com painel de controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo,
sistema de iluminação e microfones para captação de som ambiente.
Salas de aula componível Trata-se de um total de 2 salas de aulas com divisórias
retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e quando fechadas tornam-se 2
salas para 60 alunos.

Área (m2)

Características Especiais

302 – 55 lugares

78

Eugênio Gudin – 68
lugares

131

Vicente Falconi Campos –
78 lugares

166

Victor Civita – 78 lugares

157

Ar-condicionado, rede de computadores com cabeamento estruturado categoria 6, com
velocidade de 10/100 Mbits para cada aluno e professor, rede wireless em todas as salas,
projetor multimídia, tela de projeção motorizada, microfone headset, apresentador de
slides, Blu-ray/DVD player, quadro negro com superfícies deslizantes, cadeiras estofadas,
computador para os professores. Salas com desníveis em tablados e planas.
8 salas possuem ainda formato anfiteatro, quadro negro motorizado e 7 delas estão
equipadas com painel de controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo,
sistema de iluminação e microfones para captação de som ambiente.

Max Feffer – 78 lugares

166

Roberto Simonsen – 68
lugares

131

João Gerdau – 56 lugares

105

BM&F Bovespa 2 – 55
lugares

78

BM&F Bovespa 1 – 36
lugares

78

307 – 80 lugares

147

Eudoro Villela – 83
lugares

150

308 – 46 lugares

92

4º andar – 6 Salas

Área (m2)

Sala 405 – 54 lugares

109

Sala 406 – 48 lugares

98

Características Especiais
Ar-condicionado, rede de computadores com cabeamento estruturado categoria 6, com
velocidade de 10/100 Mbits para os alunos e professor, rede wireless em todas as salas,
projetor multimídia, tela de projeção motorizada, microfone headset, apresentador de
slides, Blu-ray/DVD player, quadro negro motorizado com superfícies deslizantes,
cadeiras estofadas, computador para os professores.
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Sala 407 – 66 lugares

123

Sala 408 – 40 lugares

104

Sala 409 – 41 lugares

85

Sala 410 – 46 lugares

95

9º andar – 6 salas

2 salas possuem formato anfiteatro, quadro negro motorizado e estão equipadas com
painel de controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo, sistema de
iluminação e microfones para captação de som ambiente.
8 salas possuem formato plano com mesas móveis para montagem de diferentes layouts,
6 delas estão equipadas com quadros brancos nas paredes e janelas e 2 delas com
quadro negro motorizado.
Salas de aula componível Trata-se de um total de 2 salas de aulas com divisórias
retrateis que quando abertas comportam até 94 alunos e quando fechadas tornam-se 2
salas para 54 e 40 alunos.

Área (m2)

Sala 901 – 50 lugares

103,4

Sala 902 – 50 lugares

103,1

Sala 903 – 50 lugares

103,4

Sala 904 – 50 lugares

102,9

Sala 905 – 40 lugares

94,1

Sala 906 – 34 lugares

94,3

Características Especiais
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits para cada aluno e
professor, rede wireless em todas as salas, projetor multimídia, tela de projeção
motorizada, microfone headset, apresentador de slides, Blu-ray/DVD player, quadro negro
e branco com superfícies deslizantes, cadeiras estofadas, computador para os
professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de trabalho.
4 salas possuem ainda formato anfiteatro, quadro negro motorizado e estão equipadas
com painel de controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo, sistema
de iluminação. 2 delas possuem formato plano com mesas móveis para montagem de
diferentes layouts e quadros brancos para escrita.

PRÉDIO 2
Térreo – 2 salas

2

Área (m )

Sala 1 Hub de Inovação –
18 lugares

35,16

Sala 2 Hub de Inovação–
12 lugares

25,80

1º andar – 4 salas

Área (m2)

Sala 111 - 60 lugares

125,53

Sala 112 - 60 lugares

122,19

Sala 113 - 60 lugares

122,19

Sala 114 - 60 lugares

125,41

2º andar – 4 salas

Área (m2)

Sala 211 - 60 lugares

125,53

Sala 212 - 60 lugares

122,19

Características Especiais
Salas de aula componível Trata-se de um total de 2 salas de aulas com divisória retrátil
que quando aberta comporta até 30 alunos e quando fechada tornam-se 2 salas para 18 e
12 alunos. Cabeamento estruturado categoria 6A, com velocidade de 10/100 Mbits, rede
wireless em todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema de vídeo das
salas, projetor interativo, microfone headset, microfone de bastão, apresentador de slides,
paredes com superfície escrevível nas paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de trabalho.
Características Especiais
Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com divisórias
retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e quando fechadas tornam-se 4
salas para 60 alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo, iluminação, persianas e
ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits, rede wireless em
todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema de vídeo das salas, projetor
multimídia, tela de projeção motorizada, projetor interativo, microfone headset, microfone
de bastão, apresentador de slides, quadro branco com superfícies deslizantes, paredes
com superfície escrevível em todas as paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de trabalho, sistema
de gravação e transmissão de áudio e vídeo.
Sistema integrado de áudio e vídeo para aula em modelo híbrido ou remoto. Câmeras
com recurso de auto-tracking e auto-switch via captação de áudio de alunos ou professor.
Características Especiais
Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com divisórias retrateis
que quando abertas comportam até 120 alunos e quando fechadas tornam-se 4 salas
para 60 alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo, iluminação, persianas e
ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits, rede wireless em
todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema de vídeo das salas, projetor
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Sala 213 - 60 lugares

122,13

Sala 214 - 60 lugares

125,35

multimídia, tela de projeção motorizada, projetor interativo, microfone headset, microfone
de bastão, apresentador de slides, quadro branco com superfícies deslizantes, paredes
com superfície escrevível em todas as paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de trabalho, sistema
de gravação e transmissão de áudio e vídeo.
Sistema integrado de áudio e vídeo para aula em modelo híbrido ou remoto. Câmeras
com recurso de auto-tracking e auto-switch via captação de áudio de alunos ou professor.

Área (m2)

Características Especiais

3º andar – 3 salas

Sala 311 - 60 lugares

126,2

Sala 312 - 60 lugares

122,88

4º andar – 1 sala

Sala 411 - 50 lugares

5º andar – 4 salas

Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com divisórias
retrateis que quando abertas comportam até 120 alunos e quando fechadas tornam-se 4
salas para 60 alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo, iluminação, persianas e
ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits, rede wireless em
todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema de vídeo das salas, projetor
multimídia, tela de projeção motorizada, projetor interativo, microfone headset, microfone
de bastão, apresentador de slides, quadro branco com superfícies deslizantes, paredes
com superfície escrevível em todas as paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de trabalho, sistema
de gravação e transmissão de áudio e vídeo.
Sistema integrado de áudio e vídeo para aula em modelo híbrido ou remoto. Câmeras
com recurso de auto-tracking e auto-switch via captação de áudio de alunos ou professor.

Área (m2)

Características Especiais

126,09

Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com divisórias retrateis
que quando abertas comportam até 120 alunos e quando fechadas tornam-se 4 salas
para 60 alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo, iluminação, persianas e
ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits, rede wireless em
todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema de vídeo das salas, projetor
multimídia, tela de projeção motorizada, projetor interativo, microfone headset, microfone
de bastão, apresentador de slides, quadro branco com superfícies deslizantes, paredes
com superfície escrevível em todas as paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de trabalho, sistema
de gravação e transmissão de áudio e vídeo.
Sistema integrado de áudio e vídeo para aula em modelo híbrido ou remoto. Câmeras
com recurso de auto-tracking e auto-switch via captação de áudio de alunos ou professor.

Área (m2)

Características Especiais

Sala 511 - 60 lugares

125,53

Sala 512 - 60 lugares

122,19

Sala 513 - 60 lugares

122,13

Sala 514 - 60 lugares

125,35

Salas de aula componível Trata-se de um total de 4 salas de aulas com divisórias retrateis
que quando abertas comportam até 120 alunos e quando fechadas tornam-se 4 salas
para 60 alunos.
Controle remoto para automação dos sistemas de áudio e vídeo, iluminação, persianas e
ar-condicionado.
Cabeamento estruturado categoria 6, com velocidade de 10/100 Mbits, rede wireless em
todas as salas, conexão de áudio e vídeo sem fio no sistema de vídeo das salas, projetor
multimídia, tela de projeção motorizada, projetor interativo, microfone headset, microfone
de bastão, apresentador de slides, quadro branco com superfícies deslizantes, paredes
com superfície escrevível em todas as paredes das salas, cadeiras estofadas, notebook
para os professores. Salas planas para proporcionar uso em grupos de trabalho, sistema
de gravação e transmissão de áudio e vídeo.
Sistema integrado de áudio e vídeo para aula em modelo híbrido ou remoto. Câmeras
com recurso de auto-tracking e auto-switch via captação de áudio de alunos ou professor.

Auditório
Quadro 8 - Auditório
Descrição
Auditório para 239 pessoas, equipamentos de iluminação cenotécnica, com varas de iluminação, tela de projeção
ciclorama de 200 polegadas, projetor multimídia de grande formato (200 polegadas), equipamentos de áudio

Área (m2)
411
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profissional: caixas de som (PA), subwoofer, microfones, retorno de áudio, monitor de retorno para vídeo,
computador, internet wireless, 3 cabines para tradução simultânea totalmente equipadas, cabine central de comando
completa para controle de todos os sistemas de iluminação e de áudio e vídeo, incluindo videoconferência. Palco com
70 m2 de área útil, com 6 coxias laterais (3 de cada lado), cortina motorizada, boca de cena de 30 m2 e área de 93
m2 para recepção de alunos/ palestrantes/ convidados.
Sala Workshop 1

127

Sala Workshop 2

107

Espaços para atendimento aos alunos
Quadro 9 - Espaço para atendimento aos alunos
Descrição

Local

Atendimento Presencial

Térreo

Atendimento Telefônico

8º andar

MultiInsper

5º andar

Carreiras

5º andar

Coordenações (Salas dos Coordenadores)

6º e 7º
andares

Infraestrutura para a CPA
Quadro 10 - Infraestrutura para CPA
Área (m2)

Descrição
Sala Workshop 4/ CPA

59

Sala 805 - Sala da CPA

08

Processamento de Avaliações/ CPA

09

Instalações sanitárias
Quadro 11 - Instalações sanitárias
PRÉDIO 1
Área (m2)

Descrição
16 sanitários masculinos, coletivos, distribuídos do térreo ao décimo - primeiro piso, sendo 1 com fraldário, no térreo.
15 sanitários femininos, coletivos, distribuídos do térreo ao décimo - primeiro piso.

305
361,75

12 sanitários masculinos individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais,
distribuídos do térreo ao quarto piso.

104

12 sanitários femininos individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos
do térreo ao quarto piso.

104

5 sanitários unissex individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos do
térreo ao décimo - primeiro piso.

51

1 vestiário masculino, coletivo, localizado no 5º piso.

30

1 vestiário feminino, coletivo, localizado no 5º piso.

30

1 vestiário masculino, coletivo localizado no 1º Subsolo

21,70

1 vestiário feminino, coletivo localizado no 1º subsolo

27,80

1 sanitário familiar, coletivo, no térreo, com fraldário.

32,25

1 sanitário unissex, coletivo localizado no 2º piso

66
PRÉDIO 2
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Área (m2)

Descrição
7 sanitários masculinos, coletivos, distribuídos do 1º ao 6º andar

210,46

7 sanitários femininos, coletivos, distribuídos do 1º ao 6º andar

209,02

7 sanitários masculinos individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos
do 3º subsolo ao 6º andar
7 sanitários femininos individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos
do 3º subsolo ao 6º andar
2 sanitários unissex individuais, com vaso sanitário e pia, para portadores de necessidades especiais, distribuídos do
térreo ao 6º andar
1 sanitário unissex individual, distribuídos na Sala de Segurança, no térreo

28,89
28,89
9,17
4,26

Segurança
Quadro 12 - Instalações de segurança pessoal e patrimonial
PRÉDIO 1
Equipamento

Quantidade

Local

Sistema de CFTV

357

Distribuídos pelo campus

Catracas tipo torniquetes e dFlow, com leitor de Q.R code e cartão de
proximidade.

23

Subsolos e recepção térreo

Agentes de segurança 24hs

19

Distribuídos pelo campus

Central de segurança

1

1º subsolo

Central de CFTV

1

1º subsolo

PRÉDIO 2
Equipamento

Quantidade

Sistema de CFTV com vídeo analítico

Local

220

Distribuídos pelo campus

Catracas tipo torniquetes e dFlow, com leitor de Q.R code e cartão de
proximidade.

6

Acesso ao 3° subsolos e
recepção térreo

Agentes de segurança 24hs

14

Distribuídos pelo campus

Central de segurança com sistema PSIM, rapidez e dinamismo nas tomadas de
decisões: CFTV, controles de acesso, ponto eletrônico, alarmes e sensores

1

Térreo

Central de CFTV

1

Térreo

Espaços de Convivência e de Alimentação
Quadro 13 - Espaços de convivência e de alimentação
PRÉDIO 1
Área (m2)

Descrição
Térreo - Cafeteria

85,5

2º andar – Lanchonete

21

5º andar – Restaurante

536

Organizações estudantis

127

Sala de reunião das organizações estudantis

23,41
PRÉDIO 2

Descrição

Área (m2)

Térreo - Cafeteria

133,8

6º andar - Quiosque de Alimentação

6,26

6º andar - Quiosque de Alimentação

6,52

6º andar - Quiosque de Alimentação

5,39
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6º andar - Autosserviço

36,9

6º andar - Espaço de Convivência

50,46

9.2 Biblioteca
A Biblioteca Telles promove, por meio de serviços especializados, um ambiente que propicia o desenvolvimento
de competências informacionais em administração, economia, direito e engenharia. Tais competências são
demonstradas na habilidade de identificar, localizar, organizar, utilizar, comunicar e preservar a informação.
Além disso, tem por objetivo incentivar o hábito de leitura entre a Comunidade Insper.
Além de um acervo sistematicamente organizado e de livre circulação aos usuários, a Biblioteca especializase em implementar serviços de informação, por meio de um núcleo de Orientação à Pesquisa, que tem o
objetivo de orientar aos usuários no que diz respeito às suas necessidades informacionais.

O Espaço
O leiaute da biblioteca foi estabelecido com o envolvimento de alunos e demais integrantes da comunidade
Insper, com base na abordagem de Design Thinking, que possibilitou um entendimento sobre como melhorar
a interação do aluno com espaço físico da biblioteca. Toda a comunicação visual também foi pensada com
foco nos serviços prestados aos usuários e destaque para o autosserviço.
O ambiente conta com uma infraestrutura ampla e flexível, que propicia a colaboração e troca de experiências
entre os usuários, favorecendo às atividades de pesquisa e aprendizagem.
Para segurança do acervo, a biblioteca está equipada com câmeras e sistema antifurto com antenas que são
acionadas em caso de retirada de obras de forma indevida. Todas as publicações são protegidas com etiquetas
RFID que são acionadas caso haja tentativa de saída de materiais sem a liberação do empréstimo. A tecnologia
RFID possibilita um melhor controle patrimonial, além de otimizar os processos de empréstimo e devolução de
obras, bem como organização e inventário do acervo. É esta tecnologia que possibilita o oferecimento do
autosserviço.
Para melhorar a experiência de uso e aumentar a mobilidade das pessoas e mobiliários, a biblioteca conta com
cabeamentos e pontos de energia dispersos por todo o espaço, além de roteadores para acesso à internet via
rede wifi.
Possui ainda, infraestrutura com temperatura, iluminação e mobiliários adequados à armazenagem e
conservação de obras, piso antirruído e isolamento acústico para manutenção de um espaço propício ao
estudo. Contanto também com equipamentos de segurança contra incêndio, como extintores e hidrantes, além
de rotas de fuga, saída de emergência com porta corta-fogo e pessoal treinado pela CIPA e brigada de incêndio.
A área de 1380 m2 está dividida em espaços integrados, mas com finalidades específicas, distribuídos da
seguinte forma:
Quadro 14 - Ambientes da Biblioteca
Ambiente

Quantidade

Área (m²)

Assentos

Salas de estudo em grupo com TV

21

190,94

106

Salas de estudo em grupo sem TV

12

59,82

42

Estudo individual sem estímulo

-

254,54

131

Estudo individual com estímulo

-

284,18

110

Leitura jornais/revistas

-

186,49

30

Datalab

-

76,45

30
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Atendimento

-

15

2

Orientação a pesquisa

-

9

3

Administração

-

51,53

10

Acervo

-

252,32

-

Total

-

1380,27

464

Salas de estudo em grupo com TV: Espaço de 191 m2, composto por 21 salas de tamanhos diversos para
acomodar grupos de diferentes tamanhos, com capacidade total para mais de 106 pessoas. Todas as salas
são equipadas com paredes anotáveis, TVs e pontos de conexão para diferentes dispositivos, como tablets e
laptops.
Salas de estudo em grupo sem TV: Além das salas fechadas, há outros ambientes abertos com mesas para
estudo em grupo, que podem ser usados com maior flexibilidade adaptando-se às necessidades dos usuários.
São 12 mesas, dispersas numa área total de 59 m2, que comportam 42 pessoas, que, contam também com
lousas móveis à disposição dos grupos para facilitar as discussões e estudos.
Estudo individual sem estímulo: Espaço apartado dos demais ambientes da biblioteca, com capacidade para
131 pessoas, destinado aos estudos que requerem maior concentração com ausência de estímulos externos.
Há cadeiras e mesas com diferentes alturas, para acolher os diferentes estilos de estudo.
Estudo individual com estímulo: Espaços destinados aos usuários que querem estudar individualmente, mas
na companhia de outras pessoas ou sem a ausência total de estímulos. São 110 posições, dispersas por todos
os espaços da biblioteca.
Leitura jornais e revistas: Espaço de leitura com atmosfera de livraria, conta com mobiliários e iluminação mais
aconchegantes, como puffs, poltronas e luminárias. São 30 posições que têm à disposição, no mesmo espaço,
as últimas edições das principais revistas e jornais diários, além de obras biográficas e literatura em geral.
Data Lab: Espaço multimídia, conta com 30 estações com acesso à computadores, todos com acesso à
Internet, Microsoft Office, Softwares estatísticos para análise de dados, Bases de dados bibliográficos,
econômicos e financeiros. As estações possuem design diferenciado para acomodar mais pessoas quando for
necessário o trabalho em grupo. No mesmo ambiente há um videowall com transmissão de notícias e cotações
em tempo real.
Atendimento: Bancada para realização de atendimentos aos usuários da biblioteca, com destaque para o
serviço de Orientação à Pesquisa. Nesta área são realizados os atendimentos de circulação de materiais, tais
como, empréstimo e devolução de obras; e, também, os atendimentos de orientação à pesquisa, serviço de
referência, prestado por bibliotecários. O espaço é acolhedor e com instalações confortáveis para os
funcionários e para os usuários que recebem o atendimento. Capacidade para 3 posições de trabalho, sendo
possível expandir para até 5 posições.
Administração: Ambiente para realização dos trabalhos de backoffice, destinado aos funcionários que
executam tarefas administrativas e tratamento técnico de materiais. A sala possui uma localização estratégica,
com visão para os demais ambientes da biblioteca, possibilitada pelo fechamento em vidro da sala. O espaço
possui um leiaute adequado à realização de trabalho por projetos, desta forma não há posições fixas e os
funcionários podem se acomodar de acordo com as funções e/ou projetos que estão trabalhando no momento.
Além disso, a sala é equipada com projetor de vídeo e armários com portas anotáveis, que favorecem maior
interação na dinâmica de trabalho. O espaço também conta com a possibilidade de ser dividido em dois
ambientes por uma parede de vidro retrátil possibilitando a realização de reuniões ou trabalhos que requeiram
alguma privacidade.
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Acervo: Acervo é composto por 200 estantes fixas que comportam mais de 50 mil exemplares entre livros,
periódicos e multimeios, além de outras 24 estantes em armário deslizante para acomodar livros em processo
de desbaste e descarte. Há ainda 2 estantes para exposição das últimas edições de revistas e jornais diários.
Tecnologias Assistidas e Instalações para Cadeirantes: Para garantir acesso às pessoas com deficiência a
biblioteca foi projetada com base nos padrões vigentes de acessibilidade, de forma a possibilitar a circulação
e trânsito de qualquer pessoa em todos os espaços. Todas as posições de atendimento possuem altura e
design adequado para o atendimento às pessoas com diversos tipos de deficiência.
Em todos os ambientes há espaços reservados para cadeirantes, tais como estações de estudo individual,
baias com acesso a computadores e terminais de consulta ao acervo com acesso exclusivo e leiaute voltado
para este público. Além disso, há um espaço destinado às tecnologias assistivas, com computador e softwares
de leitura de tela, impressora braille e scanner conversor de texto em áudio.

Informatização
Sistema de gerenciamento: Para informatização da operação, contamos com um software de gerenciamento
que contempla as principais funções e rotinas de uma biblioteca. O sistema de gerenciamento é baseado nos
padrões e protocolos internacionais de interoperabilidade Z39.50 e MARC21, o que possibilita o trabalho
cooperativo com bibliotecas de todo o mundo para os processos de catalogação (importação e exportação de
dados) e harvesting (meta busca em bibliotecas nacionais e estrangeiras que operam com o mesmo padrão).
Controle e segurança: Além do sistema de informatização, o acervo é controlado pela tecnologia RFID, que
além de garantir a segurança da coleção, por meio do sistema antifurto com antenas que são que são
acionadas caso haja qualquer tentativa de retirada de obras de forma indevida; otimiza os processos de
empréstimo, devolução, conferência e inventário do patrimônio, por meio das etiquetas de radiofrequência.
Catálogos online: Os usuários têm à disposição o catálogo das coleções de livros e e-books de formar online.
É possível efetuar a busca através de autor, título, assunto e termo livre. Tratando-se de exemplares impressos,
o sistema indica a localização dos exemplares nas respectivas estantes do acervo através dos mapas de
localização, bem como possibilita o recurso de reserva caso todos os exemplares estejam emprestados.
Quando se trata de títulos virtuais (e-books) através da mesma pesquisa no catálogo é possível efetuar o
acesso ao conteúdo da obra, bastando selecionar no resultado da consulta o título desejado e inserir os dados
de acesso pessoais (usuário e senha Insper).
Terminais de consulta: No espaço há terminais destinados à consulta ao catálogo, com mini impressoras
acopladas, o que possibilita a rápida impressão do número de localização das obras selecionadas para
localização nas estantes, além de disponibilizar um mapa que indica a localização do material no acervo.
Autosserviço: Para dar mais autonomia aos usuários, além de disponibilizarmos um terminal de
autoatendimento para que os próprios possam realizar seus empréstimos e devoluções sem o intermédio de
um atendente, está à disposição dos usuários a consulta online do seu histórico de empréstimos, data de
devolução de materiais, renovação e reserva de obras, além de alertas por e-mail com lembretes de devolução
obras e avisos de renovação, reserva e débito.
Coleção Digital: Já a coleção digital é gerenciada pelo sistema de descoberta Ebsco Discovery Service, que
integra todas as bases de dados bibliográficas disponíveis na biblioteca, incluindo recursos de acesso livre na
internet e as fontes disponibilizadas pela CAPES. Além da gestão, a principal função desta ferramenta do ponto
de vista do usuário é permitir a busca integrada de todas as bases de dados bibliográficas em uma única
interface.
Área de trabalho: A área de circulação de materiais está equipada com plataformas RFID para ativação e
desativação dos materiais, teclados para liberação de empréstimos por senha e impressoras térmicas para
impressão de comprovantes de empréstimo e recibos de devolução.
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O sistema de gerenciamento da biblioteca, Pergamum, e a ferramenta de descoberta, Ebsco Discovery Service,
possibilitam a extração de relatórios de gestão, tais como, relatórios de empréstimos, acesso, crescimento da
coleção, aquisição etc.

Serviços
Além de um acervo sistematicamente organizado e de livre circulação aos usuários, a Biblioteca especializase em implementar serviços de informação, por meio de um núcleo de Orientação à Pesquisa, que tem o
objetivo de orientar aos usuários no que diz respeito às suas necessidades informacionais.
Orientação à Pesquisa
A Biblioteca oferta a todo corpo docente e discente o serviço de Orientação à Pesquisa que consistem em
suporte especializado para todo tipo de demanda informacional desses usuários. Esse suporte é possível
através de atendimentos em grupo ou individuais por meio de variados canais: espaço da biblioteca
(presencial), através de vídeo chamada (Microsoft Teams), e-mail, telefone e aplicativos de conversa
(WhatsApp); de segunda a sábado das 08h às 22h 6 facilitando a adequação dos usuários a sua agenda.
Os atendimentos consistem em uma entrevista com intuito de entender a necessidade do usuário e a partir
dela propor diferentes alternativas, tais como:
•
•

•

•
•
•

auxílio à elaboração de trabalhos: orientação quanto à normalização e formatação dos trabalhos
seguindo o padrão ABNT e na metodologia do trabalho científico;
auxílio para busca de informações e identificação de fontes: orientação para identificação de fontes de
informação confiáveis assinadas pela Biblioteca e disponíveis na internet; elaboração de estratégias
de busca eficientes; e uso das bases de dados e ferramentas;
Busca Integrada: recurso para busca integrada de artigos, capítulos de livros, anais de congressos,
periódicos internacionais, normas e patentes em todas as fontes de informação disponíveis na
Biblioteca Telles;
solicitação de artigos: através do programa de comutação bibliográfica – Comut, é possível solicitar
artigos não disponíveis na biblioteca.;
treinamento para uso da biblioteca: apresentação aos usuários sobre os recursos disponíveis e uso do
acervo da Biblioteca Telles;
treinamento para utilização dos recursos de busca: disponibiliza uma agenda dos treinamentos
presencial e online ministrados por especialistas das ferramentas.

Empréstimo: Os alunos de todos os programas podem realizar empréstimos de até 8 livros e 3 exemplares
de cada um dos materiais especiais (CDs, DVDs, folhetos técnicos etc.) simultaneamente. O prazo para
devolução é de 7 dias, sendo permitidas até 4 renovações online. Para os alunos que participam de
atividades de assistente pesquisa ou iniciação científica é permitido o empréstimo de mais 5 livros, pela
modalidade empréstimo especial.
Para os professores é concedido o empréstimo de até 10 livros e 3 exemplares de cada um dos materiais
especiais (CDs, DVDs, folhetos técnicos etc.) simultaneamente. Para esta categoria de usuários, o prazo
para devolução é de 30 dias e também são permitidas até 4 renovações online.
Alumni e colaboradores podem fazer o empréstimo de até 5 livros e 3 exemplares de cada um dos materiais
especiais (CDs, DVDs, folhetos técnicos etc.) simultaneamente, e também são permitidas até 4 renovações
online.
Durante o período de férias, o prazo de devolução é estendido para até 2 semanas após o início das aulas.

6
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Materiais indisponíveis podem ser reservados também pela Internet e a notificação da disponibilidade para
empréstimo é feita de forma automática por e-mail.
A biblioteca também é signatária de acordos com centros informacionais de outras instituições permitindo aos
usuários o empréstimo de publicações que não fazem parte dos acervos originais respectivos.
Além da conveniência do autosserviço a biblioteca dispõe de caixa de devolução para os usuários que não
desejarem se utilizar do atendimento informatizado ou presencial no balcão de atendimento.
Conteúdo: o conteúdo oferecido aos usuários da Biblioteca Telles está contemplado em diversos suportes
informacionais, tais como livros (impressos e digitais); periódicos (impressos e digitais); multimeios (incluindose CDs, CD-ROMS, DVDs etc.) e bases de dados, segmentados por Área do Conhecimento. A seguir é
possível contemplar um cenário referente a janeiro de 2021.
Tabela 12 Acervo por Área de Conhecimento
Livros
Títulos7

Periódicos
Nacionais e Estrangeiros8

1367

4.403

2021

Ciências Biológicas

93

5.476

2021

Engenharias

283

3.289

2021

Ciências da Saúde

88

16.413

2021

Área do conhecimento
Ciências Exatas e da Terra

Ciências Agrárias

Multimeios

Ano

15

1.876

2021

Ciências Sociais Aplicadas

9900

8.435

2021

Ciências Humanas

1837

5.916

2021

Linguística, Letras e Artes

532

1.424

Multidisciplinar

590

2.020

14705

49.252

Total

2021
373

2021

Fonte: Pergamum, Full Text Finder, Ebsco Admin.
*Referente a obras impressas (Acervo físico)
**Referente a títulos digitais

Em relação a coleções e acessos a livro virtuais (e-books) os usuários possuem à disposição os seguintes
recursos:
Minha Biblioteca: acesso a mais de 10 mil títulos multidisciplinares em português. O acesso pode ser realizado
de maneira online e off-line, contando com um aplicativo para realizar a leitura off-line dos títulos, assim, não
dependendo de conexão com Internet. O aplicativo permite leitura em desktops, tablets e celulares.
Springer book: aproximadamente 58 mil títulos multidisciplinares em inglês na íntegra, sendo também possível
o download capitular ou completo das obras.
Compras avulsas: aquisição de títulos que não estão dentro de catálogos atendendo a demandas pontuais.
Quadro 15 - Principais Bases de Dados disponíveis na Biblioteca Telles
Portal da Capes

Revista dos Tribunais Online

Economática

Ebsco

Science Direct

Eikon

Jstor

Bloomberg

Euromonitor

Academic Onefile

Valor Pró

Capital IQ

Hein Online

Datastream

Financial Times

Fonte: Pergamum, Full Text Finder, Ebsco Admin

7
8

Referente a obras impressas (Acervo físico)
Referente a títulos digitais
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Toda a comunidade Insper tem acesso à coleção física e digital da Biblioteca.
A coleção digital também está disponível a toda a comunidade Insper conforme discriminado anteriormente.
Todas as bases de dados bibliográficas, com acesso à artigos acadêmicos, científicos e de opinião, relatórios
e outras publicações estão disponíveis para acesso em todo o campus do Insper, por identificação automática
de IP e também remotamente via conexão por proxy e autenticação por login e senha.
As ferramentas com dados e informações econômicas, de empresas e do mercado financeiro, setores e
indústrias estão disponíveis para acesso na biblioteca, com diferentes formas de acesso, de acordo com as
políticas dos proprietários da base e tecnologia existente.
A lista completa de todos os recursos de busca disponíveis, com descrição da forma de acesso e tipo de
conteúdo
coberto
por
cada
uma
delas,
está
disponível
no
portal
da
biblioteca:
https://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/recursos-de-busca/.

Administração
Para dar conta de todos os processos e serviços que garantem a execução do que foi descrito acima, a
biblioteca conta com o seguinte quadro de colaboradores, que dividem as responsabilidades pelas frentes de
atuação em que a biblioteca se organiza:
Quadro 16 - Colaboradores da Biblioteca
Cargo

Formação

Gerente de biblioteca

Biblioteconomia

1

Supervisor de biblioteca

Biblioteconomia

1

Bibliotecário Pleno

Biblioteconomia

2

Bibliotecário Júnior

Biblioteconomia

1

Assessor II

História; Rádio e TV. Cursando Biblioteconomia

1

Assessor I

Cursando Biblioteconomia

1

Assessor I

Biblioteconomia

1

Apoio de Biblioteca

Letras

1

Apoio Administrativo

Ensino Médio

1

Total

Quantidade

10

Responsável pela Biblioteca: Luciana de Paula Arjona – CRB8/7740
Horário de Funcionamento9
•
•
•

Atendimento: Segunda a sexta-feira - 07h00 às 22h00
Área de estudos: Segunda a sexta-feira - 07h às 22h45
Sábado: 08h00 às 17h00

Política de aquisição, expansão e atualização
O desenvolvimento da Coleção da Biblioteca Telles é baseado em fatores pontuais que permitem uma
análise fidedigna das necessidades de seus usuários, identificando assim pontos a serem observados e
melhorados, considerando os interesses de ensino e pesquisa do Insper.

9

horários diferentes durante a pandemia
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Critérios para seleção e aquisição de materiais
As obras que compõe o acervo são incorporadas através de análises qualitativas e quantitativas, respeitando
os seguintes aspectos:
Qualitativa
•
•

•
•
•

•
•
•

Assunto: a seleção temática dos materiais é fundamentada nas bibliografias dos cursos ministrados
pela instituição.
Paralelamente aos títulos de bibliografias, são incorporadas obras relacionadas aos assuntos
abordados nos planos de aula; levando em consideração relevância, abrangência do assunto e pontos
de vista distintos acerca da temática.
Produções dos Centros de Pesquisa, bem como produções docentes, também fazem parte da
composição do acervo;
Idioma: são priorizados títulos em língua portuguesa e inglesa, idiomas estes de maior acessibilidade
a Comunidade Insper;
Contemporaneidade: para as obras técnico-cientificas é sempre observada a atualidade da edição. Em
relação as temáticas que denotam uma abrangência histórica maior da produção literária, são
incorporadas obras que atendam a esta necessidade;
Estado físico: garantido por análises periódicas com o intuito de identificas materiais que necessitam
reparo ou substituição;
Originalidade: inclusão, impreterivelmente, de obras originais ou legalmente reproduzidas;
Custo: relação custo-benefício, considerando aos fatores supracitados, além da expectativa de uso e
acessibilidade.

Quantitativa
•
•

Relação quantidade alunos x exemplares: respeitando as exigências dos órgãos reguladores e/ou
demandas chanceladas pelos respectivos NDEs.;
Estatística de uso e reservas: a quantidade dos exemplares e acessos é avaliada a partir das
estatísticas de empréstimo e acesso dos materiais e recursos eletrônicos.

Acervo Específico do Curso
A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião de NDE/ Colegiado de curso,
atendendo aos Planos de Ensino e Aprendizagem do Curso. São consideradas as literaturas mais relevantes
e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas das unidades curriculares. São
atualizados periodicamente para atender plenamente aos conteúdos propostos. A relação completa da
bibliografia básica e complementar encontra-se descrita no Anexo 1.
As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos apresentados nas respectivas
unidades curriculares e são disponibilizadas na Biblioteca do Insper com, no máximo, de três títulos por
disciplina, e está disponível (fisicamente e/ou virtualmente) conforme relatório de adequação proposto pelo
NDE e aprovado pelo Colegiado de Curso.
As bibliografias complementares do Curso também atendem às necessidades dos conteúdos apresentados
nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na Biblioteca do Insper com, no máximo, cinco
títulos por unidade curricular, sendo, no mínimo, 2 exemplares de cada título para exemplares físicos e/ou
disponibilidade do título virtual conforme relatório de adequação proposto pelo NDE e aprovado pelo Colegiado
de Curso.
Tratando-se de cursos de graduação em processo de autorização, tanto para títulos de Bibliografias Básicas
quanto para complementares, opta-se pela compra de 2 exemplares impressos. Havendo oferta de versão
digital para os mesmos títulos, utiliza-se apenas o formato digital neste período
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9.3 Laboratórios
Quadro 17 - Laboratórios
PRÉDIO 1
1º Subsolo – 4 Laboratórios

Capacidade

Área (m2)

Características Especiais

Techlab (Laboratório de Manufatura e Metrologia)

25

341

Laboratório de Acionamentos e Controle

25

88

Oficina Mileage

13

45

-

77

Laboratório de Química

20

140

Laboratório de Física e Instrumentação

36

103

Laboratório de Materiais

30

108

Laboratório de Engenharia Térmica e Fluidos

30

125

Ar-condicionado, rede wireless, TVs,
computadores para operar as máquinas,
sistema de gás, água, ar comprimido, chuveiro
lava olhos, bancadas para trabalho em grupo,
detector de gás, mobiliários para armazenar os
materiais de laboratórios, pontos de energia
fixados no teto sobre as calhas, piso metálico,
capelas químicas, coifa, impressora 3D, torno
industrial, torno cnc, fresadora, dobradeira,
termo injetora, dobradeira de tubo, área de
solda, cortadora plasma, túnel de vento,
bancadas hidráulicas e de refrigeração.

Laboratório Sistemas Mecatrônicos

35

120

Laboratório Multidisciplinar

20

69

Laboratório de Informática

36

124

Oficina Clube de Robótica

11

25,6

Oficina BAJA
4º andar – 8 Laboratórios

PRÉDIO 2
Capacidade

Área (m2)

Características Especiais

40

206,95

Laboratório Desenvolvimento Colaborativo Ágil 1

60

125,46

Laboratório Desenvolvimento Colaborativo Ágil 2

60

125,54

Laboratório Realidade Virtual e Jogos Digitais

36

101,23

Laboratório Redes e Supercomputação

36

82,32

Laboratório Arquitetura de Computadores

36

83,6

Ar-condicionado, rede wireless, TVs,
computadores para operar as máquinas, água, ar
comprimido, bancadas para trabalho em grupo,
detector de gás, mobiliários para armazenar os
materiais de laboratórios, pontos de energia
fixados no teto sobre as calhas, impressora 3D,
fresadora, dobradeira de acrílico, braços
robóticos, cabine de pintura, cortadora laser, cnc
de precisão, bancada de eletrônica, equipamento
de realidade virtual, servidores, kits para
simulação de linhas industriais e sala para UX
(experiência do usuário).

Laboratório de Automação Industrial

30

100

Laboratório de Pneumática e Hidráulica

30

100

3º andar - 1 Laboratório
Fab Lab
4º andar - 5 Laboratórios

3º Subsolo - 2 Laboratórios

Salas de apoio de informática (ou estrutura equivalente)
Além do Laboratório de Informática (Prédio 1), que funciona como sala de apoio de informática para aulas ou
atividades livres, o Insper oferece também o espaço localizado na biblioteca, o Data Lab.
Cada aluno possui seu notebook (aquisição própria ou doação, no caso de bolsistas integrais da graduação),
podendo eventualmente fazer uso de empréstimo desse equipamento no Help Desk. Esta área da escola atua
no controle e assistência técnica em informática, sendo responsável pelo suporte à infraestrutura tecnológica
e dispondo de mais de 200 notebooks para empréstimo aos alunos, professores e colaboradores.
Todas as salas de aula e setores administrativos são equipados com pontos físicos de acesso à internet, além
da rede wireless presente em todas as instalações e espaços do campus. Havendo demanda pelos docentes,
a equipe de TI faz a montagem de salas de aula para que funcionem como “laboratório de informática” e
favoreçam assim dinâmicas de aula e avaliação pedagógica.
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Laboratórios Específicos e Correlações com Seus Cursos
Todos os laboratórios do Insper podem ser utilizados pelos cursos de graduação da escola.

Políticas para os Laboratórios
Os Laboratórios têm como missão apoiar o desenvolvimento de atividades práticas, de projetos, de pesquisa
e de extensão ligados aos cursos de graduação do Insper, atuando como facilitador do processo de ensino e
aprendizagem e contribuindo para a formação acadêmica dos alunos.
Constituem princípios dos Laboratórios de Ensino:
•
•
•

Buscar a excelência em sua área de atuação;
Aperfeiçoar continuamente o Corpo Técnico;
Proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento de conhecimentos científicos aos seus
usuários, a partir dos principais objetivos de aprendizagem dos cursos de graduação.

Os objetivos, a constituição, as atribuições dos envolvidos e as normas de uso e segurança são
estabelecidas em regulamento próprio aprovado pelo Conselho Superior.

9.4 Infraestrutura Tecnológica
Base Tecnológica
Os equipamentos de informática e internet são atualizados e em número adequado para a quantidade de
usuários. Os terminais são localizados nas bibliotecas, laboratórios, secretarias, sala dos professores,
coordenação, Help Desk e setores administrativos.
Relacionado ao acesso dos alunos aos equipamentos de informática, na sede são disponibilizados notebooks
com acesso à Internet para atendimento a alunos que eventualmente não tenham seu equipamento próprio,
no total de 212.
Os discentes também utilizam para suas atividades e pesquisas os computadores instalados na sala de
estudos da Biblioteca. Os equipamentos e materiais disponíveis para os discentes são em quantidade
suficiente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, compatíveis com a proposta pedagógica de
cada curso.
A acessibilidade de rede internet/ intranet em velocidade desejável, tendo em vista que o perfil de alunos do
Insper tem seus próprios equipamentos e quando não, podem fazer uso dos equipamentos disponibilizados
pelo Help Desk, é o foco da infraestrutura de informática.
Para tanto, nossa rede de internet conta com link de acesso à internet redundante com velocidade balanceada
entre dois circuitos de 600Mbps, com funcionamento 24x7 e um outro circuito de acesso à internet através do
Ponto de Troca de Tráfego (PTT) de São Paulo com velocidade de 1Gbps.

Recursos de Informática
Todas as salas de aula são equipadas com pontos físicos de acesso à internet, além da rede wireless presente
em todo o campus, como apontado no item "Laboratórios".
Anualmente, são revistas todas as necessidades de atualização tecnológica do parque de equipamentos,
sistemas e softwares do Insper. Este plano envolve a aquisição anual de: estações de trabalho, notebooks
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para uso interno, impressoras, servidores de rede, equipamentos de rede (switches e roteadores), softwares
acadêmicos, sistemas operacionais e licenças do Microsoft Campus Agreement.
Quadro 18 - Recursos tecnológicos disponíveis para a comunidade acadêmica

Portal do Aluno

Disponibiliza todas as informações importantes para a vida acadêmica e social do aluno, desde os conteúdos
das disciplinas para acompanhamento das aulas, acesso aos dados de registro acadêmico, banco de dados
para pesquisa, artigos recomendados para leitura e acervo da biblioteca, bem como comunicados sobre
eventos promovidos pelo Insper.

Rede local de
computadores

Pontos de rede distribuídos pelos prédios 1 e 2, com conexões de 1Gbps para os usuários e cobertura wireless
em todo o campus, através de 243 antenas gerenciadas e com tecnologia 802.1AC Wave 2, de alta densidade.
A mobilidade da rede Wireless oferecida é no modelo de roaming, onde o usuário troca de antena sem sofrer
queda de conexão.
A redundância e resiliência nas camadas que operam os equipamentos de rede: switches core, switches de
distribuição, uplinks, firewalls, NAC, controladoras wireless e roteadores, trabalham no modelo de alta
disponibilidade ou balanceamento de carga, reduzindo o risco de uma queda total dos serviços de rede.
A rede lógica da escola é uma rede intuitiva (SD-ACCESS), que proporciona gerenciamento simplificado da
rede, otimiza a experiencia do usuário e ajuda nas soluções de problemas de forma mais rápida e efetiva. A
rede intuitiva está integrada as soluções de cibersegurança, oferecendo uma melhor percepção de tudo que
atinge a rede, fornecendo de forma automatizada o controle de acesso, seguro e confiável na rede com fio e
sem fio (Software Definied Access).

Computadores
para uso em salas
de aula, salas de
estudo e biblioteca

Estão disponíveis 212 notebooks Dell e Lenovo (config. mín. i5, 4Gb com Windows 7 e pacote office) e um total
123 Desktops (config. mín. i5, 8GB, 250GB, LCD 17).

Impressoras

Na reprografia, uma impressora laser, monocromática, marca HP LaserJet, modelo 4015, conectada em rede,
com capacidade de impressão de 52 ppm.
Perto das salas de aulas, estão três impressoras monocromáticas, marca HP Universal Printing, modelo PCL
6, conectada em rede, com capacidade de impressão de 45 ppm cada uma.

Datacenter

Os equipamentos do Data Center principal de operação da escola, estão localizados na empresa
CenturyLink/Lumen, no modelo de colocation, Data Center no qual possui a certificação TIER 3, assegurando a
redundância da infraestrutura básica (energia elétrica, climatização e conectividade) e rotinas de manutenções
programadas, sem interrupção do serviço, com comprometimento de um SLA de 99,982%.
Obs: Este modelo de funcionamento está em operação, desde 2015, e nunca ocorreu alguma interrupção do
serviço de colocation.
Toda administração e manutenção física e lógica, dos equipamentos computacionais, e de rede, são de
responsabilidade da equipe de Infraestrutura de TI do Insper.
A infraestrutura computacional é equipada com servidores físicos rack, blade chassis, storage arrays, storage
area network (SAN), unidades de backup, switches de 1/10/40Gbps, firewalls, IPS, balanceadores de carga e
roteadores.
A redundância e resiliência das camadas que operam à Infraestrutura Computacional do Data Center: seis
servidores físicos, storages arrays, switches, firewalls e roteadores, trabalham no modelo de alta
disponibilidade ou balanceamento de carga, N-1, onde é suportado a falha física de até um componente de
cada camada, reduzindo o risco de queda total dos serviços de Data Center.
Os serviços são entregues através de servidores virtuais, nas quais podem migrar de forma transparente pelos
seis servidores físicos do Data Center. Estão associadas a estes servidores virtuais, funções de: servidores de
arquivos, controladores de domínio, bancos de dados, telefonia, firewalls, servidores de aplicação, servidores
web, servidores de aplicações web, entre outros.
Os servidores virtuais responsáveis pelos serviços essenciais da escola, também trabalham no modelo de alta
disponibilidade ou balanceamento de carga, N-1.
O serviço de correio eletrônico de vários outros recursos, são entregues pela plataforma da Microsoft Office
365.

Projeto de
Atualização do
Data Center

Com início em agosto de 2021, o projeto de atualização do Data Center, é o início estruturado da jornada da
escola para nuvem. Será realizada a atualização tecnológica da Infraestrutura Computacional do Data Center,
para equipamentos mais robustos e de melhor desempenho, bem como a implantação de um Software
Definied Data Center (SDDC), onde será entregue uma nuvem híbrida (privada/pública), com a premissa de se
integrar com os principais players de nuvem pública do mercado.
O novo Data Center, será totalmente aderente a realização de Disaster Recovery dos serviços essenciais, para
o funcionamento da escola, para a nuvem pública.
O projeto deve atender as demandas da escola para os próximos 5 anos.
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Insper Research
Computing Center

Plano de
Cibersegurança

A escola realizou a aquisição de uma Infraestrutura Computacional para Pesquisa, que irá compor o Insper
Research Computing Center (IRCC), com armazenamento e processamento suficientes, para atender até 120
pesquisadores com perfil computacional pré-estabelecido. A solução é integrável com os principais
fornecedores de nuvem pública e oferecerá possibilidades de automação para criação e entrega dos recursos
computacionais.
O projeto está em fase de implantação com previsão de entrega para o final de outubro de 2021.
A escola está implantando sua agenda do Programa de Cibersegurança seguindo os controles do framework
de mercado, CIS Critical Security Controls, mais conhecido como CIS CSC. O programa tem o objetivo de
proteger, detectar e identificar às ameaças cibernéticas do seu ambiente tecnológico, além de responder e se
recuperar dos possíveis incidentes de segurança cibernética.
A escola possui diversos produtos implantados para uma abordagem de proteção em camadas e em
profundidade, tais como: proteção avançada de e-mail com sandbox, segurança a nível de DNS, firewall
avançado de rede com antivírus e sandbox, sistema de detecção e prevenção de intrusão, controle de acesso
a rede com segmentação e micro segmentação baseada em perfil, proteção avançada de malware nos
endpoints (EDR), análise de tráfego lateral, filtro de conteúdo/ navegação segura e comunicação com a rede
de inteligência de ameaças da Cisco.
A escola possui dentro da área de compliance, um escritório de privacidade, no qual trata os processos
relacionados a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Está sendo implantado:
•
Programa contínuo de gestão de vulnerabilidades
•
Software para mapeamento automático das fontes de dados pessoais e sigilosos.
•
Gap Analysis dos componentes envolvidos na coleta de dados pessoais e sigilosos
•
Políticas de Segurança
•
Documentação da recuperação de desastre através da restauração de backup
Está previsto:
•
•
•
•
•

Sistema de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança.
Baseline de segurança: configuração segura dos equipamentos e servidores (hardening).
Uso controlado de privilégios administrativos
Inventário de softwares autorizados e não autorizados
Integrar soluções já implantadas com plataforma de XDR (Extended Detect and Response) e SIEM.

Recursos de
internet e intranet

A escola possui dois circuitos de acesso à internet de operadoras distintas, redundantes e com velocidade de
600Mbps, operando no modelo 24x7, além de outro circuito de acesso à internet, através do Ponto de Troca de
Tráfego (PTT) de São Paulo, com velocidade de 1Gbps.
Os roteadores e firewalls que suportam a comunicação com a internet, oferecem redundância e resiliência no
acesso, operando no modelo de alta disponibilidade, N-1, onde é suportado a falha de até um equipamento.
Acervo digital: acesso local e online para as bases de dados bibliográficas referenciais e textuais e acesso
local para as bases de dados econômicos e financeiros.

Web site Intranet
com conteúdo
acadêmico para
uso pelos alunos

Podem ser encontradas todas as informações referentes ao curso, tais como programação do curso e das
aulas, grades curriculares, calendários, disciplinas, bibliografias, notas de aula, exercícios e provas. O acesso
à Intranet pode ser feito interna e externamente, caracterizando uma Extranet com alcance global.

Programas de
computador
disponíveis

MS Windows 2008/2012 Server; Linux; MS SQL 2008 Server R2; MS Project Server 2013; Windows 7/10
Professional; MS Office 2010, 2013 e 2016 Professional; MS Project 2010 e 2013 Professional; MS Visio 2010
e 2013 Professional; Antivírus Cisco Secure Endpoint, Cisco Anyconnect e Office 365.

Softwares e Bases
de Dados de
utilização
acadêmica

Ansys
LabVolt - Softwares
Solid Edge University Edition w/NX
7-ZIP
Latindex
Arduino IDE
Lexml
SolidCAM Educacional
Atollic
Libelula
SolidWorks
Autodesk AutoCad
LinPhone
Autodesk Eagle
LMS Imagine.Lab Amesim Academic
Bundle STAR-CCM+ Academic Pack
Autodesk Fusion
LMS Imagine.Lab standard
STAR-CCM+ Academic POD
Autodesk Inventor
Mat Lab
STAR-CCM+ up to 10 users 1y all training
cidepeLabv4
Minitab
Stata
Circuit Desing (Multisim)
ModalView (licença com problemas)
STM-32 FOC
CircuitLab
NOTEPAD++
STM32 FOC SDK v4.3
CodeSys
NX Academic CAE+CAM -Siemens
STM32 ST-link Utility
CopperCam
NX Academic Core+CAD - Siemens
STM-CUBE
Edu Pack
Object Materials
STMCWB Elipse E3 Object Studio
Teamcenter Community - Collaboration Bundle
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Elipse Manager
Plant Simulation Education
Teamcenter Deployment
Eviews
Quark - pacote para o MatLab
Teamcenter Unified Academic
Factory I/O
RD Works
Tecnomatix Manufacturing Acad Perpetual License
Femap with NX Nastran: Basic Educational License
REALTERM
TeraTerm
FlatCam
Redalyc
TG20000 - Learning Advantage Academic Membership for Learners enables academic institutions to purchase
an extra pool of memberships that they can be shared with users in their corporate account
FluidSim5-P
Repetier Host
TG20000E - Learning Advantage Academic Membership for Educators provides academic institutions the
resource to teach their students how to use Siemens PLM Products
Fritzzing
Roland 2.5
TG21000 - Learning Advantage Academic Membership - Siemens PLM Software solutions
Gauss
Runrun.it
Udemy
GerberCam
Siemens
V-Assistant
GIMP
Siemens TIA Portal
V-Carve for ShopBot
Inskscape
Simcenter 3D Academic Bundle
Virtualbox
Keysight View
Software Techtronix
Vlex
Labcenter Proteus
Softwares Robô Kuka
WinPlot
LabView
SolidWorks
Ubuntu Linux
Robot Operating System
Altera Quartus II Web Edition
Continuum Anaconda/Python/Jupyter Adobe Creative Suite
Unity
Softwares de
pesquisa

Qualtrics – modelagem de pesquisa e experiencia do cliente.

E-mail

Os alunos possuem acesso plataforma Office 365 com direito a Onedrive (1TB), Office Online e e-mail for life.

Plano de
Contingência e
Redundância

Ver Anexo 1.

Estabilidade da
energia elétrica

A escola possui sistema de geradores que mantem as cargas críticas do prédio, além de ativos de rede que
mantém a conexão entre os prédios e sistemas.
O prédio 2 possui um sistema híbrido de geração de energia a base de gás natural e diesel, essa eficiência
possibilita o atendimento além das cargas críticas, ou seja, mantém o funcionamento normal da escola com
todos os sistemas e instalações em operação, como ar-condicionado, rede, elevadores etc.
Salas técnicas e equipamentos de rede possuem nobreaks que mantém os equipamentos estabilizados no
caso de oscilação de energia, mesmo em situações com abastecimento da concessionária.

Infraestrutura de Execução e Suporte
O Service Desk tem o papel de ser o único canal de relacionamento (PUC – Ponto Único de
Contato) para gerenciamento de chamadas e registro de incidentes e solicitações de serviços de
tecnologia. Os usuários poderão registrar seus chamados através do acesso WEB ao sistema de chamados
ou ligando diretamente para a central de atendimento.
Também está disponível aos alunos um suporte presencial de segundo nível, localizados em dois pontos de
atendimento (2º andar do prédio 1 e 3º andar do prédio 2).
Contamos com um total de 15 profissionais terceirizados que atendem toda comunidade (presencial e
remotamente em https://capgeminibr.service-now.com/insper) com objetivo de atender as necessidades e dar
o suporte necessário nos serviços relacionados a tecnologia e acessos às aulas e materiais disponíveis para
consulta. O Anexo 1 apresenta o plano de contingência, redundância e expansão.
CRM, Sistema de Gestão Acadêmica, AVA, sistema de web conferência e aplicativo Insper
O Insper possui uma série de sistemas interligados que acompanham o aluno desde o seu processo de seleção
até a formatura.
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O sistema que acompanha o processo seletivo de candidatos interessados em realizar um curso na instituição
é o CRM – Talisma, da empresa Anthology. O candidato se inscreve por meio de um formulário de inscrição,
é enviado para o CRM e a equipe responsável por acompanhar os candidatos, realiza seu monitoramento e
mudança de status no processo, que são refletidas no formulário, para visualização do candidato. Também
são realizadas comunicações com o candidato via CRM.
Após cumprir todas as etapas do processo seletivo e ser aprovado no curso desejado, o candidato é exportado
para o nosso sistema de gestão acadêmica e financeira, o Lyceum da empresa Techne. Nele, todas as
informações referentes aos cursos, disciplinas, histórico acadêmico, matrículas, pagamento, informações
pessoais, financeiras e demais informações necessárias para o controle da vida acadêmica e financeira do
aluno são registradas.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA utilizado na instituição é o Blackboard, que é considerado líder
mundial em plataformas de e-learning e se destaca por sua flexibilidade, facilidade de acesso, alto nível de
acessibilidade e robustez.
No Blackboard cada disciplina possui o seu próprio ambiente e dentro dela cada professor é responsável por
•
•
•
•
•

Postar conteúdos relevantes para a disciplina como apresentações, artigos, vídeos e áudios.
Manter a comunicação com seus alunos.
Preparar atividades que estejam alinhadas com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para o
programa e disciplina como exercícios, quizzes, fóruns, blogs, entre outros.
Gerenciar as notas e acompanhar a participação de seus alunos nas atividades avaliativas.
Fornecer feedbacks para as atividades realizadas fazendo uso, inclusive, de rubricas.

O AVA pode ser acessado via desktop e via aplicativo para dispositivos móveis (celulares e tablets). Dessa
forma, o aluno possui a mesma experiência independentemente do dispositivo que possui.
Há uma integração que torna todas as informações do Lyceum acessíveis por dentro do Blackboard. Ou seja,
o aluno pode acessar seu histórico, consultar notas e faltas e solicitar requerimentos sem a necessidade de
acessar outro sistema.
Atualmente nossa instância do Blackboard está hospedada na nuvem e com redundância, o que nos garante
uma disponibilidade de 99,97% ao ano, garantida em contrato.
Também é importante citar que o Blackboard foi desenvolvido para ser acessível para todos os usuários,
independentemente de idade, capacidade ou situação. Dessa forma o produto segue a maior diretriz de
acessibilidade de produtos digitais, a Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. E está em
acordo com os padrões da Seção 508 nos Estados Unidos.
Para atividades síncronas de aula virtual/web conferência a solução adotada pela instituição é o Microsoft
Teams, que está integrada aos demais serviços e soluções do Office 365, também disponibilizado aos alunos
e professores. Dentro do Teams são criadas equipes para cada disciplina onde são enturmados
automaticamente alunos e professores.
A plataforma oferece uma ótima qualidade de transmissão, interface amigável e recursos diversos para facilitar
os encontros síncronos como criação de salas paralelas para discussões em grupo, realização de enquetes,
visualização da turma em formato de sala, recursos de levantar a mão para fazer intervenções, chat, criação,
edição e compartilhamento de documentos, integração com aplicativos terceiros e gravação das sessões.
Visando uma maior segurança para os em formato EaD, a instituição tem avaliado outra solução de aula
virtual/web conferência que possa ser utilizada como plano B, no caso de o Microsoft Teams estar fora do ar
ou apresentar problemas na hora da aula. Está sendo cogitado o uso do Blackboard Collaborate, solução já
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contratada pela instituição, que possui integração nativa com o AVA e funcionalidades similares à solução já
adotada como principal.
Também foram adquiridas licenças do Zoom que funcionam para atendimento de necessidades específicas de
determinados cursos.
Por fim, todos os alunos têm à disposição um aplicativo para dispositivos móveis da própria instituição. Nele o
usuário pode consultar seu calendário acadêmico, frequência e desempenho, informações financeiras,
eventos, notícias, acesso a outros serviços da instituição e emissão de QR code para entrada nos prédios.

9.5 Cronograma de expansão da infraestrutura física e de equipamentos
Quadro 19 - Cronograma de expansão da infraestrutura física
CRONOGRAMA – PRÉDIO 2
Entrega da casa de máquinas dos elevadores (100%)

02/2018

Término da fachada (sem pintura, apenas massa)

04/2018

Protocolo da documentação para emissão de HABITE-SE na prefeitura

06/2018

Utilização das novas instalações

02/2019

CRONOGRAMA – PRÉDIO 3
Negociação de novos terrenos

08/2021

Estudo de Viabilidade Legal

11/2021

Início das obras de ampliação do Campus

06/2023

Quadro 20– Plano de expansão e atualização de equipamentos
Durante os meses de janeiro a agosto são revisadas todas as necessidades de atualização tecnológica de equipamentos e softwares
utilizados na escola de forma que seja inserida no orçamento para novas aquisições visando as melhores práticas para o aluno e corpo
docente.
As revisões são feitas em paralelo ao período letivo e são refletidas em um orçamento anual que acontece no mês de setembro para
efetivação a partir de janeiro do ano seguinte.
Em casos de antecipação da necessidade o Insper abre espaço junto ao Comitê Executivo para apresentação de proposta e aprovação
para aquisição e atualizações que tem por objetivo melhorar a forma de aprendizagem.
O Insper tem adequado a Gestão da TI ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) frente aos desafios da prestação de serviços
tecnológicos e suporte remoto aos alunos e professores.
Visando garantir agilidade no atendimento e suporte a ferramenta de abertura de chamados foi remodelada para uma estrutura mais
robusta e que permite abertura de chamados via portal do aluno.
Para atender a demanda EAD teremos 4 atendentes dedicados aos alunos e corpo docente durante os horários de aulas visando a
excelência no atendimento que poderá ser por telefone, sistema de chamado Service Now e e-mail.
Todos os cursos e atividades da faculdade são atendidos tecnologicamente com o parque tecnológico atual que o Insper possui e
cresce proporcionalmente não somente ao número crescente de alunos, mas também à necessidade de tecnologias mais atualizadas
que exigem maior performance dos equipamentos. A exemplo das salas híbridas que proporcionam a experiência de ter alunos
presenciais e remotos na mesma aula, salas dedicadas a aulas remotas.
Em desenvolvimento projetos de implantação de estúdios para produção de conteúdo assíncrono com possibilidade de expansão para
adequação ao live learning.
CRONOGRAMA MACRO – ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA - NOTEBOOKS EM GERAL – LABS E AULAS (ESTIMATIVA)
216 Notebooks i5 / 4GB / 512HD

2018

233 Notebooks i5 e i7 / 4GB e 8GB / 512HD e 256 HD SSD

2019

283 Notebooks i7 / 8GB e 16GB / 256 HD SSD

2020
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311 Notebooks i7 / 16GB / 256 HD SSD

2021

342 Notebooks i7 / 16GB / 256HD SSD

2022

METAS – ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA – NOTEBOOKS – LABORATÓRIOS E AULAS
Garantir a expansão e atualização tecnológica com o acompanhamento de demanda por meio da
satisfação dos alunos e professores em relação ao serviço prestado

2018

2022

90%

95%

Garantir a disponibilidade dos recursos tecnológicos aos alunos e professores que demandarem os
serviços

2018

2022

95%

99%

9.6 Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e
diferenciado para utilização de espaços, mobiliários e edificações
Quadro 21 - Acessibilidade - Aspectos relacionados a infraestrutura
DESCRIÇÃO

PRAZO

Obtenção do Certificado de Acessibilidade Arquitetônica – Prédio 1

Válido até 15/03/2024

Obtenção do Certificado de Acessibilidade Arquitetônica – Prédio 2

Válido até 29/10/2022

Ajustes e melhorias identificados pela Comissão de Acessibilidade/Diversidade

Ao longo da vigência do PDI

9.7 Acessibilidade dos Sistemas e meios de comunicação e informação
Para assegurar a utilização dos sistemas necessários para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
pelos estudantes com deficiência visual ou auditiva, o Insper compromete-se formalmente em estabelecer os
requisitos de acessibilidade para construção ou aquisição dos principais sistemas a serem utilizados pelos
estudantes.

Sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e
intérprete da língua brasileira de sinais
Para os estudantes com deficiência auditiva, compromete-se formalmente, no caso de vir a ser solicitada e até
que o aluno conclua o curso proporcionar:
•

•
•
•
•

intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de
provas, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este, não tenha expressado
o real conhecimento do estudante;
flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;
aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para o uso de vocabulário
pertinente às disciplinas do curso em que o estudante estiver matriculado;
acesso aos professores de literatura e materiais de informações sobre a especificidade linguística do
deficiente auditiva;
a Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação específica é oferecida como
componente curricular optativo em todos os cursos de graduação (bacharelados), podendo contemplar
também a participação de docentes e colaboradores.
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Sistemas e meios de comunicação e informação prestados às pessoas com
deficiência visual
Para estudantes com deficiência visual, compromete-se formalmente, no caso de vir a ser solicitada e até que
o aluno conclua o curso, proporcionar desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo:
•
•
•
•
•
•
•

•

máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz;
gravador e fotocopiadora que amplie textos;
software de ampliação de tela;
equipamento para ampliação de textos para atendimento a estudante com visão subnormal;
lupas, réguas de leitura;
scanner acoplado a um computador;
de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras, para uso didático;
laboratórios disponíveis para uso de programas de computador como Winvox, Papovox entre outros,
que permite que um livro seja escaneado, transformando-o em arquivo audível e transferências para
endereços eletrônicos;
permite-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor de audiovisual, com auxílio dos
funcionários responsáveis pelo suporte de atendimento.

O apoio acadêmico às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida é constituído por um conjunto de
ações que abrangem diferentes naturezas de atendimento. No Insper, eles têm uma atenção personalizada
através de projetos que visam não apenas cumprir as exigências legais, mas sobretudo, permitir que tenham
uma vida universitária plena.

9.8 Acervo Acadêmico
O Acervo Acadêmico do Insper é composto por documentos de processos referentes a alunos, docentes e
atividades acadêmicas desenvolvidas nos âmbitos de ensino de graduação, pós-graduação lato sensu, pósgraduação stricto sensu, pesquisa, extensão, assistência estudantil e ações institucionais, em conformidade à
Portaria 315/2018.
O Insper organiza seu Acervo Acadêmico de acordo com a legislação vigente, fundamentando-se nas
seguintes premissas:
•

designação da Comissão de Acervo Acadêmico (CAA), com o objetivo de definir e garantir o
cumprimento da política de gestão documental, suas diretrizes e procedimentos;

•

caracterização dos documentos segundo seu tipo e ciclo de vida;

•

definição de formas de acesso e consulta ao Acervo Acadêmico;

•

padronização de rotinas de verificação e auditoria do Acervo Acadêmico;

•

adoção, quando aplicável, das normas estabelecidas pelo Código de Classificação de Documentos de
Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições de Ensino Superior;

•

observância dos prazos de guarda previstos na Tabela de Classificação e Temporalidade;

•

responsabilidade, compartilhada entre os gestores membros da CAA, pela guarda, organização e
manutenção dos documentos acadêmicos dentro de sua área de atuação;

•

observância de normas de eliminação de documentos mediante aprovação formal da CAA;

•

adoção de um sistema especializado de gerenciamento de documentos eletrônicos, que possua,
minimamente, as seguintes características:
a) capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a preservação do acervo
acadêmico digital;
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b) forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo acadêmico digital;
c) método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua segurança e
preservação; e
d) utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada em lei, pelos
responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para garantir a autenticidade, a integridade e
a validade jurídica do acervo.
•

busca permanente por ferramentas de gestão documental de acordo com os recursos disponíveis no
mercado que mais se adequam às necessidades do Insper;

•

digitalização de todo o Acervo Acadêmico nos termos da legislação vigente;

•

garantia de condições adequadas de conservação e fácil acesso ao Acervo, que pode ser consultado
a qualquer tempo pela por órgãos competentes para fins de regulação, avaliação e supervisão.

Projeto de Acervo Acadêmico em meio digital

Quadro 22 – Plano de Acervo Acadêmico
Ação

2019

2020

2021

2022

Preparação do sistema de gestão de documentos eletrônicos (garantia de integridade e a
autenticidade)

X

Aprovação da Política de Gestão de Documentos Acadêmicos do Insper

X

Digitalização dos dossiês dos alunos ativos

X

X

X

X

Digitalização dos dossiês dos alunos inativos

X

X

X

X

Digitalização dos demais documentos que compõem o Acervo Acadêmico

X

X

X

X

Aplicação da certificação digital em todos os documentos que compõem o Acervo Acadêmico

X

X
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10 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
10.1 Captação de Recursos
O Insper é uma instituição sem fins lucrativos, independente e com visão de longo prazo, que conta com a
participação e apoio da sociedade para garantir sua perenidade.
Desde 2006, o Insper recebe o apoio de pessoas e organizações interessadas em se aproximar, fazer parte
da história e de sua comunidade. A aproximação com instituições privadas e pessoas físicas torna-se
fundamental para alavancar recursos. Essa relação se dá por diversas frentes:
•
•

•
•
•
•

Doação para o fundo de bolsas para os cursos de graduação em engenharia, administração e
economia;
Apoio aos bolsistas por meio de bolsa de estudo “nomeada”: possibilidade de financiar, para um ou
mais alunos, as mensalidades do curso escolhido e contribuir também com auxílios de manutenção e
moradia;
Apoio aos ambientes patrocinados que homenageiam indivíduos ou instituições que contribuíram
significativamente para o país, inspirando a todos que frequentam ou visitam o campus;
Apoio os projetos de expansão como a construção do novo prédio;
Apoio para a implantação dos novos laboratórios de engenharia;
Apoio a produção de conhecimento através de cátedras e centros de pesquisas.

As estratégias para a ampliação da doação de pessoas físicas e de empresas estão em constante
aprimoramento.
A comunidade Alumni, formada por ex-alunos, é um importante canal para incentivar as doações, que hoje
podem ser feitas por meio eletrônico, com parcelas programadas. O Insper acredita que, por meio desta ação,
há um engajamento solidário e continuidade do senso de pertencimento da organização.
Existem outros projetos que angariam recursos para o Fundo de Bolsas e serão gradualmente implementados
no quinquênio, como vendas de produtos - recebidos por doação – para os funcionários do Insper e a abertura
de uma loja com 100% do superávit revertido ao Fundo de Bolsas.

10.2 Política financeira e orçamentária
Processo Orçamentário
O processo orçamentário inicia em setembro, com a divulgação do cronograma de atividades para todos os
envolvidos, e finaliza em dezembro, após a aprovação dos valores orçados pelo Conselho Deliberativo do
Insper.
O orçamento é elaborado a partir das políticas e objetivos definidos neste PDI, bem como das ações que
resultam dos processos avaliativos internos e externos e dos esforços crescentes de captação de recursos
para a escola. É feito com base no regime de competência, no qual despesas, custos e receitas são
reconhecidos no período da prestação do serviço, independente da data de pagamento ou recebimento.
Os gestores são orientados e ficam responsáveis por preencher os orçamentos sob sua gestão, com
detalhamento por mês e por conta contábil, tanto para despesas como para investimentos. A área de
Controladoria é responsável por coordenar todo o processo de elaboração do orçamento, calcular receita e
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custos dos cursos da escola com base em premissas levantadas junto às Coordenações, e consolidar as
informações para apresentação ao Comitê Executivo e ao Conselho Deliberativo.
Acompanhamento Orçamentário
O processo de acompanhamento orçamentário é realizado mensalmente, tendo como base os valores orçados
e realizados em cada mês por conta contábil e centro de custos. Os gestores administrativos e acadêmicos
são responsáveis por analisar e justificar as variações entre realizado e orçado dos orçamentos sob sua gestão.
A Controladoria é a área responsável por disponibilizar as informações de fechamento aos gestores, consolidar
e analisar o resultado mensal e ajustar a previsão de receitas, custos, despesas e investimentos do ano,
subsidiando a tomada de decisão pelas diferentes instâncias do Insper.

10.3 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução
A tabela a seguir mostra a evolução de receitas, despesas e investimentos, para o período de planejamento
de 5 anos, segundo o padrão de reporte do sistema e-MEC e de acordo com os dados financeiros disponíveis
na elaboração deste PDI, que combina despesas e gastos com investimentos para apuração do resultado
esperado no ano.
Tabela 13 - Evolução de receitas, despesas e investimentos 2018-2022 – e-MEC

Informações restritas à comunidade interna do Insper e aos órgãos de regulação e avaliação externa. Dados
financeiros de anos anteriores estão disponíveis em https://www.insper.edu.br/institucional/oinsper/relatorioanual/.

Já a tabela a seguir mostra a evolução de receitas e despesas de cada ano, diferentemente da anterior
demonstrando agora o resultado operacional (antes de receitas e despesas financeiras) efetivo de cada ano.
Foi atualizada com dados disponíveis em 2021 para fins deste aditamento.
É possível perceber que a instituição trabalha num regime bastante saudável, permitindo a acumulação de
caixa ao longo dos anos, o que garante a sustentabilidade financeira e a capacidade de crescimento e
ampliação por meio de investimentos.

Tabela 14 - Evolução de receitas, despesas e investimentos 2018-2022
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Informações restritas à comunidade interna do Insper e aos órgãos de regulação e avaliação externa. Dados
financeiros de anos anteriores estão disponíveis em https://www.insper.edu.br/institucional/oinsper/relatorioanual/.

ANEXO 1 - PLANO DE REDUNDÂNCIA, CONTINGÊNCIA E EXPANSÃO DA
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Área responsável: Infraestrutura e Arquitetura de TI e Redes
Data de atualização: julho de 2021

1. Definição
a) Cold site: Para recuperar os serviços é necessário reconfigurar ou reinstalar todos os aplicativos no
datacenter secundário ou nuvem. No datacenter secundário existe apenas a infraestrutura de comunicação.
b) Warm site: Um modelo de contingência intermediário, entre o cold site e o hotsite. É necessário tempo de
espera para acionar algumas configurações e reestabelecer os principais serviços.
c) Hot site: Todos sistemas e serviços são espelhados do Data Center principal para outro Data Center, em
caso de desastre, toda operação é assumida pela réplica de forma automática.
d) Redundância N+1: Existe pelo menos uma redundância do serviço.

2. Abrangência
Infraestrutura de Datacenter, Wireless, Link de Internet, Plataforma LMS e demais serviços como: Portais
Acadêmicos ou Aluno, Institucional e Office 365, bem como a infraestrutura de execução e suporte.

3. Diretriz
A infraestrutura e serviços essenciais relacionadas às atividades acadêmicas devem operar na infraestrutura
tecnológica com redundância e contingência.

4. Redundância e Contingência
A infraestrutura de tecnologia e serviços essenciais disponível no Insper foi concebida para operar no modelo
de redundância N+1 com alta disponibilidade.
Quadro resumo

Serviço
Internet
Wireless
Lan to Lan
BlackBoard
Office 365
Portais e Sistemas
Datacenter*

Redundância
N +1
N +1
N +1
N +1
SaaS*
N +3
N +1

Contingência
Cold site
Cold site
Cold site
Hot site
Hot site
Cold site
Cold site

Acordo de Nível
de Serviço
99,4 %
99,4 %
99,4 %
99,7 %
99,9 %
99,0 %
99,982 %
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4.1. Como são acionados?
a) Infraestrutura de Internet, Wireless e Lan to Lan: os equipamentos são duplicados, meio de
comunicação balanceado e contingenciados com operadoras distintas assegurando maior disponibilidade
dos serviços aos nossos alunos, docentes e colaboradores. No evento de falha, o equipamento duplicado
assume o controle.
b) Blackboard: A plataforma de LMS (BlackBoard) é hospedada no Datacenter do próprio fabricante com
certificado internacional TIER 4. Este nível de certificação assegura redundância e contingência dos links
de comunicação, energia elétrica, localidade de emergência e climatização. Os serviços do LMS operam
em alta disponibilidade.
c) Portais e Sistemas: Os portais e sistemas acadêmicos operam em uma infraestrutura computacional
virtualizada no modelo de redundância N+1. No caso de falha de até 1 equipamento da infraestrutura
virtualizada os serviços são transferidos automaticamente entre os equipamentos ativos e continuam a
operar. Os sistemas e portais estabelecidos na infraestrutura virtualizada contam com a tecnologia de alta
disponibilidade, na eventual falha do portal do aluno, outro servidor assume a operação.
d) Datacenter: Todos os serviços (Sistemas, Portais e Internet) são hospedados no Data Center com
certificado TIER 3 do parceiro Century Link/Lumen. O certificado TIER 3 assegura redundância da
infraestrutura básica (energia elétrica, climatização e conectividade) e rotinas de programas de
manutenção sem interrupção do serviço.

4.2. Tipo de contingência
A contingência adotada é do tipo cold site, a recuperação acontece por meio da tecnologia de backup
(armazenamento seguro fora do site, pela empresa Iron Mountain) das configurações e replicação da
infraestrutura de virtualização Microsoft para Azure.

5. Plano de expansão
O ambiente tecnológico é revisado anualmente no período orçamentário, acompanhando os resultados NPS e
crescimento da Instituição.
Critérios adotados para expansão da infraestrutura básica:
• Internet: maior que 80% da capacidade total acionada por longos períodos;
• Infraestrutura dos servidores: maior que 85% do consumo de CPU ou memória;
• Infraestrutura dos serviços: menor que 99% do nível de serviço;
Para o segundo semestre de 2021 está previsto o projeto de Data Center Refresh, onde o orçamento já está
aprovado. Além da atualização tecnológica, será implantado um Software Definied Data Center – SDDC, que
seguirá as mesmas premissas de contingência descritas anteriormente, além de uma nuvem híbrida com
capacidade mais eficaz de expansão e contingência.
Também para o segundo semestre de 2021, está previsto o projeto (já em andamento) de uma Infraestrutura
Computacional para pesquisa. Também seguirá as mesmas premissas de contingência descritas acima, além
da capacidade mais eficaz de expansão e contingência em nuvem pública.
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