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INTRODUÇÃO
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP) apresenta Relatório de Ciclo – Triênio 2018-2020 para conhecimento da
Universidade e da comunidade acadêmica, cumprindo o estabelecido pelas normas
definidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)1.
Para síntese e sistematização dos resultados das avaliações desenvolvidas durante o
triênio, será priorizado o Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional – dimensão 8:
Planejamento e Avaliação de maneira a evidenciar a apropriação institucional das
práticas avaliativas propostas e desenvolvidas pela CPA, bem como os encaminhamentos
decorrentes, sem descuidar das demais dimensões, mencionadas oportunamente ao longo
do relatório.
Considerando o encerramento do ciclo, apresentamos, a seguir, balanço das atividades da
CPA referente ao triênio 2018-2020 ao lado do planejamento para o próximo ciclo (20212023), além da caracterização da PUC-SP e sua atuação no ano de 2020, marcado pela
excepcionalidade da pandemia da Covid-19.
Balanço Trienal (2018-2020) e Planejamento CPA (2021-2023)
Durante o triênio de 2018-2020, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) definiu como meta prioritária a
institucionalização das suas práticas avaliativas2, entendida como a implantação de
ciclos avaliativos na Universidade de maneira a garantir planejamento articulado entre os
diferentes setores/unidades, periodicidade, rotinização e convergência de resultados entre
as várias avaliações realizadas pela CPA, tendo em vista o aprimoramento da produção
de diagnósticos e análise.
O planejamento ainda definia os cursos de graduação como objetos prioritários da
institucionalidade avaliativa, dada a sua condição de porta de entrada para os demais
níveis de formação e principal fonte de sustentabilidade financeira da Universidade.
A CPA cumpriu a meta estabelecida, sobretudo no que diz respeito à rotinização das
avaliações dos cursos de graduação3:
a.1. A Avaliação da Docência passou a ser aplicada todo semestre nas segundas
quinzenas dos meses de maio (1º semestre) e outubro (2º semestre), obedecendo
a um sequenciamento organizado de procedimentos em torno do qual se articulam
os setores diretamente envolvidos na sua realização: CPA, Divisão Técnica de
Informação (DTI) e Setor de Marketing, além dos coordenadores de curso,
principais interessados no instrumento;
a.2. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) recebeu tratamento
institucional pela primeira vez, com reuniões de sensibilização anuais destinadas
ao corpo diretivo e aos estudantes dos cursos avaliados, articulando a Pró-Reitoria

1

Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004.
Cf. Comissão Própria de Planejamento (CPA). Planejamento Trienal 2018-2020. PUC-SP, 2018. Disponível em
https://www.pucsp.br/sites/default/files/download/cpa/3-planejamento-da-cpa_2018-2020.pdf .
3 Para detalhamento desse processo, cf. Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da PUC-SP – 2018/2019 –
CPA-PUC-SP (RAI 2018-2019); Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional – 2019-2020 – CPA-PUC-SP (RAI
2019-2020). O RAI (2018-2019) está disponível em https://www.pucsp.br/cpa/relatorio-institucionalautoavaliacao/relatorio-anual . O RAI (2019-2020) ainda não foi publicado porque aguarda nova data de postagem no
Ministério da Educação, que adiou a data de entrega, prevista inicialmente para 30 de março de 2020.
2
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de Graduação (Prograd), a CPA e a Consultoria Técnica de Apoio à Gestão
Acadêmica (Consulteg), na figura do Procurador Institucional (PI);
a.3. Os grupos operativos – modalidade de avaliação focal introduzida no segundo
semestre de 2017 – implantou-se com o apoio e parceria da Pró-Reitoria de
Graduação (Prograd), cujos resultados foram apropriados institucionalmente, das
coordenações de curso ao corpo diretivo da Reitoria, dada a precisão do
diagnóstico e análise realizados.
A CPA também considera exitosa a modificação que promoveu na percepção sobre o
papel que desempenha no interior da Instituição, marco zero essencial dos processos de
institucionalização de suas práticas avaliativas.
Inicialmente, tratou-se de trazer à consciência, sobretudo da equipe integrante da CPA, o
real sentido de sua autonomia: definida legalmente, e essencial para preservação de sua
função avaliativa, não deveria, no entanto, se traduzir em insulamento, expresso, naquele
momento, no retrabalho e checagem exaustiva de dados produzidos pelos demais
setores/unidades da Universidade, com tempo excessivo dedicado à produção da
informação já produzida por outros setores e não à análise e à avaliação propriamente
ditas.
A partir de 2018, a CPA deixou de publicar anuários estatísticos, dedicando-se à
elaboração de relatórios analíticos voltados ao diagnóstico de problemas identificados por
meio dos seus instrumentos de avaliação, com metas e objetivos bem definidos.
Da mesma maneira, redirecionou-se o sentido da autonomia em relação aos demais
setores acadêmico-administrativos da Universidade. Partiu-se da premissa de que os
resultados da avaliação realizada pela CPA só seriam de fato apropriados pela
Universidade quando: a) as avaliações fossem produzidas a partir de interesses
identificados junto ao corpo diretivo da Universidade; b) os relatórios apresentassem
análise passível de diagnosticar e formalizar problemas prioritários – muitas vezes
conhecidos, mas não sistematizados – e sugerir possíveis encaminhamentos.
Visando atender à primeira premissa, a CPA, tendo por prioridade avaliar os cursos de
graduação, atuou, durante todo o triênio, em parceria estreita com a Pró-Reitoria de
Graduação. Da mesma maneira, todas as demais ações que desempenhou buscou atender
às necessidades institucionais identificadas, ainda que não oriundas expressamente dos
setores interessados. Foi assim, por exemplo, com a avaliação sobre o estágio, problema
identificado por meio dos vários instrumentos de avaliação de curso aplicados pela CPA,
ainda que, nesse caso, também tenha havido convergência com as intenções da Prograd.
Para que os relatórios pudessem assumir seu perfil analítico, a CPA articulou-se com a
Consulteg, responsável pela elaboração anual do Relatório de Atividades da PUC-SP, em
que são sistematizados e sintetizados os resultados objetivos sobre as metas propostas no
planejamento estratégico da Universidade. Assim, desde 2018, o Relatório de Atividades
da Consulteg é fonte de consulta quando se trata de obter informações objetivas sobre a
instituição4, servindo de fonte complementar ao relatório produzido pela CPA, agora
dedicado sobretudo ao cruzamento e à análise das informações. Com isso, eliminaram-se
a sobreposição de funções, reduzindo o tempo da CPA dedicado à elaboração de seu
4

Em 2018, constatou-se que o relatório da CPA repetia em quase tudo o relatório da Consulteg. As justificativas se
baseavam na compreensão equivocada do sentido de autonomia da CPA. Pode parecer uma questão pontual, mas isso
despendia enorme esforço do pessoal da CPA na produção de informação já produzida e na coleta de dado já coletado.
Retrabalho que custava em pessoal e em tempo. Uma vez redefinida a função da CPA e do produto a ser oferecido à
instituição, a CPA pode, inclusive, reduzir a sua equipe, economizando em custos para a Instituição. Atualmente, a
CPA funciona adequadamente com dois funcionários e dois docentes.
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relatório. Além de ganhos efetivos de conteúdo, a CPA foi liberada para desempenhar as
funções propriamente de avaliação.
Desde quando assumiu esse posicionamento tem presenciado a apropriação, pelo corpo
diretivo da Universidade, das informações, diagnósticos, análises e encaminhamentos que
produz e sugere5, dada a sua articulação com os reais interesses e necessidades da
instituição. Hoje é possível dizer que a CPA se compreende como uma unidade com
autonomia relativa: autonomia para produzir análise, mas articulada à instituição de
maneira orgânica, considerando sempre a necessidade da Universidade.
A experiência de insulamento diagnosticada na CPA é mais do que um problema de
gerenciamento burocrático, diz respeito à maneira como se constitui a governança
universitária na PUC-SP. Durante o triênio, a CPA observou que o modus operandi
identificado na CPA expressava em muito a realidade da maior parte dos setores da
Universidade, marcados pela pretensa autossuficiência e pelo excesso de voluntarismo
funcional. Nesse sentido, a meta de institucionalização das práticas avaliativas da CPA
revelou-se muito mais ampla, demandando que houvesse ação no sentido de
institucionalização das práticas acadêmico-administrativas da Universidade, com ênfase
para os setores com interlocução direta com a CPA. Ou seja, para que a CPA pudesse
instituir suas práticas avaliativas, seria preciso funcionar como mediação indutora da
institucionalização das práticas acadêmico-administrativas dos setores com quem
mantém interlocução, essenciais para o próprio desempenho de suas funções.
O papel da avaliação revelava-se, portanto, na sua dupla função: além de produzir
instrumentos e métricas para a avaliar ações passadas, deveria servir de indutora para
transformação das práticas acadêmico-administrativas, visando as suas ações futuras.
É com esse sentido ampliado da avaliação institucional que a CPA apresenta o
planejamento trienal para 2021-2023. Tendo rotinizado muitas das ações existentes na
CPA, trata-se de ampliar o seu escopo avaliativo, com vistas a induzir ações no sentido
de maior institucionalidade acadêmico-administrativa.
São metas da CPA para o triênio 2021-2023:
✓ Implantar o ciclo avaliativo dos cursos de graduação da PUC-SP;
✓ Introduzir o ciclo avaliativo nos cursos de pós-graduação da PUC-SP;
✓ Aprimorar o instrumento da Avaliação da Docência;
✓ Promover estudo sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP;
✓ Realizar o 1º Censo Estudantil da PUC-SP 2021;
✓ Instituir a governança em rede a partir de metas definidas com setores/unidades
correlatos, visando à institucionalização das práticas acadêmico-administrativas;
✓ Produzir indicadores de impacto social a partir de gestão de dados prioritários.
A seguir, segue o planejamento para a realização de cada uma das metas propostas.
Meta 1. Implantar o ciclo avaliativo dos cursos de graduação da PUC-SP
Não tendo sido implantada no triênio anterior, dada a urgência de demandas decorrentes
da pandemia, mantém-se como meta prioritária desse triênio (2021-2023) a implantação
do ciclo avaliativo dos cursos de graduação da PUC-SP.

5

Para acompanhamento do processo da institucionalização das práticas avaliativas cf. RAI (2019-2020), pp. 4-7.
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Atualmente, os cursos de graduação da PUC-SP são submetidos a três instrumentos de
avaliação: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a Avaliação da
Docência e os Grupos Operativos.
A avaliação externa, realizada por meio do Enade, ocorre a cada três anos,
alternadamente, conforme os grupos pré-definidos pelo Inep-MEC (Quadro 1).
Quadro 1. Ciclo Avaliativo Enade
2021

Grupo III

2022

Grupo I

2023

Grupo II

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas,
Direito, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda,
Relações Internacionais, Serviço Social, Teologia
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção,
Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina
Ciência da Computação, Ciências Sociais, Filosofia, História,
Letras-Português e Inglês, Pedagogia, Sistemas de Informação

Fonte: Inep-MEC – acesso em 18 de março de 2021.

A Avaliação da Docência, por sua vez, institucionalizou-se, no triênio anterior, com
periodicidade de realização a cada seis meses, com datas e prazos bem delimitados.
No que diz respeito aos Grupos Operativos, no entanto, ainda que submetido a um
planejamento semestral, realizou-se antes em função de demandas pontuais, tanto da PróReitoria de Graduação, como das coordenações de curso. Ainda que esse procedimento
não tenha interferido em seus resultados, a CPA considerou que realizá-los por meio de
demanda poderia enfraquecê-los, sobretudo quando houvesse mudança de prioridades,
fato que se confirmou no ano de 2020, quando a pandemia definiu outras urgências
levando ao quase “apagão” dos grupos operativos, que só não foi maior dadas as
solicitações feitas pelos cursos de graduação em Direito, Psicologia e Ciências Sociais.
Visando à institucionalização dos grupos operativos é que a CPA, em junho de 2020,
retomou as conversas com a Prograd, iniciadas em janeiro daquele ano (mais
precisamente em reunião realizada em 28 de janeiro de 2020), propondo não só a
institucionalização dos grupos operativos, como a implantação do ciclo avaliativo dos
cursos de graduação. A proposta foi plenamente acordada, conforme atesta o
planejamento da Prograd para o ano de 2021 (PUC-SP, 2021, p. 7)6.
O ciclo avaliativo, portanto, terá como objetivo principal fazer convergir os resultados
dos três instrumentos de avaliação, garantindo diagnóstico mais amplo do desempenho
dos cursos de graduação. Além disso, a publicação dos resultados coincidirá com a
elaboração anual do relatório da CPA, exigido pelo Ministério da Educação (MEC),
permitindo que dados objetivos (inscrição no vestibular, matriculados, taxa de evasão,
perfil sociodemográfico dos estudantes, estágio, bolsistas etc.) sejam, também,
incorporados, conforme, aliás, tem sido feito desde o ano de 2019.
Considerando que o Enade possui ciclo avaliativo fixado externamente, inviabilizando
sua alteração, a CPA sugere que o triênio por ele estabelecido se constitua como
parâmetro para definição do ciclo avaliativo interno, como segue:

Dentre as ações previstas no âmbito da Dimensão 1: Formação e Ensino - Graduação, do Plano de Trabalho –
Exercício 2021 da PUC-SP está a de “estender a pesquisa com grupos focais de estudantes de outros cursos da
Universidade para melhor compreensão dos motivos da evasão. Com base na experiência realizada, a PROGRAD
propõe a inserção dessa pesquisa no ciclo avaliativo dos cursos, em sintonia com a avaliação externa do ENADE”
(PUC-SP, 2021, p. 7) (grifos nossos).
6
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Quadro 2. Ciclo avaliativo dos cursos de graduação da PUC-SP
Curso

Enade

Publicação
Enade

Grupo
Operativo
(2º semestre)

Avaliação da
Docência
(série histórica)

Relatório
Final

Grupo II*
Grupo III
Grupo I
Grupo II

2021
2021
2022
2023

2022
2022
2023
2024

2021
2022
2023
2024

2019-2022
2019-2022
2021-2023
2022-2024

2022
2022
2023
2024

Fonte: Elaboração CPA. *Os cursos do Grupo II deveriam ter feito Enade em 2020. Em função da
pandemia, embora o Inep não tenha definido novo calendário, é provável que o exame seja realizado nesse
ano de 2021.

Considerando o quadro acima, o ciclo avaliativo terá início com a realização do Enade
pelo conjunto dos cursos definidos previamente pelo Inep-Mec. No primeiro semestre, a
CPA fará a reunião de sensibilização com os estudantes concluintes, os coordenadores de
curso, a direção da Faculdade e representantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE),
ao lado da Prograd e da Consulteg, tendo por objeto a análise dos resultados do Enade
anterior, bem como a informação sobre os procedimentos referidos ao exame7.
No segundo semestre do mesmo ano, a CPA realizará os grupos operativos com os
mesmos cursos objeto do Enade. Os grupos operativos geram relatórios parciais, em que
já são incorporados alguns dados objetivos sobre os cursos (ingressantes, matriculados,
evasão, perfil sociodemográfico)8. No ano posterior, quando do resultado do Enade, a
CPA produzirá relatório final sistematizando todos os dados elaborados sobre os cursos
avaliados, incluindo a série histórica de três anos da Avaliação da Docência.
Dessa forma, tomando a realização do Enade como referência, no prazo de um ano, os
cursos avaliados externamente recebem da CPA relatório sistematizado com os resultados
das avaliações do Enade, dos grupos operativos e da avaliação da docência, além dos
dados objetivos já mencionados, permitindo diagnóstico e análise mais ampliada de seu
desempenho.
Importante ressaltar que o ciclo avaliativo pretende dialogar com a meta prioritária do
Plano de Trabalho – Exercício 2021 para a graduação, a saber, “criar condições para
ampliar o número de alunos matriculados” (PUC-SP, 2021, p. 6). Nesse sentido, ainda
que o Enade seja o parâmetro para definição do ciclo avaliativo, dentre os cursos
avaliados externamente serão considerados prioritários os que apresentarem maior taxa
de evasão.
A institucionalização do ciclo avaliativo garante:
a. Periodicidade e rotina das avaliações, favorecendo planejamento articulado entre
os setores envolvidos e reduzindo a demandas avaliativas feitas ao corpo diretivo
dos cursos de graduação;
b. Convergência de resultados, pois uma única avaliação, realizada por um único
instrumento não permite uma visão ampliada do desempenho dos cursos de
graduação. Para isso, é preciso promover cruzamento de informação, por meio de
sistematização analítica de resultados;

7

Desde 2018, a CPA tem realizado as reuniões de sensibilização, contando com a participação do Procurador
Institucional (PI), vinculado à Consulteg, e da assessoria da Prograd, além dos representantes dos cursos avaliados.
8 Trataremos dos dados objetivos necessários à autoavaliação institucional no item sobre interface com o Escritório de
Dados da PUC-SP, recém-implantado.
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c. Garantir periodicidade e transparência na divulgação de resultados voltados à
tomada de decisão.
Por fim, mas não menos importante, a institucionalização do ciclo avaliativo dos cursos
de graduação permite organização interna do trabalho da CPA de maneira a liberá-la para
outras atividades consideradas essenciais para o próximo triênio. Sem planejamento
devido, a CPA permanece refém das demandas pontuais e institucionais, criando a falsa
sensação de necessidade de pessoal, incorrendo em custos desnecessários.
Meta 2. Introduzir o ciclo avaliativo nos cursos de pós-graduação da PUC-SP
O triênio que se inicia terá como meta introduzir o ciclo avaliativo nos cursos de PósGraduação da PUC-SP, tomando como referência a avaliação quadrienal da
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em
consonância com o Plano de Trabalho – Exercício 2021 da PUC-SP9. Para isso, no
entanto, algumas ações precisam ser rotinizadas.
Em 2019, a CPA foi demandada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação para a realização de
Grupos Operativos com os discentes dos Programas de Pós-Graduação da PUC-SP,
visando atender à demanda da Capes sobre o quesito Autoavaliação10. No entanto, como
é possível observar no quadro abaixo, dos 29 programas existentes naquele momento11
foram ouvidos discentes de apenas 15 programas (51,72%) e, ainda assim, com baixo
nível de participação: 13,66%, considerando o total de estudantes matriculados.
Quadro 3. Grupos Operativos realizados nos Programas de Pós-Graduação (2019-2020)
Nº
Participantes /
Ano
Programa
Data
estudantes
%
Estudantes
no curso
2019
Administração
22 de outubro de 2019
46
12
26,09%
24 de
Comunicação e
2019
outubro de
167
8
4,79%
Semiótica
2019
29 de
2019
Psicologia Clínica
outubro de
153
23
15,03%
2019
7 e 12 de
2019 Psicologia da Educação novembro de
102
33
32,35%
2019
19 de
Literatura e Crítica
2020
fevereiro
82
9
10,98%
Literária
2020
02 de março
2020
Economia Política
22
4
18,18%
2020
03 de março
2020
História da Ciência
48
9
18,75%
2020

Um dos objetivos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da PUC-SP é “aumentar a qualificação dos Programa de PósGraduação stricto sensu na Avaliação CAPES”, considerando, para tanto, a implantação de ciclos avaliativos dos
Programas de Pós-Graduação (PUC-SP, 2021, p. 13).
10 Na nova ficha de avaliação dos Programas de Pós-Graduação da Capes, aprovada para o quadriênio 2021-2024,
consta na dimensão 1 – Programa o item 1.4: “os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa,
com foco na formação discente e produção do conhecimento”, com peso maior ou igual a 10%. Ficha de Avaliação,
GT, Brasília, Capes, 2019, p. 19.
11 Atualmente são 30 Programas, considerando a criação do Programa de Biomateriais e Medicina Regenerativa.
9
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2020
2020

Educação: História
Política e Sociedade
Educação: Formação
de Formadores

2020

Teologia Ipiranga

2020

Serviço Social

2020

2020

Linguística Aplicada e
dos Estudos da
Linguagem – LAEL
Governança Global e
Formulação de
Políticas Internacionais

2020

História

2020

Ciências Contábeis
Total

03 de março
2020
03 de março
2020
04 de março
de 2020
04 de março
de 2020

116

2

1,72%

107

9

8,41%

73

19

26,03%

132

2

1,52%

05 de março
de 2020

119

23

19,33%

07 de março
de 2020

39

14

35,90%

116

8

6,90%

40

11

27,50%

1.362

186

13,66%

12 de março
de 2020
12 de março
2020

Fonte: CPA

Apesar dos resultados positivos da escuta discente, a CPA considerou, à época, que a
baixa adesão dos Programas decorreu do momento em que a proposta foi feita, muito
próxima do fechamento da avaliação quadrienal (março de 2020). Tendo isso em vista é
que a CPA considerou a necessidade, assim como na graduação, de planejar a realização
dos grupos operativos a partir de um ciclo avaliativo, tomando como parâmetro a
avaliação quadrienal da Capes.
Para a realização do ciclo avaliativo, a CPA propõe agrupar os Programas em quatro (4)
grupos, a exemplo do que ocorre com a avaliação do Enade, a partir do conceito atribuído
pela Capes (Quadro 4):
Quadro 4. Agrupamento de Programas conforme avaliação quadrienal Capes
Conceito

Grupo I (3)

Grupo II (4)

Grupo III (5)

Programa
Administração (ME)
Ciências Sociais (ME e D)
Ciências Contábeis e Atuariais (MP)
Desenvolvimento de Jogos Digitais (MP)
Economia (ME)
Comunicação e Semiótica (ME e D)
Direito (ME e D)
Educação: Formação de Formadores (MP)
Educação nas Profissões da Saúde (MP)
Fonoaudiologia
História (ME e D)
História da Ciência (ME e D)
Literatura e Crítica Literária (ME e D)
Psicologia Experimental: Análise do Comportamento (ME e D)
Psicologia (Psicologia Clínica) (ME e D)
Psicologia (Psicologia Social) (ME e D)
Tecnologias da Inteligência e Design Digital
Teologia (ME e D)
Ciência da Religião (ME e D)
Educação (Currículo) (ME e D)
Educação: História, Política, Sociedade (ME e D)
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Educação Matemática (ME e D)
Educação (Psicologia da Educação) (ME e D)
Filosofia (ME e D)
Língua Portuguesa (ME e D)
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (ME e D)
Grupo IV (7) Serviço Social (ME e D)
A
Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais (MP)
Fonte: Capes – Elaboração CPA. Acesso em 19 de março de 2021.

Ao resultado dos grupos operativos serão incorporados os resultados produzidos por meio
da Avaliação da Docência, a ser expandida para a Pós-Graduação, ambos articulados aos
dados objetivos sobre formação discente, produção intelectual, grupos de pesquisa
cadastrados no CNPq, financiamentos externos etc., além dos indicadores de impacto
social, dentre eles, e prioritariamente, o monitoramento de egressos12.
O ciclo avaliativo da Pós-Graduação ocorreria em alternância com o ciclo avaliativo da
graduação, com periodicidade bienal, de maneira a indicar internamente a necessidade de
reajustes considerando o quadriênio Capes. Dessa forma, os cursos com nota mais baixa
na avaliação quadrienal anterior seriam os primeiros a passar por processo de
autoavaliação e, assim, na sequência, conforme o quadro abaixo.
Quadro 5. Ciclo avaliativo dos cursos de Pós-Graduação da PUC-SP
Curso
Grupos I e II
Grupos III e IV

Grupo Operativo
(1º semestre)
2021
2022

Avaliação da Docência
(série histórica)
2022
2022

Relatório
Final
2022
2022

Fonte: Elaboração CPA

Considerando o quadriênio, a autoavaliação poderia ser repetida a cada dois anos para
cada um dos grupos indicados. Dessa forma, seria possível identificar com antecedência
os problemas de cada programa e corrigi-los antecipadamente à avaliação quadrienal. A
CPA entende que esse é o objetivo primordial da autoavaliação proposta pela Capes:
antecipar e corrigir rumos de maneira a aprimorar o desempenho dos programas na
avaliação quadrienal. A introdução do ciclo avaliativo, portanto, superaria a resposta
pontual visando exclusivamente a avaliação externa.
Outro objetivo importante da autoavaliação é a capacidade indutiva na promoção da
organização e sistematização da informação necessária para a avaliação quadrienal. A
cada quadriênio, a experiência tem demonstrado que os Programas ocupam grande parte
de seu tempo para responder aos quesitos demandados pela Plataforma Sucupira e o
fazem sempre às vésperas da avaliação. Constituir o ciclo avaliativo permitirá instituir o
registro e sistematização periódica da informação, contribuindo para rotinização dessas
ações, passíveis de serem facilmente mobilizadas no momento da coleta anual e/ou
quadrienal.
Em suma, com a introdução do ciclo avaliativo, a CPA considera que:
a. Os indicadores, com suas respectivas variáveis, constantes do ciclo avaliativo
serão organizados e sistematizados periodicamente, garantindo facilidade no
momento da coleta Capes;
b. O desempenho dos programas nos quesitos demandados pela avaliação quadrienal
poderá ser conhecido antecipadamente por meio de sistematização periódica;

12

A extensão da Avaliação da Docência para a Pós-graduação, bem como a discussão sobre os dados objetivos dos
Programas e os indicadores de impacto social serão discutidos mais adiante nesse planejamento.
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c. Acredita-se que o tempo para preenchimento da coleta Capes será reduzido, com
a rotinização da sistematização da informação.
Novamente, a CPA elabora seu planejamento em consonância com a meta definida pelo
Plano de Trabalho – Exercício 2021 para a Pós-Graduação: “aumentar a qualificação do
Programa de Pós-Graduação stricto sensu na Avaliação CAPES” (dentre outras) (PUCSP, 2021, p. 13).
Meta 3. Implantação da Avaliação Universal da Docência
Há onze anos em execução, o instrumento da Avaliação da Docência passou por algumas
transformações no triênio anterior, decorrente de interlocução mais estreita com os setores
da Universidade.
A primeira modificação, já mencionada, disse respeito à institucionalização de sua
periodicidade e a rotinização de seus procedimentos. Entre outros objetivos, tratava-se de
garantir aumento da participação discente e docente, sempre muito abaixo das
expectativas. Embora a participação venha melhorando nos últimos anos, ainda
permanece aquém do desejado.
Visando o aumento da participação, a CPA entrou em contato com outras Comissões
Próprias de Avaliação de universidades correlatas, a PUC-RJ e a PUC-RS. Ambas
relataram problemas relativos à baixa participação, mas apresentaram soluções que a CPA
pretende implantar, caso sejam autorizadas pela instituição. Trata-se de associar a
realização da avaliação da docência ao momento da matrícula no semestre seguinte, ainda
que sem exigência de obrigatoriedade. Segundo relato da PUC-RJ, essa estratégica
aumentou significativamente a participação discente na avaliação das disciplinas (em
cerca de 50%)13.
A segunda modificação ocorreu na forma da apresentação dos resultados ao corpo
diretivo. Impulsionada pela pandemia de 2020, a CPA modificou o instrumental da
Avaliação da Docência, visando identificar se teria havido a transição das aulas
presenciais para remotas e como isso tinha ocorrido. Para que a Universidade pudesse ter
uma visualização mais clara dos resultados, os dados foram agregados considerando a sua
totalidade para a Universidade e particularizados para cada Faculdade e seus respectivos
cursos, além de apresentar detalhamento sobre o desempenho em relação a cada uma das
questões. O modelo foi tão bem recebido que foi adotado para a divulgação dos resultados
das próximas edições da Avaliação da Docência.
Por fim, para atender ao biênio avaliativo 2018-2020 da Avaliação Contínua da Docência,
do Comitê Assessor do Conselho de Ensino e Extensão (Cacepe), a avaliação da docência
deveria fornecer indicador sintético sobre o desempenho docente em sala de aula,
agregando todos os resultados do biênio, por professor, obtidos por meio da Avaliação da
Docência. Várias ações foram empreendidas nesse sentido, entre elas, a produção de
relatórios, gerados pela Divisão Técnica de Informação (DTI), com notações específicas
que pudessem ser traduzidas no quesito avaliativo demandado pelo Cacepe.
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Foram realizadas três reuniões para discussão das experiências sobre avaliação da docência na PUC-RJ e PUC-RS.
Na PUC-RJ, foram realizadas duas reuniões com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), nos dias 29 de setembro e
20 de outubro de 2020. Na PUC-RS, foi realizada reunião no dia 9 de outubro de 2020 com a Assessoria de
Planejamento e Avaliação (Asplan), da qual faz parte a CPA. Importante registrar que essas reuniões tiveram por
objetivo trocar experiências para uma possível implantação de uma Unidade de Gestão de Dados na PUC-SP, iniciativa
impulsionada pelo Projeto Métricas Fapesp, de que trataremos mais adiante.
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No entanto, naquele momento, identificou-se que várias eram as lacunas que
inviabilizavam o uso do instrumento pela Avaliação Contínua da Docência: a)
participação de discentes e docentes ainda aquém do esperado; b) restrição da Avaliação
da Docência aos professores da graduação; c) exclusão dos professores de cursos
modulares, como é o caso do curso de graduação em Medicina.
Tendo isso em vista, a CPA, em acordo com o Cacepe, propôs que esse quesito fosse
retirado da Avaliação Contínua da Docência com o compromisso de universalizar o
instrumento nesse triênio de 2021-2023.
Portanto, a partir do ano de 2021, será estudada a modificação do instrumento da
avaliação da docência de maneira a que se transforme em instrumento de avaliação
universal, passível de ser incorporada na Avaliação Contínua da Docência no próximo
biênio (2021-2024).
Para tanto, nesse ano de 2021, será organizada comissão para discutir o novo instrumento,
com a participação da Prograd, Propós, a Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação
Acadêmicos (Propac), do Centro de Aperfeiçoamento Docente (CDA) e o Escritório de
Gestão de Dados (EGD), os três últimos implantados na atual gestão da Universidade
(2021-2024).
Importante destacar que a Avaliação da Docência será realizada nos moldes anteriores até
a sua substituição pelo novo instrumento, até porque seus resultados são relevantes para
compor o ciclo avaliativo dos cursos de graduação.
Meta 4. Estudo do perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP
Desde o ano de 2019, a CPA tem incluído em seus relatórios dos Grupos Operativos –
instrumento destinado à autoavaliação dos cursos de graduação da PUC-SP – análise
sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes. A inclusão deveu-se à verificação de
hipótese sobre o quanto a variável demográfica seria ou não determinante para explicar a
evasão identificada em alguns cursos avaliados.
Originalmente, o objetivo era observar o comportamento do perfil sociodemográfico
comparando os estudantes inscritos no vestibular – qual perfil de estudante os cursos
recrutam? – os matriculados – qual perfil de estudante opta pela PUC-SP? – e os dados
dos estudantes concluintes – qual perfil de estudante conclui o curso da PUC-SP? No
entanto, o projeto não pode ser levado adiante como planejado, haja vista a ausência de
bancos de dados organizados e interoperáveis na PUC-SP.
Duas ações paralelas decorreram dessa constatação: a) fazer estudos exploratórios com
os dados existentes, tomando por referência a ficha de inscrição do vestibular e o
Questionário do Estudante preenchido pelos estudantes no momento da realização do
Enade; b) promover ações no sentido de induzir a organização e a interoperabilidade dos
bancos de dados da PUC-SP.
O estudo exploratório sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, por
sua vez, desencadeou as primeiras ações na direção da institucionalização das práticas
acadêmico-administrativas.
A primeira delas compreendeu reuniões periódicas com o Setor do Vestibular (NucVest)
no sentido de defender a) a importância de manter as questões sobre perfil
sociodemográfico e econômico no questionário de inscrição do vestibular de maneira a
identificar qual é o estudante que procura os cursos da PUC-SP; b) garantir série histórica
das informações, o que demandaria não alterar o questionário de inscrição do vestibular
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a cada edição (no primeiro levantamento realizado pela CPA, a série histórica se reduzia
aos anos de 2015 a 2018); c) ajustar o vocabulário entre inscritos e matriculados, ambos
confundidos com o termo “ingressante”.
No entanto, apesar dos acertos realizados com o NucVest, a CPA identificou que os dados
coletados não eram transpostos para o Secretaria de Administração Escolar (SAE) uma
vez o estudante tendo ingressado na Universidade. Ou seja, entre os bancos de dados do
vestibular e da SAE não existe interoperabilidade14.
Em vista disso, é que no ano de 2019, a CPA propôs à Reitoria a realização, em 2020, do
1º Censo demográfico estudantil da PUC-SP. O Censo teria por objetivo mais imediato
cobrir a lacuna do perfil sociodemográfico e econômico do estudante matriculado na
PUC-SP e, além disso, dar a conhecer o quanto a população estudantil da PUC-SP seria
representativa do Censo brasileiro, previsto para ser realizado naquele ano. A pandemia,
no entanto, adiou tanto o Censo do IBGE como o Censo da PUC-SP. Tendo isso em vista,
é que a CPA propõe a realização do 1º Censo Estudantil da PUC-SP, a ser realizado nesse
ano de 2021, esperando que ocorra em consonância com o Censo nacional.
Em setembro de 2020, a CPA elaborou projeto tanto para o estudo sociodemográfico
como para a realização do Censo15. Algumas alterações, no entanto, serão realizadas,
como a restrição do Censo aos estudantes, podendo, posteriormente, ser ampliado para
professores e funcionários16.
Conforme conversações já realizadas, o Censo será realizado em parceria com a Propac,
com a participação do Escritório de Gestão de Dados, a Consulteg e da Faculdade de
Estudos Interdisciplinares (FACEI), mais especificamente do Curso de Ciências de Dados
e Inteligência Artificial, com o envolvimento de estudantes.
Importante registrar que o Censo Estudantil partirá das questões já compatibilizadas do
formulário de inscrição do vestibular e do Questionário do Estudante do Enade,
exatamente para garantir a comparação objetivada originalmente, avançando para
incorporar outras questões tendo, inclusive, por referência o próprio Censo do IBGE.
Meta 5. Implantar a governança em rede com setores e unidades com os quais a CPA
mantém interface
Durante o triênio 2018-2020, a CPA estabeleceu dentre suas metas “integrar de forma
efetiva as atividades da CPA com as dos setores com os quais mantém interface,
garantindo a divisão do trabalho cooperativa e eficiente, de acordo com as metas traçadas
pela Universidade” (CPA, 2018, p. 3).
Com esse intuito, o planejamento ora proposto reitera a importância de insistir na
institucionalização das práticas acadêmico-administrativas da Universidade, sobretudo
daquelas que fazem interface com os processos de avaliação institucional desenvolvidos
14

Mais recentemente, em nova consulta à SAE, foi-nos dito que os únicos dados que migram do banco de dados do
vestibular para a SAE são os referentes ao gênero, raça, ano que concluiu o ensino médio e nome do colégio – consulta
realizada novamente em 9 de fevereiro de 2021.
15
Cf. no site da CPA/PUCSP https://www.pucsp.br/cpa/outrosrelatorios o Projeto para Estudo de Perfil

Sociodemográfico da PUC-SP.
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A não inclusão de funcionários e docentes se justifica dada a existência de bancos de dados com a informação do
perfil docente e funcional na Divisão de Recursos Humanos (DRH), passíveis de serem acessados desde que autorizado
institucionalmente. Além disso, o objetivo do Censo sempre esteve direcionado a alimentar informações sobre os
estudantes visando instrumentalizar reformas curriculares, análises sobre evasão etc., desviando-se do objetivo a
inclusão de população diversa. Há também que se considerar que o Censo será realizado remotamente e, por isso,
quanto menor a população, maior chance de controle e sucesso dos resultados.
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pela CPA, por meio da instituição da governança em rede, tornando efetiva a relação com
os demais setores da Universidade, a partir de metas comuns orientadas pelo
planejamento estratégico da PUC-SP, naquilo que dialoga com os objetivos da
autoavaliação institucional.
Conforme mencionado anteriormente, a CPA tem atuado no sentido de promover
integração entre os setores, de maneira a garantir que suas ações sejam efetivas e, mais
do que isso, sejam compreendidas como parte convergente dos objetivos institucionais.
No entanto, essas ações têm sido pontuais e não planejadas ou, pelo menos, não
explicitadas com objetivos claramente definidos. Para o triênio de 2021-2023, uma vez
diagnosticado o insulamento setorial no triênio anterior, trata-se de promover a integração
de maneira orientada e planejada, com metas bem definidas.
A governança em rede opera-se em torno de objetivos comuns, cada núcleo obtendo os
ganhos das metas e ações planejadas conjuntamente e de maneira articulada. Por oposição
à governança hierárquica, permite a potencialização dos esforços e a divisão organizada
do trabalho, evitando sobreposição funcional.
Dessa forma, considerando as metas estabelecidas, a CPA se articula aos seguintes
setores:
Quadro 6. Interface CPA – Setores/Unidades da Universidade
Metas
Setores/Unidades envolvidos
Ciclo avaliativo da Graduação
Prograd e EGD
Ciclo avaliativo da Pós-Graduação Propós e EGD
Avaliação universal da docência
Prograd, Propós, Propac, EDG, CDA
Propac, EGD, Consulteg, FACEI (Curso de
Censo estudantil 2021
Gestão de Dados e Inteligência Artificial)
Impacto social
Propac, Cedepe, EDG, Propós, Prograd
Fonte: Planejamento conjunto CPA, EGD, Propac

A governança em rede não exclui a interlocução com outros setores/unidades, mas
privilegia aquela diretamente relacionada à execução da meta. Demais setores/unidades
serão envolvidos quando necessários.
Como a parceria com as Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação já foram
explicitadas na descrição das metas 1 e 2, passamos a tratar das parcerias com o Escritório
de Gestão de Dados e a Propac. A parceria com a Coordenadoria de Estudos e
Desenvolvimento de Projetos Especiais (Cedepe) será tratada na Meta 6 – Impacto
Social.
a. Escritório de Gestão de Dados
Outra ação no sentido da institucionalização das práticas acadêmico-administrativas foi a
proposição de implantação de uma unidade de gestão de dados, ideia decorrente da
confluência entre a participação da CPA no Projeto Métricas Fapesp (2018-2020) e a
proposta da Reitoria da PUC-SP (gestão 2017-2020) de implantação do PUC-Data17. Sob
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Para o histórico desse processo, cf. RAI 2019-2020, pp. 8-13 e Carvalho, M. de; Cesaretti, M.; Veiga, M. A. Unidade
de Gestão de Dados: proposta de implementação de gestão estratégica na PUC-SP. São Paulo, Fapesp, 2020. Disponível
em https://www.pucsp.br/cpa/outrosrelatorios, artigo elaborado para certificação do Curso de “Atualização em
Métricas de Desempenho Acadêmico e Comparações Internacionais”, promovido pelo Projeto Métricas Fapesp
(Projeto FAPESP 2019/10963-7), sob a coordenação de Jacques Marcovitch. Para maiores detalhes cf.
www.metricas.usp.br.
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a designação de Escritório de Gestão de Dados (EGD), foi implantado em 1º de março de
2021.
Conforme dito anteriormente, a CPA, desde 2018, tem abdicado de produzir informação,
reforçando a importância de que esse papel seja desempenhado pelos setores responsáveis
respectivos, evitando insulamento e voluntarismo funcional. No entanto, conforme
apontamos em relatórios parciais anteriores (RAI 2018-2019; RAI 2019-2020) muitos
dados da PUC-SP padecem do que Aluísio Segurado chamou de três “is”:
indisponibilidade, incompletude e inconsistência, devidas, quase sempre, à ausência da
interoperabilidade entre os seus diferentes bancos de dados (Segurado, 2020)18.
A implantação de um Escritório de Gestão de Dados – experiência que tem se
disseminado pelas universidades públicas do país – pretende superar o problema no
gerenciamento da informação, centralizando a gestão dos dados, cuja produção, no
entanto, continua a cargo dos setores competentes. Dessa forma, elimina-se o risco de
nova burocracia insulada, operando, antes, em rede com os demais setores/unidades da
Universidade, agindo como instância mediadora na orientação e indução da correta
produção da informação periódica, tendo objetivos e apropriação institucionais como
metas.
A CPA considera a institucionalização da informação essencial para o desenvolvimento
de sua atividade, sobretudo porque depende de dados confiáveis, para que também possa
produzir diagnósticos e análises mais precisos. Considerando a recente implantação do
Escritório de Gestão de Dados e imaginando que não será possível num primeiro
momento organizar de imediato a totalidade dos dados institucionais, da perspectiva da
interface com a CPA, considera prioritária a organização dos dados necessários à
implantação dos ciclos avaliativos, tanto na graduação, como na pós-graduação (Cf.
Quadro 7)19.
O quadro abaixo deve ser lido como um exemplo do que é possível construir na interface
entre as duas unidades. O relevante, no entanto, é a compreensão de que a maneira como
os dados serão coletados está diretamente associada aos objetivos institucionais. Ou seja,
não se trata simplesmente de acumular informação, mas produzi-la visando atender
determinados objetivos analíticos. “Como bem advertiu Teresa Atvars (2020, p.1)20, há
uma diferença entre produzir dados com fins operacionais, visando o funcionamento
rotineiro da Universidade e necessário a prestar contas de suas atividades, e fazê-lo com
a finalidade de promover um gerenciamento e monitoramento estratégicos de metas de
curto, médio e longo prazos definidas em seu planejamento e missão institucionais”
(Carvalho, Cesaretti, Veiga, 2020, p. 9). É com esse segundo objetivo que a CPA se
articula ao Escritório de Gestão de Dados, dado seu papel de autoavaliação institucional.
Quadro 7. Interface CPA – Escritório de Gestão de Dados
Ciclo avaliativo
Graduação

Dados
Inscritos no Vestibular
Matriculados
Concluintes
Estudantes em estágio

Indicadores
Evasão /
Perfil demográfico/socioeconômico
Inserção profissional

18

Cf. Segurado, A. C. A gestão de indicadores na USP. Projeto Métricas Fapesp, 30/06/2020. Disponível em
www.metricas.edu (último acesso em 23 de março de 2021).
19 Importante dizer que os dados sugeridos no quadro 8 são resultantes de planejamento conjunto com a coordenação
do Escritório de Gestão de Dados. Portanto, não se trata de decisão unilateral da CPA. Para que as ações da governança
em rede sejam efetivas é preciso que as metas sejam planejadas em conjunto, o que temos feito desde o início do ano
de 2021.
20 Atvars, T. A gestão de indicadores na Unicamp. Projeto Métricas Fapesp, 30/06/2020. Disponível em
www.metricas.edu. (último acesso em 23 de março de 2021).
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Estudantes Bolsistas
Inscritos nos processos seletivos
Matriculados
Dissertações e teses defendidas
Pós-Graduação
Concluintes
Estudantes em estágio docente
(doutorado)
Bolsas
Fonte: Elaboração CPA / Escritório de Gestão de Dados

Sustentabilidade financeira
Fidelização / Evasão / Perfil
demográfico/socioeconômico
Inserção profissional
Sustentabilidade financeira

Ainda em relação ao ciclo avaliativo da Pós-Graduação, outros dados devem ser
acrescentados considerando os indicadores da Capes. Esse trabalho será produzido em
conjunto com o Escritório de Gestão de Dados, em parceria com a Propós, ao longo do
primeiro semestre desse ano, de maneira a atender o calendário do ciclo avaliativo
proposto.
b. Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmica
No triênio anterior, as ações da CPA estiveram estreitamente articuladas com a PróReitoria de Graduação. No triênio que se inicia, a CPA deverá se aproximar das reitorias
de Pós-Graduação e de Planejamento e Avaliação Acadêmicos.
No que diz respeito à Propac, instituída por meio do Estatuto da PUC-SP (2019), a CPA
pretende atuar de maneira articulada considerando o objetivo comum a ambas: o processo
de autoavaliação institucional. Ainda que à CPA seja atribuída autonomia legal,
reiteramos a condição relativa dessa autonomia e a importância de que os trabalhos de
avaliação sejam coordenados entre essas duas instâncias, de maneira a evitar sobreposição
de funções e retrabalho.
Tendo isso em vista é que a maior parte das metas traçadas nesse planejamento pressupõe
o trabalho articulado com a Propac, por vezes conduzido institucionalmente por ela, da
mesma forma como a CPA atuou com a Prograd, numa via de mão dupla, visando o
aprimoramento do trabalho de ambas.
Além das parcerias já mencionadas, a CPA demanda da Propac capacitação para seu
corpo funcional, de maneira a agilizar o atendimento de suas demandas e a execução do
trabalho proposto, conforme prevê o inciso VI e IX do art. 55 do Estatuto da Universidade
que estabelece como funções da Propac “manter a organização das atividades-meio de
forma adequada à execução do Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC-SP” e
“promover a melhoria contínua dos processos acadêmicos, prevenindo riscos de
sobreposição de atividades e retrabalho” (Estatuto, 2019, p. 28).
A CPA solicitou capacitação do seu corpo funcional em Excel básico e avançado e em
Access. Já está em andamento ação no sentido de promover treinamento em Excel.
Também demanda treinamento em software capaz de analisar as respostas às questões
abertas, presentes na Avaliação da Docência e, pela primeira vez, analisada no ano de
2020. Para que esse dado não se perca, seria importante que seu corpo funcional fosse
capacitado em softwares que tornassem o trabalho menos artesanal, ou os dados não
poderão ser utilizados, dado o tempo excessivo para sua sistematização21.

21

A CPA ocupou seis meses de trabalho para organizar o banco de dados, produzir as categorizas e a análise das
questões abertas da avaliação da docência do 1º semestre de 2020. Para a CPA, informação que chega ao corpo diretivo
em atraso deixa de ser útil. Portanto, sem que se torne ágil a análise das questões abertas, não poderão mais ser
processadas, deixando de figurar no formulário da avaliação da docência, o que seria uma pena, dada a riqueza de
informação captada, passível, inclusive, de cruzamento com a escuta dos grupos operativos.
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Tendo em vista que à Propac também cabe “realizar e coordenar a gestão de dados
estatísticos e informações da Universidade, de forma sistemática, visando embasar
decisões estratégicas da mesma” (Estatuto da PUC-SP, 2019, p. 28), a CPA entende que
todas as ações que envolvam a interface CPA e EGD também deverão constituir
interlocução com a Propac.
Meta 6. Produzir e alimentar indicadores de impacto social
Desde 2019, a CPA tem participado do debate em torno da produção de indicadores de
impacto social coordenado pelo Projeto Métricas Fapesp22, sobretudo considerando a
relevância que vem assumindo nos processos de avaliação institucional23. Dentre as
variáveis sugeridas para compor o indicador24 muitas convergem com as dimensões
avaliativas definidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), a que a CPA responde nos seus processos de autoavaliação institucional.
Tendo isso em vista, no ano de 2020, a CPA realizou mapeamentos sobre duas variáveis
que alimentam ao mesmo tempo o indicador de impacto social e as dimensões avaliativas
do Sinaes, a saber: o perfil do egresso e as atividades extensionistas. Em ambos os casos,
a CPA identificou a ausência tanto de monitoramento de egressos, como das atividades
extensionistas, para além daquelas já instituídas. Em função disso, a CPA pretende para
o próximo triênio produzir mecanismos de acompanhamento dessas duas variáveis –
perfil de egressos e atividades extensionistas – visando a sua institucionalização,
constituindo como parceiras, respectivamente, o Escritório de Gestão de Dados e a
Cedepe, além das Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação.
a. Perfil dos egressos
Em 2016, a CPA realizou levantamento sobre os egressos da PUC-SP, por meio de
formulário eletrônico encaminhado aos e-mails de ex-estudantes de graduação e pósgraduação da PUC-SP, considerando o período de 8 anos (2008-2015), critério definido
a partir da base de dados disponível na DTI25. No questionário continham questões sobre
o perfil sociodemográfico, profissão e avaliação sobre a contribuição da Universidade e
do curso para carreira profissional. Em que pese a relevância dos dados obtidos naquele
momento (foram mais de 2.000 questionários respondidos entre estudantes de graduação
e pós-graduação), não se traduziu em monitoramento institucional.
Essa é uma primeira distinção a ser realizada: o acompanhamento de egressos não se
confunde com pesquisas pontuais realizadas para atender demandas também pontuais,
mas é resultado de monitoramento periódico realizado por meios institucionais visando
metas e objetivos acadêmico-administrativos26.
Além disso, o monitoramento do egresso se inicia com o acompanhamento da trajetória
estudantil dentro da universidade. Já comentamos anteriormente o quanto os bancos de
22

Para o histórico, discussão e inserção da PUC-SP nesse debate cf. RAI 2018-2019, pp. 12-20; RAI 2019-2020, pp.
10-12.
23 Para exemplo, cf. Capes. GT Impacto e Relevância Econômica e Social, Brasília, dezembro de 2019.
24 Para texto de referência sobre os indicadores de impacto social, cf. Planeta et al. “Impacto social das universidades”.
In Marcovitch, J. (org.) Repensar a Universidade II: impactos para a sociedade. São Paulo, Com-Arte, Fapesp, 2019.
pp. 195-211.
25 O período de 2008 a 2015 foi definido, inclusive, em função da maior confiabilidade da base de dados de e-mails
arquivados na DTI, o que, aliás, evidencia a frágil institucionalidade da informação.
26 Entre os muitos usos dos dados sobre egressos, são pontos de partida para reformas curriculares; criação de novos
cursos, tanto na graduação como na pós-graduação; criação de oportunidade para educação continuada (fidelização
estudantil) e até mesmo relacionamento universidade-sociedade, por meio do envolvimento do egresso inserido no
mercado de trabalho com atividades promovidas pela universidade ou mesmo projetos de pesquisa extensionistas
(trataremos desse aspecto no item b da meta 6).
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dados sobre discentes carecem de organização e interoperabilidade. Portanto, os objetivos
definidos na meta 4 desse planejamento, relativa ao monitoramento do perfil
sociodemográfico e econômico dos estudantes, desde sua inscrição no vestibular até a
conclusão do curso, são essenciais à manutenção do contato com os estudantes uma vez
formados.
Durante o triênio anterior, a CPA também constatou, por meio dos grupos operativos
realizados com os cursos de graduação, a necessidade de que a PUC-SP promovesse
inflexão em direção ao mercado profissional, seja dando maior atenção ao estágio nos
cursos de graduação, seja na própria organização e atualização curricular. Acompanhar
os egressos é métrica relevante para identificar o quanto os cursos de graduação e de pósgraduação têm sido efetivos na inserção profissional de seus estudantes.
Para dar início ao objetivo de instituir o acompanhamento de egressos na Universidade,
visando cumprir a meta de institucionalização das práticas acadêmico-administrativas,
bem como alimentar o indicador de impacto social e responder às demandas de
autoavaliação institucional (Sinaes, na graduação; Capes, na pós-graduação), as seguintes
ações serão empreendidas:
a.1. Mapear os egressos da PUC-SP por meio de fontes secundárias, tomando como
referência estudos semelhantes já realizados27 - o objetivo é iniciar um primeiro banco de
dados sobre os egressos da PUC-SP;
a.2. Em paralelo, elaborar instrumento de coleta de informação de egressos, com
atualização cadastral, tanto para a graduação, como para a pós-graduação, para
incremento e atualização do banco de dados, bem como definir procedimento
institucional que garanta periodicidade e rotina;
a.3. Sugerir a constituição de plataforma on-line de relacionamento com os egressos,
criando o número do estudante egresso, com abertura de serviços da instituição para uso
dos ex-estudantes (uso da biblioteca, por exemplo), bem como “cardápio” de cursos de
educação continuada, pós-graduação etc., a exemplo de outras plataformas semelhantes28.
Como estratégia, a CPA sugere que a criação da plataforma seja prioritária, pois os
objetivos anteriores poderão ser alcançados tendo-a por mediação.
Essas ações poderão ser elaboradas em parceria com o Escritório de Gestão de Dados, a
Prograd e a Própos29 e a Propac, além da DTI e o setor de Marketing.
b. Atividades extensionistas
Em 2015, o Conselho Universitário da PUC-SP (Consun) aprovou a deliberação nº
11/2015 disciplinando as atividades extensionistas da PUC-SP. Segundo a deliberação,
ainda em vigor, as atividades extensionistas foram definidas como o relacionamento que
a Universidade mantém com a sociedade, definição muito próxima daquela mais ampla
atribuída ao indicador de impacto social, embora seja importante ressaltar que esse
indicador – apesar do que o próprio termo sugere – não se reduz a essa relação e muito

Cf por exemplo Ferreria, J. E. e Segurado, A. C. “Interoperabilidade de dados, desempenho acadêmico e impacto
social: Usp no horizonte 2022”. In Marcovith, J. (org). Repensar a Universidade II: impactos para a sociedade. São
Paulo, Com-Arte, Fapesp, 2019.pp. 43-59.
28 Para exemplos de plataformas de relacionamento cf. Alumni USP (http://www.alumni.usp.br/) e Egressos Unifesp
(https://egressos.unifesp.br/).
29 Entre as ações previstas no Plano de Trabalho – Exercício 2021 da Pós-graduação está prevista a elaboração de um
banco de dados sobre egressos, iniciativa que avança na organização da informação. A CPA sugere, no entanto, que
essa ação contemple toda a Universidade, uma vez que o acompanhamento de egressos é exigência legal e, portanto,
institucional para todos os níveis de formação.
27
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menos às atividades extensionistas. As atividades extensionistas são, quando muito, uma
das variáveis a serem medidas para avaliar o impacto social, para além de outras.
O art. 5º da deliberação ainda define como vetores extensionistas os serviços assistenciais;
políticas públicas; ensino; educação continuada e serviços; cultura e comunicação.
Em que pese o detalhamento da deliberação, não foram empreendidas ações que a
regulamentassem de forma a produzir informações organizadas e sistematizadas sobre as
atividades extensionistas da PUC-SP, para além daquelas já instituídas30, nem tampouco
foram previstas formas de registro padronizadas que garantissem a constituição de um
banco de dados. O amplo espectro do que a Universidade considera como atividade
extensionista pode ter sido um dos empecilhos para sistematização de procedimentos,
uma vez que, a rigor, todas as atividades da Universidade estão, de alguma forma,
contempladas na deliberação, inclusive o estágio que, a rigor, é dimensão curricular, em
alguns cursos integrante da carga horária obrigatória, e não deveria ser considerado como
tal.
Nesse sentido, para que a CPA possa constituir meios de avaliação das atividades
extensionistas é preciso circunscrever, dentre aquelas sugeridas pela deliberação, as que,
de fato, podem ser consideradas sob essa rubrica. Portanto, serão atividades da CPA para
o triênio que se inicia:
b.1. Delimitar as atividades que devem ser consideradas sob a rubrica extensionista,
tomando como referência a deliberação mencionada, em cruzamento com as dimensões
do Sinaes e as variáveis de impacto social definidas pela Capes (trabalho exploratório foi
iniciado no ano de 2020);
b.2. Definir critérios mais estritos para caracterizar as atividades extensionistas, fechando
o escopo da deliberação;
b.3. Mapear as atividades extensionistas existentes na Universidade, considerando os
critérios definidos;
b.4. Propor regulamento para registro periódico de atividades extensionistas, de maneira
a produzir banco de dados sistematizado e organizado da informação.
Considerando as novas atribuições da Cedepe, a CPA pretender articular-se a essa
coordenadoria, além do EGD, para o desenvolvimento de atividades relativas à
sistematização da informação das atividades extensionistas.
Por fim, vale acrescentar que todas as ações relativas ao impacto social – egressos e
atividades extensionistas, por ora – demandarão elaboração de glossário para
circunscrição do significado de cada uma dessa categorias, inclusive em relação àquela
que substantivará a própria noção de impacto social31.

Segundo o Relatório Sintético de Atividades 2021 – Exercício 2020 (PUC-SP, março de 2021) as
atividades extensionistas são agrupadas sob a rubrica extensão e se dividem em núcleos extensionistas,
unidades suplementares e os órgãos de cultura e serviço. A amplitude da compreensão sobre o que sejam
atividades extensionistas também pode ser constatada no Anexo B desse relatório, onde há registro mais
detalhado de cada uma delas sob as categorias as mais diversas. Circunscrever as atividades e definir
categorias específicas pode ajudar a registrar de forma periódica e sistemática essas informações.
31
A definição de um glossário ou thesaurus é a primeira ação antes da organização da informação. A sua
importância se revela não só quando tratamos dos dados relativos ao vestibular, como já mencionado, mas
quando observamos a maneira com a Universidade trata a informação sobre egresso, quase sempre
confundido com estudante concluinte.
30
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A PUC-SP
O ciclo avaliativo 2021-2023 inicia-se sob a égide do novo Plano de Desenvolvimento
Institucional – 2020-2024 (PDI)32 aprovado pela PUC-SP no final do ano de 2020, em
consonância com novo Estatuto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
aprovado no ano anterior (2019).
Conforme o PDI, a Universidade reafirma sua vocação pública e o compromisso social
de suas ações e políticas institucionais, gozando de “autonomia didático-científica, de
gestão e administração de recursos acadêmicos, nos limites do seu orçamento, exercida
na forma da Constituição Federal de 1988” (PDI-PUCSP, 2020, p. 12). Nos termos de
seu Estatuto, “orienta-se, fundamentalmente, pelos princípios da doutrina católica”,
assegurando “a liberdade de investigação, de ensino e de manifestação de pensamento,
objetivando sempre a realização de sua função social, considerada a natureza e o interesse
público de suas atividades” (art. 2º e 3º, Estatuto da PUC-SP)33.
Ainda nos termos do Estatuto, o PDI reitera como princípios da PUC-SP:
✓ “ministrar o ensino superior em todas as suas modalidades, propiciando ao aluno
formação acadêmica humanista, coerente com os princípios da ética cristã e da
doutrina católica, habilitando-o à inserção profissional e social, com abertura ao
diálogo e ao empenho na promoção do bem comum;
✓ realizar investigação e pesquisa científicas;
✓ organizar atividades de extensão, de modo a responder aos múltiplos desafios da
realidade presente;
✓ contribuir para a formação de uma cultura superior inserida criticamente na
realidade nacional e internacional, fundamentada na autonomia intelectual,
informada pelos princípios cristãos;
✓ promover o desenvolvimento da solidariedade entre os povos, visando à
sustentabilidade e à integralidade da vida;
✓ atuar como comunidade universitária animada pelo espírito de liberdade, caridade
e responsabilidade, promovendo a cultura da convivência e da não violência,
conforme princípios da Igreja Católica;
✓ desenvolver, em interação com múltiplos ambientes, diálogo permanente,
articulado em seus respectivos campos, entre as ciências, as técnicas, as artes, a
filosofia e a teologia;
✓ estimular e promover a participação da comunidade universitária, visando à
difusão dos trabalhos acadêmicos e à elevação do nível socioeconômico e cultural
da sociedade;
✓ constituir-se em centro de produção e divulgação de cultura, de modo a responder
às condições e às necessidades ecológicas, econômicas, sociais, políticas e
religiosas do Brasil e do mundo;
✓ elaborar programas de pesquisa, estudo e documentação que forneçam subsídios
para a solução de problemas nacionais e globais;
✓ interagir de forma constante e consistente no espaço interuniversitário nacional e
global, de modo a propiciar empreendimentos comuns e cooperação em benefício
das ciências, das artes, das letras e das tecnologias;
Cf. Plano de Desenvolvimento Institucional – 2020-2024. PUC-SP, 2020. Disponível em
https://www.pucsp.br/sites/default/files/download/Delibera%C3%A7%C3%A3o%20do%20CONSUN%20n%C2%B
A%2002-2021.pdf (acesso em 26 de março de 2021).
33 Cf. Estatuto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fundação São Paulo (Fundasp), 2019. Disponível
em https://www.pucsp.br/sites/default/files/download/Estatuto_PUC-SP.pdf (acesso em 26 de março de 2021).
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✓ prestar assessoria, consultoria e outros serviços a instituições de interesse público
ou privado, em assuntos relativos aos diversos campos do saber, desde que
autorizada pela Mantenedora;
✓ promover, junto com sua Mantenedora, a internacionalização de programas e
projetos de ensino e pesquisa, bem como de pesquisadores e estudantes, por meio
de convênios e acordos firmados com instituições universitárias e de pesquisas
nacionais e estrangeiras;
✓ desenvolver atividades na área da inovação tecnológica, desde que autorizadas
pela Mantenedora” (art. 4º, Estatuto da PUC-SP apud PDI, pp. 11-12).
Como instituição de ensino superior, a PUC-SP oferece cursos de graduação, nos graus
bacharelado, licenciatura e tecnológico, cursos sequenciais e cursos de extensão
acadêmica e cultural. Oferece, ainda, cursos de pós-graduação lato sensu, incluindo
especializações e programas de residência médica, residência em área profissional e
multiprofissional da saúde, além de cursos de pós-graduação stricto sensu, nas áreas de
Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências
Humanas, Linguística, Letras e Artes. Oferece ainda cursos de educação continuada de
aprimoramento e extensão universitária para egressos do ensino superior.
Para promover suas finalidades de produção de conhecimento, a Universidade promove
a pesquisa e oferece apoio financeiro, institucional e de infraestrutura à pesquisa de
processos, aplicada e tecnológica a seus docentes, apoiando projetos individuais e de
grupos e redes de pesquisa registrados e certificados institucionalmente.
A PUC-SP atua também na prestação de serviços a instituições de interesse público ou
privado, em assuntos relativos aos diversos campos do saber em que se destaca como
formadora e produtora de conhecimento, participando de acordos de cooperação e de
projetos e programas de inserção em suas áreas de especialidade. A Universidade oferece
ainda importantes serviços à comunidade interna e externa, com destaque para as áreas
de saúde, assistencial e jurídica.
Em 2020, os números consolidados da PUC-SP, em comparação com os anos
imediatamente anteriores, foram os seguintes:
Quadro 8. PUC-SP em Números (2015-2020)
PUC em números
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Campi
5
5
5
5
5
5
Faculdades
9
9
9
9
10
10
Cursos de Graduação
55
47
41
37
33
35
Programas de Pós-Graduação
27
28
28
30
30
30
Estudantes
16.899 15.948 15.368 14.481 14.137 13.608
(Graduação e Pós-Graduação stricto sensu)
Estudantes da Pós-Graduação - lato sensu (Cogeae) 5.714 5.388 4.759 4.082 5.244 3.974
Professores
1.363 1.323 1.389 1.260 1.317 1.294
Funcionários
1.476 1.468 1.574 1.590 1.580
563
Fonte: Série histórica elaborada pela CPA a partir dos Relatórios de Atividade elaborados anualmente pela
PUC-SP. Para o ano de 2020, Relatório Sintético de Atividades 2021 – Exercício 2020.

Considerando apenas a totalidade dos estudantes matriculados na graduação e na pósgraduação stricto sensu, a PUC-SP manteve a tendência de queda observada desde o ano
de 2015. Em cinco anos (2015-2020), a PUC-SP perdeu cerca de 19% de seus estudantes
(3.291 estudantes). No entanto, se observarmos os dados ano a ano, e considerando que
o ano de 2020 foi atípico, em função da pandemia da Covid-19, a queda manteve-se no
mesmo patamar dos anos anteriores, a saber, 3,7% em 2020 tomando como referência os
matriculados em 2019, mesma perda observada, por exemplo, entre os anos de 2016 e
22

2017 (3,6%). Ou seja, de alguma maneira, a PUC-SP manteve-se estável em 2020, o que
pode ser explicado pela agilidade com que respondeu à transição das aulas presenciais às
aulas síncronas-remotas34.
Quadro 9. Estudantes matriculados (2019-2020)
Nº de estudantes por nível de formação
Estudantes de graduação
Estudantes da Pós-Graduação - stricto sensu
Estudantes da Pós-Graduação - lato sensu (Cogeae)
Total

2019
10.934
3.203
5.244
19.381

2020
10.521
3.087
3.974
17.582

20/19 (%)
- 3,8
-3,6
-24,2
-9,3

Fonte: Série histórica elaborada pela CPA a partir dos Relatórios de Atividade elaborados anualmente pela
PUC-SP. Para o ano de 2020, Relatório Sintético de Atividades 2021 – Exercício 2020.

Observando o número de estudantes por nível de formação, a perda mais significativa
ocorreu entre os matriculados na pós-graduação lato sensu. Essa parece ser uma questão
importante a ser investigada, pois, à primeira vista, poderia ser a mais beneficiada pelas
aulas ministradas à distância, dada a sua característica de formação complementar.
Como a CPA já havia apontado em relatório anterior35, a pós-graduação lato sensu
poderia ser dinamizada a partir de um planejamento estratégico que considerasse as
mudanças recentes no mercado de trabalho, para as quais se demanda um novo tipo de
profissional. A essa recomendação poder-se-ia associar o descentramento das temáticas
do eixo metropolitano, oferecendo cursos que atingissem profissionais nas diferentes
regiões do país, sugestão favorecida e oportunizada pela conquista tecnológica recente
dos docentes da PUC-SP. Nesse sentido, talvez valesse a pena pensar na inversão do
procedimento de oferta: não uma proposição dos docentes, mas um plano temático
desenhado pela instituição a partir de diagnóstico elaborado sobre os interesses mais
efetivos do mercado profissional.
Se observarmos a evolução ano a ano dos matriculados nos diferentes níveis de formação,
tomando agora como referência os dados apresentados nos demonstrativos financeiros da
Fundação São Paulo (Fundasp), mais uma vez repete-se a maior perda entre os
matriculados dos cursos de pós-graduação lato sensu e extensão, totalizando uma perda
de quase 50% entre os anos de 2014 a 2019, bem acima do resultado geral para a PUCSP, de menos 21,1%.
Tabela 1 – Evolução de matriculados PUC-SP (2014-2019)36
14.423

15/14
(%)
-1,9

13.657

16/14
(%)
-7,2

100

3.758

-4,3

3.440

3.675

100

4.093

11,4

3.659

100

2.871

25.970

100

25.145

Estudantes

2014

(%)

201537

Graduação
Pós-Graduação
Stricto-Sensu
Pós-Graduação
Lato-sensu
Extensão,
aprimoramento e
aperfeiçoamento
Total

14.709

100

3.927

13.009

17/14
(%)
-11,6

-12,4

3.415

2.989

-18,7

-21,5

2.840

-3,2

22.926

2016

12.193

18/14
(%)
-17,1

11.704

19/14
(%)
-20,4

-13,0

3.335

-15,1

3.220

-18,0

2.401

-34,7

2.067

-44,8

2.217

-39,7

-22,4

3.029

-17,2

2.945

-19,5

3.350

-8,4

-11,7

21.854

-15,9

20.540

-20,9

20.491

-21,1

2017

2018

2019

Fonte: Fundasp - Demonstrações Financeiras (2014-2019).

34

Trataremos dessa questão no próximo item dessa introdução e em outros momentos desse relatório.
Cf. RAI 2019-2010, p. 18.
36 Ainda não está disponível para consulta pública o Relatório da Fundação São Paulo (Fundasp) sobre Demonstrações
Financeiras para o ano de 2020, base comum dos dados apresentados nessa tabela.
37 A partir de 2015, estão incluídos os estudantes de graduação com bolsa ProUni.
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Também é significativa a perda de estudantes na graduação e na pós-graduação stricto
sensu. No caso da graduação, parte da explicação está no fechamento dos cursos: em
2015, a PUC-SP possuía 55 cursos de graduação, passando para 35 em 2020, afetando,
sem dúvida o número de estudantes matriculados. O mesmo não é possível dizer da pósgraduação stricto sensu que, ao contrário, em relação à 2015, criou mais dois Programas,
sem reverter a tendência de queda. Nesse caso, a queda pode estar associada ao corte de
bolsas de estudo.
Os dados apresentados tornam ainda mais relevante os processos avaliativos, no sentido
de contribuir, se não para a reversão da queda observada, na identificação das suas causas
possíveis38.
A PUC-SP em 2020...não parou
O mundo surpreendeu-se em 2020 com a pandemia da Covid-19. Não poderia ser
diferente com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), instada a
posicionar-se diante da imposição de tamanha excepcionalidade.
Em 16 de março, seguindo as recomendações oficiais, a PUC-SP parou...não mais do que
uma semana, pois, na semana seguinte, as aulas já haviam sido retomadas na modalidade
síncrona-remota, após capacitação intensiva de seus docentes e funcionários nas
plataformas tecnológicas, rápida e agilmente planejada pelo corpo diretivo da
Universidade.
Considerando as dimensões avaliativas do Sinaes, apresentamos a seguir os dados
sistematizados pela Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos (Propac)39.
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
✓ Aprovado Plano de Desenvolvimento Institucional (2020-2024) (PDI);
✓ Aprovado o Regimento Geral da Universidade – 2020;
✓ Realizada a primeira consulta à comunidade (eleição) completamente virtual, com
a reeleição de Maria Amália Pie Abib Andery para a gestão 2021-2024;
✓ Comunicados da Reitoria: 34.
Com a reformulação de suas atividades, conforme texto disposto no Regimento da PUCSP, a Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimentos e Gestão foi renomeada para PróReitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos e, dentre suas funções de apoio às próreitorias acadêmicas, mediou as ações excepcionais em razão da suspensão das atividades
presenciais impostas pela pandemia da COVID-19:
✓ Assessoria no inventário e elaboração das planilhas de EPI's para retorno
presencial das atividades práticas;
✓ Mapeamento do espaço físico de todos os campi;
✓ Reformulação dos processos e procedimentos para realização dos eventos
acadêmicos digitais;

38

Mais uma vez vale lembrar que o estudo do perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP pretende verificar
hipótese de evasão, portanto, no sentido de contribuir para dar início às respostas na queda observada entre os
matriculados.
39 Os dados a seguir foram retirados de #A PucSP não parou: nossa universidade na era digital, PUC-SP, dezembro
de 2020. Nesse relatório de ciclo, apresentamos apenas uma listagem das atividades realizadas para dar materialidade
às atividades em andamento na PUC-SP no ano de 2020. A avaliação de seus impactos será detalhada no próximo
Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional, previsto para março de 2022.
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✓ Implementação de atendimento on-line para alunos e professores nos expedientes
das faculdades via plataforma Microsoft Teams;
✓ Análise, controle e arquivamento dos relatórios de atividades semanais dos
expedientes e dos setores acadêmicos administrativos da PUC-SP;
✓ Reuniões constantes com os expedientes acadêmicos e administrativos para
viabilizar os recursos e atender às diferentes necessidades das áreas.
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 9: Atendimento ao discente:
✓ 2.023 atendimentos remotos realizados pela PROCRC;
✓ 337 estudantes contemplados com empréstimo de notebooks e/ou concessão de
crédito para a compra de pacote de dados de internet;
✓ 27 alunos contemplados com Bolsa Santander;
✓ 129 membros da comunidade universitária inscritos no Serviço de Acolhimento
Online para Questões de Saúde Mental;
✓ 751 atendimentos remotos realizados pelo PAC – Monte Alegre;
✓ 533 atendimentos remotos realizados pelo PAC – Sorocaba;
✓ 624 atendimentos remotos realizados pelo PAC – Marquês de Paranaguá;
✓ 1.023 Atendimentos psicológicos (triagem, acolhimento e psicoterapia online);
✓ 162 alunos em 6 grupos - escuta qualificada, orientação e apoio emocional, em
sala de aula, com foco à saúde mental;
✓ 733 participantes em atividades de grupo de apoio às equipes de saúde, com a
participação de diversas categorias.
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mais de 1 milhão de mensagens de texto (SMS) enviadas;
6 campanhas de captação de novos alunos;
2 campanhas institucionais;
Organização de mais de 40 lives de cursos de graduação e educação continuada;
Organização e interação em mais de 60 palestras virtuais em escolas do ensino
médio;
Mais de 350 peças publicitárias autorizadas e publicadas em mais de 30 canais de
mídia digital e impressa;
Mais de 100 milhões de pessoas impactadas com as campanhas publicitárias;
Mais de 500 mil cliques nos anúncios da PUC-SP;
Mais de 200 e-mails marketings enviados;
Matérias/notícias elaboradas ou divulgadas pela ACI no J.PUC: 1.485;
Matérias/notícias relacionadas ao novo coronavírus: 388;
Matérias/notícias gerais da Universidade publicadas no J.PUC: 1.097;
PUC-SP na Mídia: 308;
Atendimentos de imprensa: 503;
Respostas nas redes sociais abertas e privadas: 1.658;
Releases enviados à imprensa: 34;
Facebook – 178.675 seguidores;
Instagram – 39.559 seguidores;
Twitter- 26.818 seguidores;
Facebook TUCA - 20.499 seguidores;
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✓ 525 transmissões ao vivo realizadas nos canais institucionais contemplando
diferentes atividades acadêmicas.
Eventos acadêmicos on-line: 3 Conferências; 4 Palestras; 3 Congressos, 9 Seminários; 1
Colóquio; 3 Simpósios; 1 Minicurso; 1 Webinário; 2 Debates; 15 Semanas Acadêmicas
dos Cursos de Graduação; 8 Encontros; 2 Cursos – incluindo o "Brasil em Curso”; 1
Jornada; 1 Apresentação de Trabalho; 1 Mesa Redonda; 1 Atividade Acadêmica Brasil
em curso, com a discussão dos seguintes temas: Saúde e Crise Sanitária; Desigualdades,
Crise Econômica e Desafios do Trabalho; Diversidades; A Questão Ambiental; Novas
Formas Associativas e Políticas de Alianças; Pesquisa, Educação e Tecnologia;
Sociedade de informação; Política e Cultura; O Brasil nos Cenários Internacionais;
Liberdades e Direitos: Estado, Governo e Sociedade; O papel da Universidade, com os
seguintes números:
Data
15/09 – 10h
15/09 – 16h
16/09 – 10h
16/09 – 18h
22/09 – 16h
29/09 – 16h
06/10 – 16h
13/10 – 16h
20/10 – 16h
27/10 – 16h
Total

Quadro 10. Brasil em Curso
Espectadores Simultâneos Visualizações Likes Tempo
2.117
3.874
710
00:31
1.175
2.222
530
02:08
1.487
3.129
406
02:06
1.185
4.388
481
02:32
468
1.606
159
02:25
446
1.700
155
02:32
173
558
54
01:52
383
1.582
114
02:46
302
1.218
98
02:20
328
1.218
105
02:41
8.067
21.495
2.812 23:53

Fonte: #PUCSP não parou, dez. 2020.

Eixo 3: Políticas Acadêmicas
✓ Encerramento dos semestres letivos com 100% de planejamento executado
remotamente pelos cursos de graduação e pós-graduação;
✓ Novos cursos implementados, para vigência a partir de 2021: Engenharia de
Sistemas Ciber-Físicos – Bacharelado; Estudos da Linguagem – Bacharelado;
Língua Portuguesa e Língua Inglesa – Licenciatura;
✓ Criação do Programa de Pós-Graduação em Biomateriais e Medicina
Regenerativa – Mestrado Acadêmico, para implementação em 2021;
✓ Respeitando as determinações das Autoridades Governamentais e cumprindo com
o protocolo sanitário de proteção à saúde, foram retomadas as atividades
acadêmicas práticas dos cursos: Enfermagem, Engenharia Biomédica,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Psicologia e Serviço Social;
✓ Remotamente, foram realizados banca de TCC's e colações de grau;
✓ Realizados exames de qualificação e defesas de mestrado e doutorado;
✓ Assinatura de 4.332 novos contratos de estágios;
✓ Ciência na PUC-SP: a jornada de CIÊNCIA NA PUC-SP foi realizada com a
proposta de oxigenar a rotina acadêmica online, substituindo dois dias de aula
regular pela apresentação de 36 trabalhos de pesquisa de relevância, sendo 28
trabalhos de discentes da graduação e pós-graduação; 8 de docentes. Os números
são os que seguem:
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Data
12/11 – 09h0
12/11 – 14h00
12/11 – 18h30
13/11 – 09h00
13/11 – 14h00
13/11 – 18h30
Total

Quadro 11. Ciência na PUC-SP
Total
YouTube Face
Tempo
Internautas
450
72
522
03:18
243
31
274
02:57
308
34
242
03:12
275
25
300
03:08
144
30
174
03:04
172
22
194
02:42
1.592
214
1.806
18:21

Fonte: #PUCSP não parou, dez. 2020.

Eixo 4 – Política de Gestão
✓ Realizado, entre treinamentos, oficinas e plantão de dúvidas, 68 cursos
de capacitação, com 4.271 participantes.
Eixo 5 – Infraestrutura física ou tecnológica
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

26.5 K usuários ativos exclusivos
30.12K usuários ativos no Teams
2.3M atividades de e-mail
3.5M atividades no Teams
4.7M arquivos armazenados OneDrive
674.3K arquivos armazenados sharepoint
36.8K ativações do Office (21k em desktop)
73.6K formulários criados e respondidos
4026 salas no moodle
559.374 mensagens em canal
402.166 reply de mensagens
882.921 mensagens no chat
11.045 reuniões organizadas
29.838 participações em reuniões
16.119 ligações 1:1
118462 reuniões em vídeo
401.158.739 tempo de compartilhamento de tela
5.107.780.651 tempo de vídeo
5.563.938.476 em tempo de áudio

Conforme a Reitoria da PUC-SP tem insistido, a pandemia revelou e reafirmou o quanto
as Universidades são instituições essencialmente necessárias40.
***
O presente Relatório de Ciclo – Triênio 2018-2020 sintetiza os resultados dos Relatórios
Parciais de Autoavaliação Institucional (anos de referência 2017/2018; 2018/2019),

40

Cf. balanço realizado pela Reitora Maria Amália Pie Abib Andery, em 17/03/2021, após um ano de pandemia.
Disponível em https://www.pucsp.br/pucplay/video/reitora-analisa-um-ano-da-puc-sp-funcionando-remotamente
(acesso em 26 de março de 2021). Pucplay é plataforma de comunicação da PUC-SP com a sociedade, implantada no
final do ano de 2020.
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além das atividades realizadas durante o ano de 2020, em consonância com o
Planejamento Trienal para os anos de 2018-2020.
Tem por referência os documentos institucionais produzidos pela Universidade, a saber,
o Plano Pedagógico Institucional (PPI), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
para os anos de 2015-2019 e o PDI recém aprovado para os anos de 2020-2024; o
Relatório de Atividades 2021 – Exercício 2020 da PUC-SP, os estatutos e regimentos da
Instituição e demais documentos e dados objetivos produzidos internamente.
A CPA espera que esse relatório sintético, de caráter sobretudo analítico, contribua mais
uma vez para a reflexão da Universidade sobre o seu desempenho, e possa ser objeto de
ampla discussão entre os membros de seu corpo diretivo e da comunidade acadêmica,
como ocorreu em relação aos relatórios parciais.
Aproveitando o encerramento do ciclo, a coordenação da CPA, em nome de sua equipe,
agradece a interlocução e a parceria proporcionadas pela Reitoria e suas Pró-Reitorias
durante esses três anos ininterruptos de trabalho, mesmo sob a excepcionalidade histórica
de uma pandemia.
A Comissão Própria de Avaliação
Março de 2021
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DESENVOLVIMENTO
AVALIAÇÃO DE CURSO41
Introdução
Constituir cultura avaliativa é um dos maiores desafios enfrentados pelos processos de
avaliação, quase sempre porque concebidos como atividades externas impositivas sem
fundamento nas necessidades reais dos sujeitos avaliados.
Desde 2018, a CPA tem procurado reverter essa situação, ancorando suas atividades
avaliativas na escuta qualificada das questões institucionais. Mais do que isso, tornando
parceiros no planejamento e na execução os setores/unidades diretamente interessados
nos resultados produzidos.
Não por acaso o instrumento dos grupos operativos, modalidade de grupo focal destinado
exatamente à escuta discente, ganhou destaque no triênio 2018-2020. Proposição
originada da convergência de intenções entre a Pró-Reitoria de Graduação e a CPA,
expandiu-se para além dos objetivos originais – avaliar os cursos de graduação – passando
a instrumentalizar diagnóstico para a realização de reformas curriculares, correções de
rumo de reformas implantadas, além de servir de mediação para a gestão cotidiana dos
cursos. No âmbito da Pós-Graduação, apresentou-se como exemplo de experiência bem
sucedida quando se tratou de responder ao quesito de autoavaliação recém incorporado
pela avaliação quadrienal da Capes.
Foi por meio dos grupos operativos que a avaliação da CPA ganhou destaque no
planejamento estratégico da Universidade, conforme é possível observar no Plano de
Trabalho – Exercício 2021. Tanto na dimensão do ensino (graduação) como na dimensão
da pesquisa (pós-graduação) estão previstos ciclos avaliativos, decorrentes não só, mas
em parte, da proposição desencadeada por meio dos grupos operativos42.
Da mesma forma, a Avaliação da Docência, há 11 anos sendo aplicada na PUC-SP, sofreu
inflexão positiva no ano de 2020, dado, exatamente, o fato de atender às necessidades
institucionais. Conforme expusemos em relatórios anteriores, o maior desafio da
Avaliação da Docência tem sido aumentar a participação discente e docente, muito em
função da pouca disposição dos docentes em se verem espelhados na avaliação discente.
No entanto, em 2020, quando a CPA optou por modificar o instrumento da Avaliação da
Docência de maneira a responder à excepcionalidade da pandemia da Covid-19, a
participação tanto discente quanto docente alcançou índices de participação nunca antes
alcançados, expondo o interesse de docentes e discentes, por motivos obviamente
diversos, em reafirmar o seu comprometimento com as aulas síncronas-remotas.
Por outro lado, a Avaliação da Docência teve papel fundamental em evidenciar, por meio
de dados objetivos, o que, de outra forma, poderia ser apenas um bom lema publicitário:
a PUC-SP efetivamente não parou. Sobretudo em situação de isolamento social, foi
essencial revelar que as aulas continuaram seguindo conforme o planejado, no horário
estabelecido, garantindo que o ano de 2020 não fosse de todo perdido para os estudantes.
Além disso, foi instrumento essencial para apontar as lacunas que porventura ainda
41

Estão articuladas nesse item as seguintes dimensões avaliativas definidas pelo Sinaes-Inep-MEC: Eixo 1:
Planejamento e Avaliação Institucional (dimensão 8: Planejamento e Avaliação); Eixo 3: Políticas acadêmicas
(dimensão 2: políticas para o ensino, pesquisa e extensão); Eixo 5: Infraestrutura física (mais especificamente a
infraestrutura tecnológica).
42 Cf. Plano de Trabalho – Exercício 2021 – Relatório Analítico, PUC-SP, 2021, pp. 7-13.
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existissem, fosse no acesso dos discentes à tecnologia, à habilidade dos docentes nas
plataformas de ensino síncronas-remotas, subsidiando novo ciclo de capacitação
oferecido no segundo semestre de 2020.
Portanto, tanto no que diz respeito aos grupos operativos como à avaliação da docência,
pareceu claro à CPA, ao voltar-se reflexivamente para sua própria atuação, que os
processos de avaliação só são desconsiderados institucionalmente quando não respondem
às necessidades reais e imediatas da Universidade, quando se impõem de maneira
artificial às questões que o corpo diretivo enfrenta cotidianamente, sem sensibilidade para
a escuta institucional e sem apresentar sugestões e encaminhamentos que sigam ao
encontro das reais e efetivas carências institucionais. A governança em rede, proposta na
introdução desse relatório, resulta da meta-avaliação realizada pela CPA.
Da mesma forma foi o que conduziu à proposição da modificação do instrumento da
Avaliação da Docência, bem como a implantação dos ciclos avaliativos, tanto na
graduação, como na pós-graduação, visando constituir a avaliação como ação
organicamente articulada à rotina e periodicidade das atividades acadêmicas.
Por fim, mas não menos importante, a questão do estágio. A CPA tem demonstrado, por
meio das avaliações realizadas, a necessidade de relação mais estreita da Universidade
com o mercado profissional. Em que pese a quantidade significativa de estudantes que,
em 2020, fizeram estágio, por meio da avaliação realizada pela CPA evidenciou-se que
as ações são quase sempre protagonizadas pelos estudantes, e não sem dificuldades. O
alto número de estagiários encobre a qualidade com que o estágio vem sendo realizado,
com ausência de orientação, supervisão bem como de prospecção, sobretudo naqueles
cursos em que o estágio não é obrigatório. Associados à escuta discente nos grupos
operativos, a CPA tem notado a fragilidade institucional desse aspecto essencial na
formação estudantil e, mais do que isso, para a sua inserção profissional. A CPA espera
que a análise sobre egressos, também prevista em seu planejamento para o triênio 20212023, possa ajudar na orientação mais efetiva sobre como abordar o estágio na
Universidade43.
A seguir apresentamos a consolidação dos resultados das avaliações sobre o estágio,
avaliação da docência, grupos operativos (graduação e pós-graduação) e análise dos
resultados do Enade-2019.

Está previsto no Plano de Trabalho da Reitoria, na dimensão Formação e Ensino na graduação “Qualificar os estágios
obrigatórios vinculados aos cursos de graduação e ampliar os respectivos campos de estágio”. No entanto, essa meta
está articulada ao objetivo “ampliar a política acadêmica de apoio ao discente” (Plano de Trabalho, opus cit., p. 9). A
CPA considera que seria importante modificar a compreensão do lugar que o estágio ocupa na estrutura institucional.
Por ser atividade curricular, deveria estar associada à formação discente ou a políticas acadêmicas de inserção
profissional, pois a ideia de “apoio” revela que, no imaginário da instituição, o estágio depende do protagonismo
estudantil. Se é verdade que tem algum papel, não deve ser preponderante, nem tampouco excluir a ação institucional
dos cursos e da Universidade, responsáveis diretas pela ponte entre o formando e o mercado profissional.
43
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I. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Introdução
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação
(Prograd), realizou a avaliação dos estágios obrigatórios e/ou opcionais de cursos de
graduação em 2018 e 2019. A avaliação foi planejada e elaborada com o objetivo de
subsidiar os processos de aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos dos cursos
avaliados, a partir de informações sobre a percepção dos estudantes sobre a oferta e a
qualidade dos estágios curriculares.
Da consulta de 2018, participaram estudantes dos cursos de Administração (todos os
campi), Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, História,
Jornalismo, Relações Internacionais, Superior de Tecnologia em Jogos Digitais. Em
2019, foram consultados estudantes dos cursos de: Arte: História, Crítica e Curadoria,
Design, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Letras: Língua Portuguesa44, Ciências Sociais e
Ciências Atuariais.
Breve relato do processo avaliativo
Prevista no planejamento trienal da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da PUC-SP
(triênio 2018-2020), a avaliação contemplou as dimensões 2 e 9, a saber, Políticas para
o Ensino, a Pesquisa e a Extensão e Política de Atendimento aos Discentes, ambas do
Eixo 3: Políticas Acadêmicas, conforme determinações do Sinaes-Inep-MEC. Seus
resultados complementaram os obtidos pelos demais instrumentos avaliativos (Avaliação
da Docência, Grupos Operativos e Enade).
Para a elaboração do instrumento de avaliação sobre estágio foram analisados
documentos institucionais, a legislação curricular e ouvidos diferentes segmentos da
instituição, como a Coordenação Geral de Estágios (CGE) e os coordenadores de estágio
respectivos a cada curso. A partir daí, definiu-se o instrumento de avaliação, com questões
de múltipla escolha (escala likert) e uma questão aberta para registro de comentários. O
questionário foi aplicado por meio da plataforma Google Forms, precedido por
comunicado via e-mail e link de acesso enviados aos estudantes.
Importante mencionar que, em 2018, foi feita uma única consulta sobre estágios
obrigatórios e opcionais, sem distingui-los. Em 2019, o instrumento foi modificado, com
questionários específicos, mantendo-se o mesmo conteúdo e número de questões.
Os resultados obtidos foram sistematizados em relatórios e encaminhados aos
coordenadores de curso e de estágio, com análise e recomendações45.
Nesse relatório de ciclo, sistematizamos os principais resultados de maneira a contribuir
para a revisão das Diretrizes Curriculares da Universidade sobre estágio, prevista para
esse ano de 2021, a cargo da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).
Análises dos resultados das avaliações sobre estágios realizadas em 2018 e 2019
O estágio supervisionado é relevante na formação dos estudantes de graduação, seja como
mediação no desenvolvimento de suas competências profissionais – uma vez articulado
às disciplinas curriculares – seja na pavimentação do caminho em direção à inserção
44

Embora prevista para ser realizada a consulta também aos estudantes do curso de Enfermagem, como eles realizaram
outra avaliação (de curso) no período a consulta foi postergada para o semestre seguinte.
45 Para análise detalhada de cada uma das avaliações de estágio, cf. RAI 2017-2018; RAI 2018-2019.
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profissional, objetivo de toda e qualquer formação universitária. Nesse sentido, é
importante que os cursos de graduação da PUC-SP, desde o momento do ingresso dos
estudantes na instituição, tenham uma política consistente de orientação sobre o estágio,
não apenas no cumprimento dos procedimentos burocráticos, mas na prospecção,
supervisão e articulação entre o campo de conhecimento e sua prática profissional.
A escuta dos estudantes da PUC-SP revelou a percepção que possuem sobre aspectos
relevantes da articulação entre a formação e exercício da profissão e suas dimensões
teórico‐ metodológica, ético‐política e técnico‐operativa.
Participação
Na avaliação de 2018, a participação dos estudantes foi pouco significativa: 5,68% do
total dos estudantes previstos. Desses, a maior participação em termos proporcionais
(10,42%) ocorreu entre os matriculados no curso de Engenharia da Produção. A
participação dos estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Jogos Digitais foi
insignificante, levando ao descarte das respostas.
Tabela 2. Cursos participantes em 2018
Curso

Tipo de Estágio
previsto no PPC

Responsável pelo estágio

Administração
Coord. de estágio
Engenharia Civil
Coord. de curso
Engenharia de Produção
Coord. de curso
Obrigatório
Engenharia Elétrica
Coord. de curso
História
Coord. de estágio
Jornalismo
Vice-coord. de curso
Relações Internacionais
Coord. de estágio
Opcional
Sup. Tec. em Jogos Digitais
Coord. de curso
Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018 com consulta ao site PUCSP/ CGE.

Tabela 3. Participação por curso (2018)
Curso
Administração
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
História
Jornalismo
Relações Internacionais
Sup. Tec. em Jogos Digitais
Total Geral

Estudantes
% de
Respondentes
previstos
participação
1.328
72
5,42%
187
17
9,09%
192
20
10,42%
41
1
2,44%
224
16
7,14%
421
24
5,70%
616
23
3,73%
91
3
3,30%
3.100
176
5,68%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018

Em 2019, o percentual proporcional de participação em relação aos estudantes
matriculados aumentou consideravelmente, de 5,68% para 35,09%, ainda que o número
de alunos participantes tenha sido inferior ao da avaliação de 2018. Na avaliação de 2019,
os cursos de Fisioterapia e Fonoaudiologia tiveram maior participação, respectivamente
de 66% e 59%. A menor participação ocorreu no curso de Artes, História Crítica e
Curadoria, com 7%.
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Tabela 4. Cursos participantes (2019)
Tipo de estágio
previsto

Curso

Arte, História, Crítica e Curadoria
Design
Fisioterapia
Obrigatório
Fonoaudiologia
Letras: Língua Portuguesa
Ciências Atuariais
Opcional
Ciências Sociais
Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019

Responsável pelo estágio
Coord. de curso
Coord. de curso
Coord. de estágio
Coord. de estágio
Coord. de curso
Coord. de curso
Coord. de estágio

Tabela 5. Participação por curso (2019)
Curso
Arte, História, Crítica e Curadoria
Design
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Letras: Língua Portuguesa
Ciências Atuariais
Ciências Sociais
Total de Estudantes

Estudantes
%
Respondentes
previstos
participação
26
2
7,69%
68
18
26,47%
95
63
66,32%
37
22
59,46%
41
12
29,27%
57
7
12,28%
92
22
23,91%
416
146
35,10%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019

Perfil dos respondentes
As tabelas abaixo possibilitam a análise da participação distribuída pelos períodos nos
quais os estudantes respondentes estavam matriculados. Em 2018, a menor participação
foi a dos estudantes do 10º período e a maior participação concentrou-se entre os que
cursavam o 6º período. Em 2019, a menor participação também se concentrou no 10º
período, mas a maior foi dos estudantes que cursavam o 2º período. O total geral
apresentado nas tabelas a seguir representa o percentual de respostas de todos os
participantes da pesquisa.
Tabela 6. Período letivo dos respondentes (2018)
Indique o período letivo em que cursa a maior parte das disciplinas.
Cursos

Segundo

Administração
23,61%
Engenharia Civil
11,76%
Engenharia de Produção
20,00%
Engenharia Elétrica
0,00%
História
18,75%
Jornalismo
37,50%
Relações Internacionais
17,39%
Sup. de Tecnologia em Jogos Digitais
33,33%
Total Geral
22,73%
Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018

Quarto
20,83%
5,88%
15,00%
0,00%
12,50%
29,17%
34,78%
33,33%
21,02%

Sexto
33,33%
17,65%
25,00%
0,00%
50,00%
16,67%
26,09%
33,33%
28,98%

Oitavo
19,44%
41,18%
35,00%
0,00%
18,75%
12,50%
21,74%
0,00%
22,16%

Décimo
2,78%
23,53%
5,00%
100,00%
0,00%
4,17%
0,00%
0,00%
5,11%

Total
Geral
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Tabela 7. Período letivo dos respondentes (2019)
Indique o período letivo em que cursa a maior parte das disciplinas.
Cursos

Segundo

Quarto

Sexto

Oitavo

Décimo

Arte: História, Crítica e Curadoria
0,00%
Ciências Atuariais
28,57%
Ciências Sociais
13,64%
Design
77,78%
Fisioterapia
49,21%
Fonoaudiologia
13,64%
Letras: Língua Portuguesa
0,00%
Total Geral
36,30%
Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019.

100,00%
28,57%
22,73%
22,22%
15,87%
9,09%
33,33%
19,86%

0,00%
42,86%
31,82%
0,00%
19,05%
0,00%
58,33%
19,86%

0,00%
0,00%
27,27%
0,00%
14,29%
72,73%
8,33%
21,92%

0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
1,59%
4,55%
0,00%
2,05%

Total
Geral
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Conhecimento dos estudantes sobre o tipo de estágio previsto no PPC
Um dos objetivos da consulta, foi saber se os estudantes sabiam o tipo de estágio
oferecido pelo curso, se opcional ou obrigatório. Pretendeu-se aferir se o curso tinha
preocupação em informar os estudantes sobre estágio desde o ingresso, meio de
identificar se havia alguma institucionalidade na orientação sobre o estágio.
Segundo os dados obtidos, número significativo de estudantes não soube responder sobre
o tipo de estágio previsto em seu PPC. Na avaliação de 2018, 11,43% dos respondentes
não souberam responder qual o tipo de estágio estava previsto em seus cursos, com
destaque para os cursos em que o estágio é opcional, como é o caso dos cursos de Relações
Internacionais (21,76%) e Jogos Digitais (66,67%), levantando a hipótese de que, quando
os estágios são opcionais, a desinformação é maior. Em alguns casos, como no curso de
História, os estudantes assinalaram erroneamente o tipo de estágio previsto: 25%
responderam que o estágio é opcional.
Tabela 8. Tipo de estágio (2018)
No seu curso o estágio é:
Cursos
Administração
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
História
Jornalismo
Relações Internacionais
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais
Total Geral

Não sei
9,72%
5,88%
5,26%
0,00%
12,50%
8,33%
21,74%
66,67%
11,43%

Obrigatório Opcional
81,94%
88,24%
94,74%
100,00%
62,50%
91,67%
4,35%
0,00%
72,00%

8,33%
5,88%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
73,91%
33,33%
16,57%

Total
Geral
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Fonte: CPA – avaliação de estágios 2018.

Obs. As linhas destacadas evidenciam o equívoco do estudante em relação ao estágio obrigatório
ou opcional.

Na avaliação de 2019, foi menor o percentual de desconhecimento no total geral. Ainda
se mantém entre os estágios opcionais percentual significativo de desconhecimento, como
é o caso Ciências Atuariais (28,57%) e Ciências Sociais (13,64%). Mas surpreende que
33% dos estudantes respondentes do curso de Design não soubesse que o estágio em seu
curso é obrigatório, sugerindo que também aí falta abordagem institucional sobre o papel
do estágio no curso.
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Tabela 9. Tipo de estágio (2019)
No seu curso o estágio é:
Cursos
Não sei
Obrigatório Opcional Total Geral
Arte: História, Crítica e Curadoria
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
14,29%
57,14%
100,00%
28,57%
Ciências Atuariais
4,55%
81,82%
100,00%
13,64%
Ciências Sociais
66,67%
0,00%
100,00%
33,33%
Design
Fisioterapia
1,59%
98,41%
0,00%
100,00%
Fonoaudiologia
4,55%
95,45%
0,00%
100,00%
Letras: Língua Portuguesa
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
Total Geral
8,90%
76,03%
15,07%
100,00%
Fonte: CPA – avaliação de estágios 2019.
Obs. As linhas destacadas evidenciam o equívoco do estudante em relação ao estágio obrigatório ou
opcional.

Observa-se, portanto, que na maioria dos cursos que possuem estágio obrigatório os
estudantes estão mais bem esclarecidos do que os matriculados nos cursos com estágio
opcional, mesmo que nesses haja a figura de um coordenador de estágio, como é o caso
dos cursos de Relações Internacionais e Ciências Sociais.
Informações institucionais
As tabelas a seguir mostram o grau de apropriação dos estudantes sobre as informações
oferecidas sobre oportunidades de estágio em sua área da formação.
Em 2018, os estudantes respondentes dos cursos de Administração, Jornalismo, História,
Relações Internacionais e Jogos Digitais assinalaram prevalentemente as respostas no
espectro à esquerda da escala likert (às vezes, não sei responder, nunca) sugerindo
ausência de orientação sobre estágio, ainda que tenha prevalecido a alternativa “às vezes”,
com 40,91% das respostas. Mais uma vez chama atenção o fato de que os cursos de
Administração, História e Relações Internacionais tem cada qual um coordenador de
estágio cujo papel seria exatamente orientar devidamente os estudantes sobre as
possibilidades de inserção profissional.
Tabela 10. Orientação sobre estágio (2018)
Seu curso oferece informações sobre oportunidades para realização de
estágio?
Cursos

Às vezes

Não sei
responder
8,33%
5,88%

Administração
45,83%
Engenharia Civil
17,65%
Engenharia de
5,00%
0,00%
Produção
Engenharia Elétrica
0,00%
0,00%
História
62,50%
6,25%
Jornalismo
45,83%
0,00%
Relações
52,17%
4,35%
Internacionais
Superior de
Tecnologia em Jogos
66,67%
0,00%
Digitais
Total Geral
40,91%
5,11%
Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018

9,72%
5,88%

Quase
sempre
16,67%
17,65%

19,44%
52,94%

Total
Geral
100,00%
100,00%

0,00%

20,00%

75,00%

100,00%

0,00%
25,00%
4,17%

0,00%
0,00%
33,33%

100,00%
6,25%
16,67%

100,00%
100,00%
100,00%

30,43%

13,04%

0,00%

100,00%

33,33%

0,00%

0,00%

100,00%

11,93%

17,05%

25,00%

100,00%

Nunca

Sempre

35

Em 2019, prevalece um alto índice de estudantes que consideraram insatisfatória a
comunicação do curso sobre as oportunidades de estágios em praticamente quase todos
os cursos avaliados, exceção feita ao curso de Fonoaudiologia. Também nesta avaliação,
no cômputo geral, prevaleceu a resposta “às vezes” (30,14%), indicando a frágil
institucionalidade da orientação sobre estágio.
Tabela 11. Orientação sobre estágio (2019)
Seu curso oferece informações sobre oportunidades para realização de estágio?
Cursos

Às vezes
oferece

Arte: História, Crítica e
100,00%
Curadoria
Ciências Atuariais
28,57%
Ciências Sociais
63,64%
Design
33,33%
Fisioterapia
23,81%
Fonoaudiologia
0,00%
Letras: Língua Portuguesa
41,67%
Total Geral
30,14%
Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019

Não
oferece

Não sei
responder

Quase
sempre
oferece

Sempre
oferece

Total
Geral

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

14,29%
36,36%
27,78%
7,94%
0,00%
50,00%
17,12%

0,00%
0,00%
22,22%
20,63%
13,64%
0,00%
13,70%

14,29%
0,00%
11,11%
15,87%
9,09%
0,00%
10,27%

42,86%
0,00%
5,56%
31,75%
77,27%
8,33%
28,77%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Supervisão do estágio
Nas duas avaliações, obteve-se um alto percentual em relação às questões referentes ao
desconhecimento sobre supervisão de estágio. Excluindo-se a alternativa “às vezes”, em
2018, um pouco menos de 54% (53,98%) disse desconhecer a figura do acompanhamento
de estágio. Em 2019, o percentual é um pouco menor (40,41%), mas ainda bastante
significativo. Os cursos de Engenharia de Produção, Fonoaudiologia e Letras foram
exceções, mantendo a maioria das respostas nas alternativas que reconhecem a supervisão
de estágio (quase sempre, sempre), os três com estágios obrigatórios. Chama atenção, no
entanto, que outros cursos em que o estágio é obrigatório desconheçam o papel da
supervisão do estágio, como são o caso dos cursos com alto percentual de respostas nas
alternativas “não sei responder” e “nunca”, em 2018: Administração (41,66%);
Engenharia Civil (47,06%); História (37,5%) e Jornalismo, com um percentual muito
além da expectativa (70,83%).
Tabela 12. Supervisão de estágio (2018)
Seu curso oferece acompanhamento sistemático do estágio, isto é, planejamento,
supervisão e avaliação
Às
vezes

Não sei
responder

Nunca

Quase
sempre

Sempre

Total Geral

Administração

22,22%

Engenharia Civil

23,53%

31,94%

9,72%

20,83%

15,28%

100,00%

23,53%

23,53%

17,65%

11,76%

100,00%

Engenharia de Produção

25,00%

45,00%

5,00%

5,00%

20,00%

100,00%

Engenharia Elétrica

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

História

25,00%

12,50%

25,00%

18,75%

18,75%

100,00%

Jornalismo

16,67%

37,50%

33,33%

4,17%

8,33%

100,00%

Relações Internacionais

8,70%

26,09%

65,22%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

66,67%

33,33%

0,00%

0,00%

100,00%

19,89%

31,25%

22,73%

13,64%

12,50%

100,00%

Cursos

Superior de Tecnologia
em Jogos Digitais
Total Geral

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018
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Em 2019, o mesmo se repete entre os estudantes respondentes matriculados nos cursos
com estágio obrigatório que assinalaram majoritariamente as respostas “não oferece” e
“não sei responder”, como são o caso dos cursos de AHCC (100%) e Design (61,11%).
Tabela 13. Supervisão de estágio (2019)
Seu curso oferece acompanhamento sistemático do estágio, isto é, planejamento,
supervisão e avaliação
Cursos

Às
vezes
oferece

Arte: História, Crítica e
0,00%
Curadoria
Ciências Atuariais
42,86%
Ciências Sociais
27,27%
Design
27,78%
Fisioterapia
14,29%
Fonoaudiologia
0,00%
Letras: Língua Portuguesa
8,33%
Total Geral
16,44%
Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019

Não
oferece

Não sei
responder

Quase
sempre
oferece

Sempre
oferece

Total
Geral

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

100,00%

14,29%
72,73%
27,78%
6,35%
0,00%
58,33%
23,29%

0,00%
0,00%
33,33%
23,81%
9,09%
8,33%
17,12%

0,00%
0,00%
0,00%
31,75%
13,64%
8,33%
16,44%

42,86%
0,00%
11,11%
23,81%
77,27%
16,67%
26,71%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Estágios obrigatórios demandam prospecção, orientação, planejamento e supervisão. É
preocupante observar que os estudantes respondentes desconhecem essas figuras
institucionais, mesmo quando há coordenadores de estágio, responsáveis diretos pelo
acompanhamento mais direto da inserção profissional dos estudantes. Se essa situação é
preocupante considerando exclusivamente o fato de que o estágio é a porta de saída dos
estudantes do curso universitário, preocupação tanto maior quando o estágio é exigência
curricular. A ausência de acompanhamento institucional revela o quanto o estágio tem
sido negligenciado nos cursos de graduação da PUC-SP.
Oferta de estágio (prospecção)
Seguindo a mesma tendência, a maioria dos respondentes disse desconhecer oferta
diversificada de possibilidades de estágio. Ressalte-se que essa é questão presente no
Questionário do Estudante do Enade, como indicador da qualidade do ensino ofertado
pela Universidade. Nas duas avaliações (2018 e 2019), prevaleceram as respostas à
esquerda na escala likert (às vezes, não sei responder, nunca) exceção feita às respostas
dos estudantes dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Fisioterapia e
Fonoaudiologia, que reconheceram a oferta diversificada de estágio, todos eles cursos
com estágio obrigatório.
Tabela 14. Oferta de estágio (2018)
Seu curso oferece cenários diversificados de estágio na sua área de formação?
Cursos
Administração
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
História
Jornalismo
Relações Internacionais
Superior de Tecnologia em
Jogos Digitais
Total Geral

20,83%
17,65%
25,00%
0,00%
50,00%
58,33%
34,78%
0,00%

Não sei
responder
15,28%
11,76%
20,00%
0,00%
12,50%
8,33%
13,04%
33,33%

30,11%

14,20%

Às vezes

15,28%
17,65%
0,00%
0,00%
25,00%
4,17%
21,74%
66,67%

Quase
sempre
25,00%
35,29%
10,00%
0,00%
12,50%
16,67%
21,74%
0,00%

23,61%
17,65%
45,00%
100,00%
0,00%
12,50%
8,70%
0,00%

Total
Geral
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

14,77%

21,02%

19,89%

100,00%

Nunca

Sempre

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018
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Tabela 15. Oferta de estágio (2019)
Seu curso oferece cenários diversificados de estágios obrigatórios na sua área de formação?
Cursos
Arte: História, Crítica e
Curadoria
Ciências Atuariais
Ciências Sociais
Design
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Letras: Língua Portuguesa
Total Geral

Às vezes
oferece

Não
oferece

Não sei
responder

Quase
sempre
oferece

Sempre
oferece

Total
Geral

0,00%

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

100,00%

42,86%
27,27%
27,78%
14,29%
0,00%
8,33%
16,44%

14,29%
72,73%
27,78%
6,35%
0,00%
58,33%
23,29%

0,00%
0,00%
33,33%
23,81%
9,09%
8,33%
17,12%

0,00%
0,00%
0,00%
31,75%
13,64%
8,33%
16,44%

42,86%
0,00%
11,11%
23,81%
77,27%
16,67%
26,71%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019

Vale à pena, no entanto, observar as repostas dadas pelos estudantes cujo estágio é
opcional, como é o caso dos cursos de Relações Internacionais e Ciências Sociais, ambos
com coordenação de estágio, Jogos Digitais, esse sem coordenador de estágio. Chama
atenção o fato de que, em Ciências Sociais, 72,73% disseram que o curso não oferece
qualquer possibilidade de estágio (prospecção). Novamente, não é demais lembrar que
esse curso pertence a uma Faculdade em que há um coordenador de estágio cujo papel
preponderante seria prospectar possibilidades e oferecer portfólio diversificado de
inserção profissional. Em Jogos Digitais também é grande o número de respostas em
“nunca”: 66,67%.
A hipótese levantada anteriormente se vê confirmada: cursos em que o estágio é opcional,
mesmo quando há coordenação de estágio, não realizam prospecção de maneira a orientar
os estudantes para o campo profissional, um equívoco de compreensão, pois o estágio,
mesmo não sendo obrigatório, é essencial à formação de qualquer graduando e, sem
dúvida, mediação importante na manutenção do estudante no curso escolhido. Embora
não seja possível estabelecer relação causal direta entre ausência de institucionalidade do
estágio e evasão, não parece estranho que dois dos cursos mencionados (Ciências Sociais
e AHCC) venham enfrentando problemas sérios de recrutamento e evasão, conforme
analisado em relatórios anteriores.
Essa análise se reflete no número pequeno de estudantes que, no momento da avaliação,
estavam realizando estágio, como explicitado nas tabelas abaixo.
Tabela 16. Estudantes em estágio (2018)
Você já realizou ou está realizando estágio relativo ao curso em que está matriculado na PUC-SP?
Cursos
Administração
Eng. Civil
Eng. Produção
Engenharia
Elétrica
História
Jornalismo
Relações
Internacional
Sup. de Tec em
Jogos Digitais
Total Geral

Não
realizei e
não estou
realizando

Sim. Realizei ou
estou realizando
Estágio Obrigatório
e Opcional

Sim. Realizei ou
estou realizando
somente Estágio
Obrigatório

Sim. Realizei ou
estou realizando
somente Estágio
Opcional

Total
Geral

34,72%
29,41%
40,00%

22,22%
11,76%
25,00%

26,39%
23,53%
20,00%

16,67%
35,29%
15,00%

100,00%
100,00%
100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

37,50%
54,17%

6,25%
8,33%

25,00%
20,83%

31,25%
16,67%

100,00%
100,00%

52,17%

0,00%

4,35%

43,48%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

40,91%

14,77%

21,59%

22,73%

100,00%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018

38

Em 2018, 40,91% dos estudantes não estavam realizando estágio no momento da
avaliação. Ainda que isso possa de alguma forma pesar nas respostas dadas, sobretudo
em relação à supervisão de estágio, evidencia que porcentagem significativa, sobretudo
dos cursos em que o estágio é opcional, permaneciam ainda distante da inserção
profissional. Mas mesmo aqueles que estagiavam (44,32%) excedem em muito às
respostas positivas à orientação e supervisão que vimos analisando até o momento, o que
demonstra que, mesmo para aqueles que estagiam, o envolvimento do curso é pouco
significativo.
Tabela 17. Estudantes em estágio (2019)
Você já realizou ou está realizando estágio no campo profissional do curso em que
está matriculado na PUC-SP?
Cursos
Não
Sim
Total Geral
Arte: História, Crítica e Curadoria

50,00%

50,00%

100,00%

Ciências Atuariais

57,14%

42,86%

100,00%

Ciências Sociais

68,18%

31,82%

100,00%

Design

83,33%

16,67%

100,00%

Fisioterapia

73,02%

26,98%

100,00%

Fonoaudiologia

9,09%

90,91%

100,00%

Letras: Língua Portuguesa

8,33%

91,67%

100,00%

Total Geral
Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019.

57,53%

42,47%

100,00%

Em 2019, embora a questão tenha sido formulada de maneira um pouco diversa, chama
novamente atenção o curso de AHCC: embora 100% tenham afirmado desconhecer
supervisão de estágio, conforme analisado anteriormente, 50% deles estagiavam. No caso
dos estudantes de cursos com estágio opcional, como Ciências Atuariais e Ciências
Sociais, também há um número significativo de estudantes estagiando, embora também
eles tenham optado por alternativas, nas perguntas anteriores, que sugerem desconhecer
qualquer papel institucional em relação ao estágio.
Esses cruzamentos revelam que: a) o estágio ainda é decorrente quase que exclusivamente
do voluntarismo estudantil; b) se há participação da instituição, ocorre exclusivamente no
aspecto de validação burocrática (certificação), conforme dados coletados em grupos
operativos desses mesmos cursos; c) o número de estudantes estagiando na instituição,
mesmo que possa ser significativo, não é indicador de que o estágio esteja funcionando
adequadamente. Em 2020, segundo o Setor de Estágio, 5.002 estudantes estavam
estagiando, entre estágios obrigatório e opcionais, remunerados e não remunerados46.
Embora seja um número expressivo, cabe a pergunta: o quanto esses estágios são devidos
à articulação orgânica com os cursos realizados, portanto, estão diretamente associados à
inserção profissional na carreira pretendida, ou o quanto são resultantes do protagonismo
estudantil visando obter meios de remuneração?
Embasamento teórico e prático do curso para as atividades de estágio
Em 2018, a maior parte dos estudantes informou que somente “às vezes” o embasamento
teórico e prático oferecido pelo curso estavam articulados ao estágio, com destaque para
os cursos de Administração, História (ambos estágios obrigatórios) e Relações
Internacionais (estágio opcional), sendo que, neste último o percentual de respostas “não
estão relacionadas” e “não sei responder” atingem quase 70% dos respondentes. Do
46

Cf. Relatório Sintético de Atividades 2021 – Exercício 2020. PUC-SP, p. 131.
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conjunto de cursos que participaram dessa avaliação, Engenharia Civil apresenta
respostas um pouco melhores, e apenas os estudantes do curso de Engenharia de Produção
reconheceram a correlação entre as atividades de estágio e o embasamento teórico e
prático fornecido pelo curso.
Tabela 18. Relação entre o curso e o estágio (2018)
As atividades realizadas no estágio estão relacionadas ao embasamento teórico e prático oferecido
pelo curso?
Cursos
Administração
Engenharia Civil
Engenharia
de
Produção
Engenharia
Elétrica
História
Jornalismo
Relações
Internacionais
Total Geral

Às vezes estão
relacionadas

Não estão
relacionadas

Não sei
responder

48,94%
23,08%

4,26%
15,38%

0,00%
7,69%

Quase
sempre
estão
relacionadas
31,91%
15,38%

15,38%

0,00%

7,69%

0,00%

0,00%

63,64%
40,00%

Sempre
estão
relacionadas

Total
Geral

14,89%
38,46%

100,00%
100,00%

30,77%

46,15%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

9,09%
0,00%

9,09%
0,00%

0,00%
40,00%

18,18%
20,00%

100,00%
100,00%

23,08%

53,85%

15,38%

7,69%

0,00%

100,00%

38,89%

11,11%

4,63%

25,00%

20,37%

100,00%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018

Em 2019, a diferença entre os estágios obrigatórios e opcionais fica nítida. Entre os
obrigatórios, a relação entre o curso e estágio é percebida pela maior parte dos estudantes,
enquanto nos cursos com estágio opcional (Ciências Sociais e Ciências Atuariais) o
percentual é maior nas alternativas à esquerda da escala likert. Em 2018, a correlação é
mais fraca, mas ainda prevalece uma correlação maior nos cursos em que o estágio é
obrigatório. Essa pode ser uma dica importante sobre o maior ou menor voluntarismo
estudantil: no caso em que os cursos têm estágio obrigatório, uma mínima
institucionalidade é exigida, ainda que, como temos demonstrado, pequena. Ou seja, o
estudante é obrigado a buscar uma inserção corresponde à carreira cursada. O que não é
o caso dos cursos em que o estágio é opcional, os estudantes ficando mais sujeitos à
empregos do que propriamente estágios.
Tabela 19. Relação do curso com o estágio (2019)
O embasamento teórico e prático oferecido pelo curso dialoga com as atividades desenvolvidas
nos estágios obrigatórios?
Cursos

Às vezes
dialoga

Não
dialoga

Não sei
responder

Arte: História, Crítica e Curadoria
Ciências Atuariais
Ciências Sociais
Design
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Letras: Língua Portuguesa
Total Geral

0,00%
50,00%
33,33%
20,00%
4,17%
0,00%
18,18%
12,99%

0,00%
0,00%
33,33%
20,00%
0,00%
0,00%
18,18%
7,79%

0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
16,67%
4,76%
0,00%
9,09%

Quase
sempre
dialoga
0,00%
16,67%
11,11%
40,00%
41,67%
23,81%
18,18%
27,27%

Sempre
dialoga

Total
Geral

100,00%
0,00%
22,22%
20,00%
37,50%
71,43%
45,45%
42,86%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019

Mais um dado que revela a importância da institucionalidade do estágio: quanto mais
institucional, maior a possibilidade de correlação com o curso, o inverso sendo
verdadeiro. Portanto, reforça-se a sugestão de que a Universidade crie mecanismos que
reforcem a institucionalidade acadêmica do estágio, articulando-o à formação discente.
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Experiência profissional
Inversamente às respostas dadas às questões anteriores, a maior parte dos estudantes
ouvidos em 2018 consideraram que estágio “sempre propicia” apropriação do campo
profissional (42,06%) que, se somados à alternativa “quase sempre”, constituem maioria
(66,36%).
Tabela 20. Experiências sobre o campo profissional (2018)
O estágio propicia experiências com metodologias e técnicas do campo profissional.
Cursos

Às vezes
propicia

Não
propicia

Não sei
responder

Quase sempre
propicia

Sempre
propicia

Total
Geral

Administração

23,91%

4,35%

0,00%

23,91%

47,83%

100,00%

Engenharia Civil

7,69%

15,38%

7,69%

23,08%

46,15%

100,00%

Engenharia de
Produção

15,38%

0,00%

7,69%

7,69%

69,23%

100,00%

Engenharia Elétrica

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

História

27,27%

18,18%

9,09%

27,27%

18,18%

100,00%

Jornalismo

10,00%

0,00%

0,00%

60,00%

30,00%

100,00%

Relações
Internacionais

46,15%

7,69%

15,38%

15,38%

15,38%

100,00%

Total Geral

22,43%

6,54%

4,67%

24,30%

42,06%

100,00%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018

O mesmo resultado é obtido em 2019: 68,83% consideraram positiva a experiência do
estágio para obtenção de maior experiência no campo profissional almejado. Portanto,
diferentemente da avaliação negativa que fazem da maneira como o estágio está instituído
na Universidade, a maioria considera o estágio essencial à inserção profissional e, de fato,
não poderia ser diferente.
Tabela 21. Experiências sobre o campo profissional (2019)
Os estágios obrigatórios do seu curso propiciam experiências com metodologias e técnicas do
seu campo profissional?
CURSOS
Arte: História, Crítica e
Curadoria
Ciências Atuariais
Ciências Sociais
Design
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Letras: Língua
Portuguesa
Total Geral

Às vezes
propiciam

Não
propiciam

Não sei
responder

Quase
sempre
propiciam

Sempre
propiciam

Total
Geral

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

33,33%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
33,33%
60,00%
0,00%
0,00%

33,33%
0,00%
0,00%
20,83%
4,76%

0,00%
33,33%
0,00%
16,67%
19,05%

33,33%
0,00%
40,00%
62,50%
76,19%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

18,18%

18,18%

0,00%

27,27%

36,36%

100,00%

10,39%

10,39%

10,39%

18,18%

50,65%

100,00%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019

Da mesma forma, quando interrogados o quanto o estágio atende os objetivos de sua
formação, tanto em 2018, quanto em 2019 (tabelas abaixo) os estudantes optam, em sua
maioria, pelas alternativas à direita da escala likert (sempre atendem; quase sempre
atendem), respectivamente 50,65%, em 2018, e expressivos 79,69% em 2019.
No entanto, o mais interessante a observar, o que confirma a hipótese anterior, é que são
os estudantes dos cursos em que o estágio é opcional que optam majoritariamente pelas
alternativas no espectro à esquerda da escala likert (às vezes atendem, não atendem e não
tem dados para responder): Relações Internacionais (61,53%); Ciências Sociais (75%) e
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Ciências Atuariais (100%). Portanto, mais uma evidência de quanto menor a
institucionalidade do estágio, menor sua relação com a inserção profissional referente à
carreira escolhida. Ou seja, o estudante fica à mercê de uma inserção profissional precária
porque desprovida de acompanhamento institucional.
Tabela 22. Relação do estágio com a formação (2018)
As atividades desenvolvidas durante o estágio atendem aos objetivos da sua formação.
Às vezes
atendem

Não
atendem

Administração

25,53%

8,51%

Não tenho dados
suficientes para
responder ou não
sei responder
0,00%

Engenharia Civil

0,00%

23,08%

Engenharia de Produção

15,38%

Engenharia Elétrica

0,00%

História

Quase
sempre
atendem

Sempre
atendem

Total
Geral

42,55%

23,40%

100,00%

7,69%

30,77%

38,46%

100,00%

7,69%

7,69%

23,08%

46,15%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

9,09%

36,36%

9,09%

36,36%

9,09%

100,00%

Jornalismo

30,00%

0,00%

0,00%

20,00%

50,00%

100,00%

Relações Internacionais

7,69%

38,46%

15,38%

15,38%

23,08%

100,00%

17,59%

15,74%

4,63%

32,41%

29,63%

100,00%

Cursos

Total Geral

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2018

Tabela 23. Relação do estágio com a formação (2019)
As atividades desenvolvidas durante os estágios obrigatórios/opcionais atendem aos objetivos da sua
formação?
Quase
Às vezes
Não
Não sei
Sempre
Total
Cursos
sempre
atendem atendem responder
atendem
Geral
atendem
Arte: História, Crítica e Curadoria
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00% 100,00%
Ciências Atuariais

50,00%

0,00%

50,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Ciências Sociais

25,00%

50,00%

0,00%

25,00%

0,00%

100,00%

Design

0,00%

50,00%

0,00%

0,00%

50,00%

100,00%

Fisioterapia

0,00%

0,00%

13,64%

50,00%

36,36%

100,00%

Fonoaudiologia

0,00%

0,00%

0,00%

35,00%

65,00%

100,00%

Letras: Língua Portuguesa

9,09%

9,09%

9,09%

18,18%

54,55%

100,00%

Total Geral

4,69%

7,81%

7,81%

32,81%

46,88%

100,00%

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA – 2019

Sugestões para Diretrizes Curriculares sobre Estágio
As avaliações sobre estágio realizadas em 2018 e 2019 pela CPA evidenciam a frágil
institucionalidade da atividade de estágio nos cursos de graduação da PUC-SP, mesmo
ali onde são exigências curriculares obrigatórias, embora tanto mais precários quando
opcionais.
A escuta discente demanda ações mais efetivas em relação ao estágio: dos coordenadores
de curso, garantindo informação, articulação orgânica com as disciplinas e seu
acompanhamento; dos coordenadores de estágio, quando houver, sobretudo na
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prospecção de estágio; e mesmo da instituição, criando diretrizes que superem o
voluntarismo estudantil na prospecção e realização do estágio47.
Sempre é bom lembrar que o perfil profissional é ponto de partida que organiza os
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), por meio do qual as atividades de ensino
desenvolvem conhecimentos, competências e habilidades necessárias ao exercício
profissional, devendo estar articuladas aos estágios, momento importante na formação
discente e condição futura de sua inserção no mercado profissional. Por meio do estágio,
os estudantes exercitam conhecimento da realidade institucional, a problematização
teórico-metodológica, processos de elaboração e a implementação de planos de
intervenção articulados à discussão teórico-metodológica e a utilização de ferramentas
sistematizadas cientificamente por sua área profissional e áreas afins.
Tendo isso em vista, sugerimos alguns encaminhamentos:
Sugestão 1: Segundo a Lei 11.788 (BRASIL, 2008) que regulamenta os estágios no País,
estágio é um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes regularmente
matriculados em instituições de ensino. Considerando que estágio é atividade pedagógica
que integra os itinerários formativos dos estudantes regularmente matriculados nos cursos
da PUC-SP, preparando-os para a vida cidadã e para o trabalho, é importante destacar nas
diretrizes que: a concepção, planejamento, execução e avaliação dos estágios devem
estar em consonância com o perfil profissional e as atividades de ensino previstas no
PPC;
Sugestão 2: Os resultados da avaliação dos estudantes de cursos com estágio obrigatório
mostram ter mais conhecimento sobre os estágios (orientação, supervisão, prospecção
etc.), do que os que têm apenas estágio opcional. No entanto, as informações sobre estágio
nem sempre são oferecidas no ingresso do estudante, nem mesmo nos cursos em que são
obrigatórios. Assim sugere-se que é função do coordenador de curso e/ou coordenador
de estágio, quando for o caso, fornecer informações e orientações sistemáticas aos
estudantes desde o início do curso sobre a oferta e funcionamento de estágios
obrigatórios/opcionais (cenários e oportunidades das duas modalidades), bem como
procedimentos de sua regulamentação para efeito de registro acadêmico.
Sugestão 3: Embora a maioria dos cursos com estágio obrigatório devam fazer
acompanhamento sistemático dos estágios curriculares, observa-se que essa ação não é
reconhecida pelos estudantes. Sugere-se, portanto, que o coordenador de curso deve
regularmente (semestralmente) avaliar junto aos estudantes de seu curso o
47

A Lei 11.788/2008 que regulamenta o estágio define em seus artigos primeiro e segundo, e respectivos parágrafos
que:
Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação
para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior,
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na
modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.
§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular,
objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa,
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação
e obtenção de diploma.
§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e
obrigatória.
§ 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo
estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. Disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2008/lei/l11788.html
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acompanhamento dos estágios obrigatórios realizados por professores, preceptores e
coordenadores de estágio, bem como conhecer dos professores a autoavaliação e
avaliação dos estudantes quanto à compatibilidade entre a formação oferecida pelo
curso e o desempenho dos estudantes no ambiente de trabalho.
Sugestão 4: O embasamento teórico-prático48 oferecido pelo curso para a realização das
atividades de estágio permite ao estudante conhecer, analisar e refletir sobre seu ambiente
de trabalho onde realiza o estágio. Para tanto, é necessário que os alunos enfrentem a
realidade munidos das teorias e métodos, bem como de competências e habilidades
adquiridas ao longo do curso. Para tanto é importante atribuir ao estágio um estatuto
epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade prática instrumental.
(PIMENTA e LIMA, 2012, p.29)49. As atividades de estágio precisam ser
supervisionadas por professores dos cursos que fazem parte do quadro docente
(preceptores não são considerados docentes), não apenas nos aspectos organizacionais,
mas também objetivando a reflexão e análise crítica do contexto do estágio, articulada
ao processo de formação dos estudantes.
Sugestão 5: Os cursos com estágio obrigatório devem ter horas reservadas na grade
curricular para a supervisão das atividades, planejamento, reflexão e análise crítica do
desenvolvimento de atividades dos estudantes no ambiente de trabalho bem como da
avaliação de seu desempenho, conforme revisto pela Lei 11.78850. Os estágios
obrigatórios mostram-se importantes para o desenvolvimento da identidade profissional,
permitindo aos estudantes o contato direto com metodologias e técnicas51 do
futuro campo de trabalho. Ressalta-se a importância da atualização do PPC em relação
ao desenvolvimento científico e tecnológico do campo profissional e a oferta de cenários
diversificados de estágio. Os supervisores em contato com as demandas dos serviços
devem trazer para dentro do curso possibilidades da realização de atividades de ensino,
pesquisa e extensão intensificando as relações entre o curso/universidade e os serviços e
empresas conveniados (cenários de práticas de formação).
Sugestão 6: A prática dos estágios deve atender exclusivamente aos objetivos da
formação cidadã e profissional. Por isso, compete aos coordenadores de curso e de
estágio (quando for o caso) junto com o NDE do curso, avaliar regularmente os estágios
ofertados e buscar novos que atendam a diferentes campos de atuação profissional. Esta
avaliação deve analisar entre outros se a instituição ou empresa planeja em conjunto
com o supervisor estratégias de envolvimento do estagiário em situações relacionadas
ao dia a dia da instituição, que permitam a ampliação de conhecimento e a aprendizagem
quanto à organização e funcionamento da instituição, ao desenvolvimento de
experiências e métodos de trabalho para o aperfeiçoamento técnico-profissional, além
de oferecer condições materiais e de acolhimento dos estudantes.
48 O

49

embasamento teórico-prático foi um dos itens mais bem avaliados da avaliação de estágios obrigatórios.

Ref. PIMENTA, Selma G.; LIMA, Maria S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2012, p. 29.

50

Segundo a lei cabe à instituição de ensino: I - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu
representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando
as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do
estudante e ao horário e calendário escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação
à formação cultural e profissional do educando; III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio,
como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; IV – exigir do educando a
apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; V – zelar pelo cumprimento
do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; VI
– elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; VII – comunicar à
parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
51 Importante ouvir regularmente os estudantes sobre suas percepções, lembrando que a avaliação dos estágios integra
o questionário respondido pelo estudante que faz Enade.

44

Sugestão 7: Ao contrário do que acontece nos cursos que ofertam apenas estágios
opcionais, nos cursos em que o estágio é obrigatório observa-se que os estudantes avaliam
muito mais positivamente a experiência da supervisão de seus estágios. Sugerimos que as
diretrizes apontem as diversas dimensões que envolvem o papel dos supervisores: a)
orientar os estudantes; b) estimular reflexões sobre a realidade dos serviços; c)
responder às questões ou esclarecer de dúvidas; d) acolher a exposição de ideias dos
estagiários acerca do trabalho desenvolvido; e) analisar com os estudantes
potencialidades e barreiras de projetos de intervenção; f) promover discussões em
grupo de estagiários envolvendo o ponto de vista ético, técnico, político e as estratégias
para o enfretamento de desafios ou barreira; g) apontar aspectos do desempenho de cada
estudantes; h) manter nas supervisões relações interpessoais baseadas no diálogo e
respeito mútuo. A pesquisa mostrou que a avaliação desses aspectos varia de curso para
curso, há cursos, por exemplo, que os estudantes afirmam não haver acompanhamento
sistemático e outros que a maioria reconhece este acompanhamento, o que ressalta a
necessidade de processos avaliativos mais sistemáticos. O mesmo pode se dizer dos
demais aspectos.
Sugestão 8: A PUC-SP é considerada uma Universidade com visão crítica da sociedade
e precisa mostrar maior articulação entre suas ações de ensino, pesquisa e extensão. A
pesquisa não mapeou os estágios, mas se observa que não trabalha de modo mais
sistemático no território regional em que está situada, como faz a maioria das
universidades públicas. A dispersão de ações em instituições públicas pelo município e
municípios vizinhos dificulta a avaliação do impacto de suas ações nos territórios onde
atua. Nossa sugestão é que a Universidade tenha políticas mais claras para a orientação
de coordenadores de curso e de estágio na captação de estágios e vínculos, e que os
estágios, sempre que possível, aconteçam em territórios mais definidos, como fazem as
universidades públicas. Igualmente importante é que os cursos possam organizar suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão pautados nos interesses públicos, para que a
formação do estudante atenda as responsabilidades assumidas de uma formação
acadêmico-científica, ética e humanística para o desempenho técnico-profissional
conectada com as necessidades de um dado território.
Sugestão 9: A Lei 11.788 (BRASIL 2008) que regulamenta os estágios afirma que
“Atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior,
desenvolvidas pelo estudante, também podem ser equiparadas ao estágio, desde que
estejam previstas no projeto pedagógico do curso”. Sugerimos que as Diretrizes
estimulem os cursos a incorporar este tipo de atividade como forma de preparar os
estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica por meio de atividades pedagógicas do
curso e um currículo integrado que propicie os usos de metodologias e técnicas que
estejam conectadas às necessidades de transformação do mundo do trabalho, e sempre
que possível que estas sejam compreendidas como necessidades de um território ou
comunidade.52
Sugestão 10: Sobre os cursos com estágio opcional, conforme mencionado na introdução,
as observações dos estudantes mostram uma grande insatisfação porque as informações
52

Um exemplo dessa conexão é vivenciado pelos cursos da saúde, em programas como Pró-Saúde ou Pet saúde e Pet
Educação, que estimula preceptores e profissionais do serviço, bem como os supervisores de estágio a desenvolverem
atividades de extensão e pesquisa articuladas às de ensino. Os professores dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina e Psicologia desenvolvem ações em territórios de saúde como contrapartida de estágio e
estas atividades propiciam uma dinâmica diferenciada fazendo com que a formação dos estudantes esteja orientada
para as necessidades dos serviços do Sistema Único de Saúde preparando os futuros profissionais para produzirem as
transformações dos serviços ao mesmo tempo que estimula pesquisadores da universidade a colaborar com estudos
que de fato podem mudar a realidade dos serviços.
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não chegam para boa parte dos estudantes, mesmo quando o curso tem um coordenador
de estágio; a maioria considera que não há diversificação na oferta de estágio; não há
acompanhamento; nem sempre há diálogo entre o embasamento teórico- prático; poucos
vivenciam momentos de reflexão sobre as atividades realizadas durante o estágio; nem
sempre os estágios propiciam experiências com metodologias e técnicas relacionadas ao
campo profissional. São também estágios que não atendem em sua maioria aos objetivos
da formação do curso e não há discussão sobre o desempenho do estudante, que os
estudantes buscam para auxiliar o custeio dos estudos e para obter alguma experiência.
Nossa sugestão, considerando o potencial que as experiências de estágios obrigatórios
trazem para a formação profissional independentemente de indicações das Diretrizes
Curriculares Nacionais, que todos os cursos da Universidade tenham procedimentos
comuns de prospecção, orientação e supervisão de estágio, de maneira a que sejam
percebidos como instituições acadêmicas, para além do acompanhamento
administrativo53.

Lembrando que conforme a lei de estágios acima citada “As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio
podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas
em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação
que estabelece as normas gerais de licitação. Estes agentes devem: identificar oportunidades de estágio; ajustar suas
condições de realização; fazer o acompanhamento administrativo; encaminhar negociação de seguros contra acidentes
pessoais; cadastrar os estudantes, sendo vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração
pelos serviços referidos nos incisos deste artigo. Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se
indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para
cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio
curricular.” (Lei nº 11.788, Brasil, 2008).
53
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II. AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA
Introdução
A Avaliação da Docência (AD) está prevista na concepção de Avaliação Institucional do
MEC e nos documentos oficiais da PUC-SP. Contribui para o planejamento dos cursos
de graduação e para o plano de ensino dos docentes.
O principal objetivo do triênio foi institucionalizar a prática dessa avaliação, com vistas
a ampliar a base da participação discente. Para tanto, as metas54 traçadas foram:
Meta 1. Consolidação de um calendário de aplicação, com vistas à instituição de
rotina;
Meta 2. Desenvolvimento de formas tecnológicas alternativas de acesso à
Avaliação da Docência;
Meta 3. Envolvimento articulado das coordenações de curso na mobilização dos
estudantes;
Meta 4. Produção série histórica;
Meta 5. Incorporação dos resultados da avaliação da docência à avaliação
institucional do docente (Cacepe - Comitê Assessor do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão) realizada periodicamente pela Universidade.
Cada uma das metas mencionadas foi operacionalizada por meio de cooperação com
setores/unidades respectivos.
A Avaliação da Docência tem concorrido para enfatizar características e ações bemsucedidas da Instituição e, ainda, sinalizar aspectos a serem revistos. No entanto, como
temos apontado nos relatórios anteriores, demanda atualização, sobretudo com o sentido
de responder mais diretamente às necessidades da Universidade.
Nesse Relatório de Ciclo apresentamos os aspectos já inovados, com ênfase para a
avaliação realizada no ano de 2020.
Memória
Nos Relatórios de Autoavaliação Institucional dos anos de 2017, 2018 e 2019 foram
salientadas as seguintes ações relativas à Avaliação da Docência55:
1. Manutenção do questionário para garantia de série histórica;
“A CPA decidiu pela manutenção dos questionários e relatórios para aquisição
de dados em série. Também manteve o mesmo modelo de divulgação da
avaliação (utilizado há anos), apostando que a imagem/arte em circulação ajude
a criar a marca visual da avaliação. Outra medida muito importante foi a
definição de calendário com a finalidade de instituir uma rotina semestral”
(RAI 17/18, p. 28).
Em 2018 e 2019, os desdobramentos meta-avaliativos implicaram a configuração de um
novo relatório de resultados, com apresentação de série histórica sobre a participação ao
54

Cf. Relatórios Parciais de Autoavaliação Institucional 2017/2018; 2018/2019.
Relatório de autoavaliação Institucional – 2018-2019. Disponível em:
https://www.pucsp.br/sites/default/files/download/cpa/Relatorio-de-Autoavaliacao-Institucional-CPA-PUCSP-20182019.pdf Acesso em 15 de março de 2020.
55
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longo de vários semestres, associada a gráficos comparativos, além de proposta para
análise das respostas dadas à questão aberta.
2. Institucionalização de uma rotina avaliativa
“A institucionalização da avaliação dependeria do estabelecimento de uma
rotina para o que seria essencial a manutenção de um calendário fixo. Para tanto,
conseguiu-se estabelecer um calendário fixo para a sua realização, a saber, as
segundas quinzenas dos meses de maio e outubro, respectivamente no primeiro
e segundo semestres, garantindo a periodicidade necessária ao planejamento
entre a CPA e os setores da Universidade envolvidos na sua operacionalização
– Marketing, Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) e Assessoria de
Comunicação Institucional (ACI). Além disso, permitiu que a Instituição, por
meio das coordenações dos cursos de graduação, se preparasse para a Avaliação
da Docência, contribuindo para o aumento na participação discente” (RAI
2018/2019, p. 5).
A previsibilidade da aplicação e devolutivas de relatórios também contribuiu para
apropriação dos resultados pelo corpo diretivo e docente no momento do planejamento
acadêmico.
Com vistas ao aprimoramento da avaliação, a CPA reuniu-se com membros
representantes de CPAs da PUC do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e Rio de Janeiro (PUCRio) para compartilhamento de experiências de autoavaliação institucional realizada. O
resultado dessa interlocução será apresentado ao final desse item.
3. Incorporação dos resultados da avaliação da docência por setores da Universidade
“[...] a CPA trabalhou no sentido de produzir informações sistematizadas, a partir
do banco de dados resultante da Avaliação da Docência, que pudessem ser
utilizadas pelo Comitê Assessor do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Cacepe), responsável pela Avaliação Contínua do Docente. Até 2018, o
indicador referente à Avaliação da Docência não havia sido incorporado para a
avaliação bienal da docência, devido à ausência de produção de informação
adequada. Após reuniões sucessivas com a assessoria do Cacepe e com a PróReitoria de Planejamento e Gestão (PROPDG), e entre a CPA e estatísticos da
Universidade, decidiu-se pela produção de médias ponderadas para cada
docente, considerando todas as avaliações da docência respectivas ao biênio
avaliativo[...]” (RAI 2018/2019, p. 5).
O conjunto das ações para aprimoramento da avaliação da docência operou para a
articulação orgânica com os setores com os quais mantém interlocução servindo de
instrumento complementar às análises correntes.
4. Mobilização do corpo diretivo e sensibilização dos discentes
“[...] novamente, ressalta-se que muito do engajamento dos professores está
diretamente relacionado com as medidas de sensibilização das coordenações,
tanto no estímulo para a realização da autoavaliação docente como na discussão
de propostas de utilização dos dados avaliativos. A CPA tem tomado
conhecimento de que alguns cursos têm se apropriado dos dados da avaliação da
docência para o planejamento acadêmico (distribuição de aulas) e mesmo para
discussões sobre a dinâmica em sala de aula[...]” (RAI 2018/2019, p. 6 e 66).
As ações e solicitações de sensibilização foram significativas para a melhoria dos
resultados sobre a participação de professores e estudantes.
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O processo de sensibilização contou significativamente com o empenho por parte dos
coordenadores e coordenadoras de cursos no estímulo de seus professores e estudantes.
A adesão dos estudantes ocorreu a partir do esclarecimento da avaliação e demonstração
de sua relevância para a gestão do curso.
A série histórica da avaliação, considerando os anos de 2017 a 2019, evidenciou o acerto
em manter a periodicidade da Avaliação da Docência.
Gráfico 1. Participação estudantes e professores

Fonte: CPA. Gráfico apresentado abaixo novamente.

No entanto, há ainda um intenso trabalho para elevar os percentuais de participação entre
os estudantes, um pouco mais robustos em 2020 dada proximidade da realização da
avaliação com os interesses de docentes e discentes de expressarem a transição das aulas
presenciais para as aulas síncronas-remotas.
Avaliação da Docência no ano 2020
No ano de 2020, a Avaliação da Docência se evidenciou como instrumento competente
para extrair as informações sobre a transição das aulas presenciais para as aulas
síncronas-remotas, evento impulsionado pela pandemia do coronavírus.
No momento em que grande parte dos setores sociais foram demandados para operar
rearranjos de suas atividades cotidianas, a Universidade rapidamente teve de reagir, se
reinventando em ambiente virtual.
Para a realização da Avaliação da Docência, em 2020, foi necessário adequar o
instrumento à realidade das aulas síncronas-remotas, bem como seus demais
procedimentos. Para tanto, foi essencial a parceria estabelecida com o Setor de Marketing
e com a então Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão (Propdg). Da mesma forma, contou
com o apoio da Prograd no estímulo à participação, por meio da mobilização das
coordenações de curso, docentes e discentes.
Com isso, os percentuais de respostas foram mais elevados do que dos anos anteriores.
Houve maior participação na questão aberta do instrumento, estimulando, inclusive,
retomar a proposta feita anteriormente, de submetê-las à análise, piloto a ser analisado
mais adiante.
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O resultado demonstrou que a PUC-SP de fato migrou das aulas presenciais para as aulas
síncronas-remotas e, mais do que isso, permitiu que a Universidade pudesse comprovar a
passagem, garantindo subsídios objetivos para informação pública.
O instrumento de avaliação em 2020
Tendo em vista a excepcionalidade da situação provocada pela Covid-19, o instrumento
da Avaliação da Docência foi modificado, passando a conter as seguintes questões, para
serem respondidas por meio da escala likert:
Questão 1. O professor iniciou a aula remota na semana seguinte à suspensão
das atividades presenciais.
Questão 2. As aulas remotas mantiveram-se no horário original.
Questão 3. O professor cumpriu com a exigência de registrar as atividades na
plataforma Moodle.
Questão 4. O professor flexibilizou a presença do aluno no horário das aulas
remotas considerando os recursos de gravação, utilizando outras formas de
registro da presença.
Questão 5. O professor garantiu algum momento em tempo real em que pudesse
ter contato direto com a sua turma, utilizando meios de comunicação diversos
com os estudantes.
Questão 6. O professor demonstrou conhecimento e domínio da ferramenta
digital utilizada para a aulas remotas.
Questão 7. O professor manteve o plano de ensino, ajustando as atividades às
aulas remotas.
Questão 8. O professor adaptou a metodologia de ensino para desenvolver as
aulas remotas, diversificando os recursos.
Questão 9. As aulas remotas cumpriram o mesmo objetivo previsto pelas aulas
presenciais, mantendo o diálogo crítico e o debate das questões desenvolvidas.
Questão 10. A solicitação das tarefas para a avaliação do desempenho do
estudante foi adequada ao tempo dedicado à disciplina.
Questão 11. Os suportes tecnológicos (equipamentos, oficinas, suporte técnico
etc.) disponibilizados pela Instituição atenderam às necessidades da realização
da aula remota.
Questão 12. Conte como foi sua experiencia com as atividades acadêmicas
desenvolvidas no ambiente virtual. Considere avaliar as boas práticas aplicadas
pelo professor e pela Universidade bem como contar as dificuldades
encontradas.
O questionário realizado para o 2º semestre sofreu pequenas adequações, como segue:
Questão 1. As aulas síncronas/remotas iniciaram-se nesse segundo semestre
conforme o previsto pelo calendário escolar.
Questão 2. As aulas síncronas/remotas respeitaram o horário previsto.
Questão 3. O professor tem registrado as atividades na plataforma Moodle.
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Questão 4. O professor tem flexibilizado a presença do estudante no horário das
aulas síncronas/remotas considerando os recursos de gravação, utilizando outras
formas de registro de presença.
Questão 5. O professor garantiu algum momento em tempo real em que pudesse
ter contato direto com a sua turma, utilizando meios de comunicação diversos
com os estudantes.
Questão 6. O professor demonstrou conhecimento e domínio da ferramenta
digital utilizada para as aulas síncronas/remotas.
Questão 7. O professor manteve o plano de ensino, ajustando as atividades às
aulas síncronas/remotas.
Questão 8. O professor adaptou a metodologia de ensino para desenvolver as
aulas síncronas/remotas, diversificando os recursos.
Questão 9. As aulas síncronas/remotas cumpriram o mesmo objetivo previsto
pelas aulas presenciais, mantendo o diálogo crítico e o debate das questões
desenvolvidas.
Questão 10. A solicitação das tarefas para a avaliação do desempenho do
estudante foi adequada ao tempo dedicado à disciplina.
Questão 11. Os suportes tecnológicos (equipamentos, oficinas, suporte técnico
etc.) disponibilizados pela Instituição tem atendido às necessidades das aulas
síncronas/remotas.
Questão 12. Qual a sua expectativa para a volta gradual das aulas presenciais?
Resultados da Avaliação da Docência 2020
Sobre os resultados de participação
Como mencionado na introdução desse capítulo, temos percebidos que as ações conjuntas
da CPA, Prograd e corpo diretivo dos cursos de graduação tem afetado positivamente os
percentuais de adesão ao processo avaliativo.
O número de participação cresceu, ainda que moderadamente, considerando a totalidade
da participação na PUC-SP, e mesmo quando observados os dados isolados para cada
curso.
Observando os dois segmentos participantes da avaliação, há maior participação entre os
docentes, com aumento mais modesto entre os estudantes, conforme expresso na tabela
abaixo:
Tabela 24. Participação na Avaliação da Docência (2015 a 2020).
Ano/Semestre
2015/2ºS
2016/2ºS
2017/1ºS
2017/2ºS*
2018/1ºS
2018/2ºS
2019/1ºS
2019/2ºS
2020/1ºS

PROFESSORES
Nº
% de
Nº de Previstos
Participantes participação
1002
250
24,95%
1103
400
36,26%
917
222
24,21%
900
272
30,22%
882
193
21,88%
862
261
30,28%
855
196
22,92%
828
340
41,06%

Nº de
Previstos
12858
12478
12171
11221
11410
10754
10933
10247
10414

ESTUDANTES
Nº
% de
Participantes
participação
1415
11,00%
2020
16,19%
1330
10,93%
1893
16,87%
1765
15,47%
1249
11,61%
2100
19,21%
1578
15,40%
2119
20,35%
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2020/2ºS

823

271

32,93%

9865

1440

14,60%

Fonte: Elaborado pela CPA.
* No 2º semestre de 2017 não houve participação na avaliação. O percentual de participação refere-se ao
número de estudantes matriculados nos cursos de graduação e ao número de professores com disciplinas
no semestre/graduação.

Apesar da tímida variação dos percentuais totais da PUC, valores mais significativos
foram vistos quando o dado é isolado por curso.
No entanto, se observarmos a totalidade de professores avaliados a cada ano, conforme
exposto na tabela a seguir, veremos que a quase totalidade dos docentes foi avaliado.
Esse dado foi introduzido nesse ano de 2020 e confere outra relevância à série histórica,
além de indicar possível uso para a Avaliação Contínua da Docência, proposta pelo
Cacepe. Ou seja, para além de pensar a participação a cada momento da avaliação da
docência, trata-se antes de observar a cada biênio – para convergir com a Avaliação
Cacepe – como se comportam a totalidade das avaliações para cada docente.
Tabela 25. Professores previstos e avaliados no Triênio.
2018
2019
2020
Nº professores previstos na avaliação
946
918
862
Nº professores avaliados
912
878
838
Percentual de professores avaliados
96,41% 95,64% 97,22%
Fonte: CPA. Obs.: Foram considerados os professores com disciplinas ativas no 1º e 2º
semestre de cada ano.

Em 2020, 97,22% docentes dos 32 de cursos de graduação receberam pelo menos uma
avaliação. Em 2019, 95,64% e ano de 2018, 96,41% dos docentes foram avaliados.
Se somados os dois semestres de cada ano é possível acompanhar também o número total
de manifestações de estudantes e professores na avaliação, reafirmando uma tendência
crescente de adesão e o alcance da meta estipulada no triênio, a saber, elevar o número
de participação entre discentes.
Gráfico 2. Manifestação56 de estudantes e professores (2018-2020)

Fonte: CPA.

56

Manifestação refere-se a quantidade de respostas somadas na avaliação.
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Tabela 26. Manifestação dos estudantes e professores (2020)

Estudante
Professor
Total de manifestação

2018
2019
2020
Nº
%
Nº
%
Nº
%
3.014
13,60 3.678 17,37 3.559 17,55
465
26,09 457 26,62 611 37,01
3.479
14,53 4.135 18,06 4.170 19,02

Fonte: CPA.

Tabela 27. Manifestação dos estudantes e professores (2020) (número absoluto)
Soma das manifestações
Soma das manifestações Total de manifestação –
Ano
do 1º e 2º semestre
do 1º e 2º semestre
Estudantes e
Professores
Estudantes
Professores
2018
1.782
22.164
23.946
2019
1.717
21.180
22.897
2020
1.651
20.279
21.930
Fonte: CPA.

É importante ressaltar que manifestação se distingue de número de participantes, pois um
mesmo participante/estudante/professor pode estar presente nos dois semestres e,
portanto, sua manifestação é contada tantas vezes quantas aparecer.
No gráfico abaixo mostramos os percentuais de participação, ou seja, número de pessoas
que fizeram a avaliação57, por semestre:
Gráfico 3. Resultados de Participação (2015-2020)

Fonte: Elaborado pela CPA.
* No 2º semestre de 2017 não houve participação na avaliação. O percentual de participação
refere-se ao número de estudantes matriculados em disciplinas no curso e ao número de
professores com disciplinas no semestre.

O gráfico expressa o ligeiro aumento da participação total dos estudantes na avaliação,
com índice maior no primeiro semestre. O aumento da participação dos professores pode

57Na

avaliação da docência estão contemplados somente os professores com disciplinas no semestre e os estudantes
matriculados regularmente. O curso de Medicina não participa dessa avaliação da docência por ser curso modular,
demandando avaliação própria. As disciplinas exclusivamente de ordem prática também não se inserem na avaliação.
Em função disso, é que se está pensando na produção de uma Avaliação Universal da Docência.
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decorrer da incorporação maior pelas coordenações de curso da avaliação da docência,
sobretudo no momento do planejamento do semestre letivo.
Sobre os resultados Gerais da PUC com relação as questões da avaliação em 2020
Diante da excepcionalidade da Covid-19, a CPA cogitou suspender a Avaliação da
Docência, uma vez que as condições de ensino anteriormente avaliadas não estavam
presentes. Mas frente ao empenho da Universidade para a transcorrência das aulas nos
espaços virtuais, reconsiderou avaliar o quanto as aulas síncronas-remotas haviam de fato
se efetivado, com o propósito, inclusive, de obter informações necessárias para um
possível ajuste, caso a situação de quarentena se impusesse no semestre seguinte.
Como mencionado nos parágrafos acima, depois de discussão cuidadosa sobre a mudança
do instrumento de avaliação, realizada pela equipe da CPA, a Avaliação da Docência foi
aplicada entre os dias 13 de maio a 5 de junho e reaplicada, no segundo semestre, de 13
a 30 de outubro, mantendo sua periodicidade original.
As tabelas abaixo foram elaboradas a fim de mostrar que a transição das aulas ocorreu de
modo satisfatório para a maioria dos respondentes. Percebemos que, apesar das
dificuldades, já esperadas no primeiro semestre, o segundo semestre revelou o quanto
conseguimos superá-las, sobretudo no que se referiu ao manejo das ferramentas
tecnológicas disponibilizadas pela PUC e as adaptações para o andamento dos cursos.
Tabela 28. O professor iniciou a aula remota na semana seguinte à suspensão das atividades presenciais
(pergunta feita no 1º semestre). As aulas síncronas/remotas iniciaram-se nesse segundo semestre conforme
o previsto pelo calendário escolar (pergunta feita no 2º semestre) - Questão 1.
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
12,65%
1,15%
6,08%
0,29%
Discordo parcialmente
8,83%
0,79%
3,79%
0,19%
Concordo parcialmente
18,46%
4,92%
17,69%
1,65%
Concordo fortemente
59,07% 92,79%
70,93%
96,21%
Nenhuma Resposta
0,99%
0,35%
1,50%
1,65%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta

Tabela 29. As aulas remotas mantiveram-se no horário original (Questão 2)
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
5,98%
2,28%
1,74%
0,10%
Discordo parcialmente
4,36%
3,23%
1,26%
0,29%
Concordo parcialmente
11,36%
9,50%
10,82%
7,10%
Concordo fortemente
77,41% 84,41%
84,60%
90,08%
Nenhuma Resposta
0,89%
0,58%
1,58%
2,43%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta
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Tabela 30. O professor cumpriu com a exigência de registrar as atividades na plataforma Moodle (Questão
3).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
13,89%
14,15%
2,53%
2,63%
Discordo parcialmente
9,18%
8,93%
3,63%
2,92%
Concordo parcialmente
15,22%
12,80%
12,64%
14,69%
Concordo fortemente
60,20%
62,13%
79,07%
77,63%
Nenhuma Resposta
1,51%
1,99%
2,13%
2,14%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta

Tabela 31. O professor flexibilizou a presença do aluno no horário das aulas remotas considerando os
recursos de gravação, utilizando outras formas de registro da presença (Questão 4).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
10,47%
6,83%
8,93%
9,44%
Discordo parcialmente
8,43%
6,80%
5,69%
3,21%
Concordo parcialmente
16,62%
14,47%
21,96%
14,20%
Concordo fortemente
63,30%
70,97%
61,22%
70,43%
Nenhuma Resposta
1,18%
0,92%
2,21%
2,72%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta

Tabela 32. O professor garantiu algum momento em tempo real em que pudesse ter contato direto com a
sua turma, utilizando meios de comunicação diversos com os estudantes (Questão 5).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
6,22%
3,25%
8,93%
1,07%
Discordo parcialmente
6,02%
4,94%
5,69%
0,97%
Concordo parcialmente
15,39%
14,83%
21,96%
13,23%
Concordo fortemente
71,24%
76,03%
61,22%
81,61%
Nenhuma Resposta
1,13%
0,95%
2,21%
3,11%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta

Tabela 33. O professor demonstrou conhecimento e domínio da ferramenta digital utilizada para a aulas
remotas (Questão 6).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
7,43%
3,30%
1,18%
0,10%
Discordo parcialmente
8,42%
5,81%
4,42%
0,29%
Concordo parcialmente
20,06%
15,59%
35,47%
22,96%
Concordo fortemente
63,10%
74,53%
56,71%
73,54%
Nenhuma Resposta
0,99%
0,78%
2,21%
3,11%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta
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Tabela 34. O professor manteve o plano de ensino, ajustando as atividades às aulas remotas (Questão 7).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
5,22%
2,69%
0,71%
0,19%
Discordo parcialmente
5,42%
3,23%
1,18%
0,39%
Concordo parcialmente
14,40%
11,38%
13,51%
5,84%
Concordo fortemente
73,74%
82,07%
82,31%
90,27%
Nenhuma Resposta
1,21%
0,64%
2,29%
3,31%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta

Tabela 35. O professor adaptou a metodologia de ensino para desenvolver as aulas remotas, diversificando
os recursos (Questão 8).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
8,87%
5,06%
0,39%
0,19%
Discordo parcialmente
8,63%
6,29%
1,66%
0,29%
Concordo parcialmente
18,44%
15,73%
17,85%
17,22%
Concordo fortemente
62,90%
72,04%
77,80%
79,57%
Nenhuma Resposta
1,16%
0,88%
2,29%
2,72%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta

Tabela 36. As aulas remotas cumpriram o mesmo objetivo previsto pelas aulas presenciais, mantendo o
diálogo crítico e o debate das questões desenvolvidas (Questão 9).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
8,58%
4,82%
3,32%
1,36%
Discordo parcialmente
8,97%
6,54%
4,42%
1,95%
Concordo parcialmente
18,33%
17,18%
32,94%
28,40%
Concordo fortemente
62,90%
70,84%
57,03%
64,88%
Nenhuma Resposta
1,21%
0,61%
2,29%
3,40%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta

Tabela 37. A solicitação das tarefas para a avaliação do desempenho do estudante foi adequada ao tempo
dedicado à disciplina (Questão 10).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
7,49%
4,31%
0,16%
0,19%
Discordo parcialmente
6,74%
5,50%
1,66%
0,78%
Concordo parcialmente
17,11%
13,41%
16,75%
12,26%
Concordo fortemente
67,56%
76,13%
78,99%
84,14%
Nenhuma Resposta
1,10%
0,65%
2,45%
2,63%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta
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Tabela 38. Os suportes tecnológicos (equipamentos, oficinas, suporte técnico etc.) disponibilizados pela
Instituição atenderam às necessidades da realização da aula remota (Questão 11).
Estudante
Professor
1º sem
2º sem
1º sem
2º sem
Discordo fortemente
7,38%
3,66%
2,13%
1,07%
Discordo parcialmente
8,32%
4,88%
7,74%
2,43%
Concordo parcialmente
24,50%
18,96%
29,62%
23,15%
Concordo fortemente
58,42%
71,65%
58,37%
69,84%
Nenhuma Resposta
1,39%
0,85%
2,13%
3,50%
Fonte: CPA – Avaliação da Docência 2020. Os percentuais apresentados são calculados a partir do número
total de avaliações preenchidas.
Alternativa de resposta

Em comparação com o 1º semestre, em que se percebe, no conjunto das informações, a
ocorrência de problemas de transição, as respostas dadas no segundo semestre, mais
positivas, indicaram que as adaptações foram realizadas e, portanto, as contrariedades
impostas pela novidade das aulas remotas foram ultrapassadas.
Nas análises das questões abertas, apresentadas mais a frente, pôde-se notar que alguns
cursos tiveram mais dificuldade que outros e que havia queixas recorrentes relacionadas
à pouca experiência dos docentes com ferramentas tecnológicas utilizadas para realização
das aulas virtuais.
Os dados da avaliação ajudaram a identificar problemas recorrentes e apontar para
possíveis encaminhamentos ao corpo diretivo da Universidade.
Ao articularmos as respostas das questões fechadas aos comentários da questão aberta
(questão 12) inferimos o relato da transição no que diz respeito ao aproveitamento das
aulas e do tempo com o professor, pois a maior parte dos estudantes e professores
concordaram com as questões referentes à manutenção do plano de ensino, ajuste das
atividades às aulas remotas, adaptação de metodologia de ensino para desenvolver as
aulas, diversificação de recursos, cumprimento de objetivos previstos nas aulas
presenciais, a presença do discurso crítico-reflexivo, momento em tempo real com o
professor .
Com relação as tarefas solicitadas pelos professores, muitos estudantes na questão aberta,
fizeram reclamações de sobrecarga de atividades. No entanto, as respostas dadas à
questão fechada (Q10) “A solicitação das tarefas para a avaliação do desempenho do
estudante foi adequada ao tempo dedicado à disciplina” mostrou que não se tratou de
um problema tão expressivo entre a maioria dos estudantes, pois no 1º semestre 84,67%
dos estudantes e 95,74% dos professores concordaram com a assertiva. No 2º semestre, a
concordância aumentou ainda mais entre os dois grupos, 89,54% e 96,40%,
respectivamente.
No grupo das questões trazidas na avaliação da docência, a CPA identificou um descritor
equivocado e de interpretação ambígua. A questão 4 “O professor flexibilizou a presença
do aluno no horário das aulas remotas considerando os recursos de gravação, utilizando
outras formas de registro da presença”. Embora o objetivo fosse garantir que o estudante
tivesse acesso ao conteúdo das aulas, mesmo quando a situação síncrona-remota não o
permitisse, dada a excepcionalidade do momento vivido, a CPA considerou, ao analisar
a discrepância das respostas dadas por estudantes e professores, com discordância dos
docentes em relação à afirmação, que por motivos normativos a presença não poderia ser
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flexibilizada, mesmo considerando a gravação das aulas. Essa questão será substituída no
próximo semestre.
Sobre as devolutivas para o corpo diretivo e docente
Os resultados que apresentamos a seguir foram entregues ao corpo diretivo da PUC-SP,
confirmando que a Universidade se mobilizou para fazer o que sabe fazer de melhor:
formar estudantes, garantindo-lhes o direito de dar continuidade ao curso que escolheram,
sem prejuízo do semestre, mantendo vivo o debate crítico e reflexivo tão necessário em
tempos de exceção. Ficamos em casa, mas não abandonamos o espaço público.

Relatório Síntese de Resultados – apresentação para corpo diretivo dos cursos de
Graduação
Um modelo de relatório diferenciado foi produzido em 2020. A ideia foi sintetizar as
informações mais relevantes e sistematizá-las em um único relatório por Faculdade. Os
dados foram retirados das bases coletadas pela Divisão de Tecnologia da Informação
(DTI) no fechamento da avaliação da docência.
São três tipos de bases de dados, organizadas em arquivos de Excel. Um arquivo contendo
o resumo das informações finais de participação por curso, no qual apresentam-se
números brutos de participantes previstos e efetivos e o percentual de participação
referente. Os outros dois arquivos são separados por segmento, estudantes e professores,
contendo os resultados completos da avaliação, ou seja, cada linha representa uma
avaliação disponibilizada, preenchida ou não. Para os estudantes são disponibilizadas
uma avaliação para cada disciplina cursada. Para os professores, uma avaliação para cada
turma/disciplina lecionada no semestre.
Dos arquivos de dados da avaliação são extraídos todos os valores apresentados nos
relatórios: percentuais de participação geral e individuais; dados em série histórica; dados
Gerais da PUC-SP, das Faculdades e dos Cursos; valores por dimensões e questões, os
números de questões respondidas e percentuais por tipo de respostas na questão.
Nenhum arquivo possui identificação nominal dos respondentes, a fim de assegurarmos
o sigilo das informações. Importante dizer que a CPA, inclusive, recebe o banco de dados
anonimizado. Apenas os gestores da área ou curso terão como identificar seus professores
pela chapa e/ou disciplina lecionada. As informações de cabeçalho dos arquivos costuram
as avaliações respondidas à disciplina/professor e curso.
Com base nesses arquivos, no segundo semestre de 2020, entregamos os resultados da
avaliação de duas formas. No 1º semestre, relatórios sintetizando dados comparativos de
participação geral da Universidade, Faculdades e Cursos e apresentação das repostas dos
estudantes em cada questão da avaliação.
No segundo semestre, procuramos inovar apresentando os dados abertos em arquivos de
Excel. O objetivo foi propiciar a exploração dos dados de acordo com a conveniência de
cada curso. Os arquivos compreendiam os dados gerais da avaliação e tabelas contendo
percentuais e tipo de resposta dada pelos estudantes em cada questão. Segue abaixo uma
figura exemplo.
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Figura 1. Resultados da Avaliação da Docência – Formatos Tabelas – Dados Abertos.

Fonte: CPA.

Conforme demonstrado na figura acima, cada planilha correspondia a uma questão da
avaliação sendo possível ler os resultados de três modos: 1. A distribuição de números de
respostas nas Faculdades e Cursos calculados a partir do número total de respostas da
PUC-SP; 2. A distribuição dos percentuais de Respostas nas Faculdades e Cursos sobre
o total de respostas da PUC-SP; e 3. A distribuição dos percentuais de respostas nas
alternativas considerando o percentual total de respostas da Faculdade.
Além das planilhas contendo as tabelas de cada questão, o arquivo também organizava os
dados gerais da avaliação, deixando-os abertos para serem tratados de acordo com a
necessidade de cada curso.
Apesar de ser material robusto e passível de tratamento e leituras diferenciadas, em
conversa com a Pró-Reitoria de Graduação, as coordenações dos cursos demandaram as
informações no formato tradicional de relatórios, com tabelas e gráficos comparativos,
como feito no primeiro semestre de 2020. Sendo assim, logo no início do ano de 2021, a
CPA produziu os relatórios conforme solicitado.
Os novos relatórios são produzidos pelos funcionários da CPA logo que recebem as bases
de dados finais da avaliação, uma semana após a data de encerramento do processo
avaliativo.
A seguir apresentaremos exemplos dos conteúdos desses relatórios.

Os resultados de participação discriminados por Faculdades
A fim de produzir um relatório mais enxuto, visual e comparativo, estruturamos o
Relatório Síntese da Avaliação da Docência reunindo os dados em gráficos por Faculdade
e seus respectivos cursos. Seguem abaixo figuras/exemplos dos resultados enviados ao
corpo diretivo das faculdades e cursos.
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Figura 2. Dados de participação dos PROFESSORES das Faculdades na Avaliação da
Docência – 2º semestre 2020.
FACULDADES
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Direito
Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais
Faculdade de Educação
Faculdade de Estudos Interdisciplinares
Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes
Faculdade de Teologia

Nº DE
PROFESSORES
PREVISTOS NA
AVALIAÇÃO
69
147
20
97
281
168
20
4
130
26

Nº DE PROFESSORES
% DE
QUE PARTICIPARAM PARTICIPAÇÃO
40
60
2
44
32
89
10
2
48
15

57,97%
40,82%
10,00%
45,36%
11,39%
52,98%
50,00%
50,00%
36,92%
57,69%

Fonte: Elaboração CPA. Dados referentes ao 2º semestre de 2020.

Figura 3. Dados de participação dos ESTUDANTES das Faculdades na Avaliação da
Docência – 2º semestre 2020.
FACULDADES
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Direito
Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais
Faculdade de Educação
Faculdade de Estudos Interdisciplinares
Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes
Faculdade de Teologia

Nº DE ESTUDANTES
Nº DE ESTUDANTES
% DE
PREVISTOS NA
QUE PARTICIPARAM PARTICIPAÇÃO
AVALIAÇÃO
681
210
30,84%
1126
176
15,63%
102
17
16,67%
1032
201
19,48%
3226
213
6,60%
2424
380
15,68%
151
37
24,50%
26
18
69,23%
1001
102
10,19%
283
102
36,04%

Fonte: Elaboração CPA. Dados referentes ao 2º semestre de 2020.

Resultados de participação de estudantes e professores – percentuais comparativos
entre PUC Geral, Faculdade e Curso (1º e 2º semestres de 2020)
Gráfico 4. Resultados da participação dos professores do curso XXX na Avaliação da
Docência 1º e 2º semestres de 2020.

Fonte: Elaboração CPA.
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Gráfico 5. Resultados da participação dos estudantes do curso XXX na Avaliação da
Docência 1º e 2º semestres de 2020.

Fonte: Elaboração CPA.

Os exemplos gráficos de participação comparativa constam dos relatórios integrais de
cada Faculdade.

Respostas de estudantes e professores por questão – 2º semestre 2020
A fim de analisar as respostas dos estudantes e professores foram elaborados gráficos por
curso referentes a cada pergunta da avaliação da docência. Os gráficos complementam a
leitura das tabelas enviadas em Excel. Seguem abaixo três exemplos aleatórios.

Gráficos 6. As aulas síncronas/remotas iniciaram-se nesse segundo semestre conforme o
previsto pelo calendário escolar (Questão 1).

Fonte: Elaboração CPA.
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Gráficos 7. O professor demonstrou conhecimento e domínio da ferramenta digital
utilizada para as aulas síncronas/remotas (Questão 6).

Fonte: Elaboração CPA.

Gráficos 8. A solicitação das tarefas para a avaliação do desempenho do estudante foi
adequada ao tempo dedicado à disciplina (Questão 10).

Fonte: Elaboração CPA.

Estudo da questão aberta da Avaliação da Docência - 1º semestre 2020 sobre as
atividades acadêmicas remotas
A Avaliação da Docência, prática institucionalizada na PUC-SP na graduação há mais de
uma década, tem entre outros propósitos fornecer feedback aos professores sobre a visão
dos estudantes relativas às atividades desenvolvidas em sala de aula, contribuindo desse
modo para o aprimoramento das atividades acadêmicas dos cursos.
Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, diante da necessidade do isolamento social,
as atividades de ensino foram realizadas de modo síncrono-remoto e o questionário
costumeiramente aplicado foi modificado, conforme dito anteriormente.
Os resultados das avaliações do 1º semestre de 2020 com análise das questões de múltipla
escolha foram encaminhados de modo célere para que pudessem repercutir nas atividades
do 2º semestre. Em relação a questão aberta, que abre espaço para a resposta espontânea
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dos estudantes sobre as práticas acadêmicas utilizadas em sala de aula e para apreensão
de singularidades desse processo, foi apresentada aos coordenadores apenas uma versão
preliminar de análise realizada a partir de uma leitura parcial, diante da necessidade de
um maior tempo para categorizar e analisar o volume de respostas postadas (5.677) pelos
alunos de 34 cursos de graduação diferentes.
Os professores também receberam as respostas (críticas, elogios e sugestões) emitidas
pelos alunos sobre sua atuação na disciplina.
Considerando o alto número de respostas encaminhadas pelos alunos, a CPA decidiu
iniciar um projeto piloto para tratar esta questão e sistematizar metodologia de análise
para próximas avaliações, de modo a enviar aos coordenadores e demais gestores uma
análise das manifestações registradas pelos estudantes, fornecendo mais subsídios para
ações planejadas pela Universidade voltadas ao aperfeiçoamento das práticas de ensino.
Sobre a metodologia do Projeto Piloto
A questão aberta foi formulada com a seguinte proposição: Conte como foi sua
experiência com as atividades acadêmicas desenvolvidas no ambiente virtual. Considere
avaliar as boas práticas aplicadas pelo professor e pela Universidade bem como contar
as dificuldades encontradas.
As respostas foram transferidas para planilhas de Excel organizadas por curso. Como o
objetivo não era avaliar o desempenho específico de cada professor, mas ter uma visão
conjunta da percepção dos estudantes, outros dados de identificação foram excluídos.
A metodologia usada foi a análise de conteúdo (Bardin), dividida em três etapas. Na
primeira foi feita a leitura flutuante do material das respostas de alguns cursos para
definição da estratégia de trabalho de análise das respostas por curso e por faculdade. A
partir desta leitura preliminar, numa segunda etapa, foram eliminadas respostas repetidas
por um mesmo aluno à vários professores, computando-as apenas para análise
quantitativa de classificação.
A seguir, foram categorizadas as respostas de cada curso: 1) elogios dos estudantes por
meio de comentários que apontavam avaliação positiva do desempenho do professor, de
sua metodologia, dos recursos por ele utilizados ou dos resultados de suas aulas; 2)
críticas que apontavam dificuldades, problemas/limitações para participação dos
estudantes nas aulas; 3) sugestões de práticas que os estudantes consideraram relevantes
para seu aprendizado.
Na terceira etapa essas manifestações foram organizadas em subcategorias, conforme
estivessem se referindo: a) ao desempenho do docente; b) ao ensino remoto; c) à
Instituição.
Síntese dos resultados
O projeto piloto de análise da questão aberta mostrou sua potencialidade de agregar ao
processo avaliativo elementos para o acompanhamento do trabalho e aperfeiçoamento
docente.
De modo geral, pode-se observar nos comentários dos estudantes que:
•

o empenho dos professores e gestores da Universidade em tornar possível a
continuidade das práticas acadêmicas no contexto da pandemia foi muito bemsucedido, com a maioria das manifestações exaltando a qualidade das aulas; a
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diversificação de metodologias; o acolhimento aos estudantes e a qualidade do
ensino.
•

a oferta de atividades de ensino adaptadas à realidade no momento da pandemia
foi considerada de excelente qualidade a despeito das limitações do ensino
remoto; as boas práticas elogiadas, bem como o empenho dos professores,
exaltadas a diversificação das atividades, expresso também no interesse pelo
aprendizado e participação deles nas aulas, e a flexibilização tanto para o acesso
aos conteúdos trabalhados (uso de podcast; filmes. vídeos, referências
bibliográficas, exercícios, seminários), como pelo fato de garantir aulas gravadas
e materiais disponibilizados no Teams ou Moodle;

•

apesar da manifestação inicial de que aulas remotas trouxeram inúmeros desafios
aos professores e que alguns atrasaram o início das aulas, demandando, para
alguns, maior tempo para vencer dificuldades no manejo de novas ferramentas,
no geral as repostas apontaram para a superação dessas dificuldades;

•

em alguns cursos, os estudantes salientaram a necessidade do uso de ferramentas
específicas frente à natureza da aula como, por exemplo, alguma que pudesse
substituir a lousa, sobretudo quando se trata de demonstração matemática;

•

outros ressaltaram o excesso de trabalhos demandados fora do horário das aulas
ou mesmo durante, dada o excesso do uso da didática invertida;

•

alguns professores não gravaram as aulas síncronas, o que se tornou um problema,
sobretudo considerando a instabilidade de rede ou mesmo a situação doméstica
dos estudantes;

•

estudantes de disciplinas práticas e estágio ressaltaram os limites do ensino
remoto para essas modalidades;

•

em alguns cursos houve reclamações sobre o tipo de relacionamento professoraluno, destacando distanciamento, descompromisso, discriminação.

As respostas dos alunos nesta avaliação apontam, de modo geral, aprendizados e
mudanças que certamente repercutirão nas futuras práticas acadêmicas, exigindo o
planejamento das atividades a ser desenvolvidas pelos discentes de modo menos
individualizado por disciplina, maior equilíbrio entre aulas expositivas e práticas ativas
de aprendizagem e capacitações para o uso de metodologias ativas e manejo de
ferramentas tecnológicas.
Encaminhamentos
O trabalho com esse material avaliativo da questão aberta possibilitou também outras
reflexões e encaminhamentos:
•

Necessidade de mudança no questionário: a análise dessa questão pode ser
agilizada se a pergunta for feita abrindo a possibilidade de aluno identificar a
natureza da sua mensagem, separando respostas elogiosas, críticas ou
comentários;

•

Capacitação dos membros da CPA em ferramenta tecnológica própria para análise
qualitativa de dados que possibilite cruzamento de dados e análise mais rápidos.

•

Incorporar a análise das questões abertas ao relatório semestral da Avaliação da
Docência, de maneira a complementar as informações quantitativas.
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Avaliação Universal da Docência
Desde que o Cacepe58 (Comitê Assessor do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão)
demonstrou interesse em utilizar os resultados da Avaliação da Docência para compor
suas análises, a gestão atual da CPA tem discutido sobre a elaboração de um instrumento
universal que possa aglutinar as dimensões do ensino da graduação e da pós-graduação
stricto sensu. Para tanto, a CPA tem analisado experiências de Universidade correlatas,
como são, por exemplo, a PUC-RJ e a PUC-SP.
Na troca de experiências, destacamos três aspectos que garantem avaliação com bons
resultados: interlocução institucional, objetivos negociados e bem definidos e
investimento em infraestrutura própria.
No que diz respeito aos dois primeiros objetivos, a CPA tem atuado no sentido de
aproximar seus processos avaliativos dos interesses da Universidade, de maneira a tornálos mais orgânicos e efetivos. Em relação ao investimento, além da capacitação
demandada, conforme discorrido na introdução desse relatório, há que se pensar em
formas institucionais de tornar efetiva a participação na Avaliação da Docência.
Nesse caso, queremos chamar atenção para a articulação feita na PUC-RJ e na PUC-RS
entre a Avaliação da Docência e os processos de matrícula no semestre seguinte: os
estudantes recebem notificações push para participar da avaliação “quer avaliar seu
curso?” no momento da matrícula, sem obrigatoriedade, no entanto, podendo passar à
matrícula sem prejuízo, caso não respondam à avaliação.
Sabemos da dificuldade dos processos de matrícula em si mesmos, mas a CPA está
disposta a pensar estratégias que não criem dificuldades à matrícula, ao mesmo tempo
que garanta a participação mais efetiva no processo de Avaliação da Docência.
Na PUC-Rio, além disso, ocorreu um investimento potente na ferramenta de produção de
relatórios e apresentação de dados. Tudo feito em plataforma digital, com possibilidade
de diferentes cruzamentos e formas de apresentação. Os dados são transparentes e podem
ser acessados por gestores, professores e estudantes, cada qual com acesso que lhe é
pertinente.
A aplicação da avaliação docente é realizada em quatro etapas, conforme documentos
encaminhados pelas instituições, e o instrumento conta com seis questões. Um avanço
considerável, em relação à avaliação da PUC-SP, é a possibilidade de que ela seja feita
por um aplicativo passível de acesso pelo celular.
Na PUC-RS a avaliação também coincide com o momento da matrícula, com convite
semelhante ao realizado na PUC-RJ, com participação não compulsória.
Tanto na PUC-RJ como na PUC-RS os dados são tratados por meio de plataformas de BI
(Business Intelligence).
Os resultados em relação à participação, segundo o relato das duas instituições, foram
bem sucedidos, com um aumento de 50% entre os discentes, quando o esperado, desde
quando instituído o processo digital, era de 20%.
A CPA trabalhará no avanço do tratamento digital da avaliação da docência, na medida
das possibilidades do apoio institucional.

58

Cf. detalhamento desse processo em RAI 2018/2019, CPA-2020.
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III. GRUPOS OPERATIVOS
Introdução
Graduação
Implantados no segundo semestre de 2017, os grupos operativos têm sido instrumento de
avaliação importante para detectar problemas institucionais presentes nos cursos de
graduação da PUC-SP. Realizados em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação têm
apontado para inflexões necessárias a serem empreendidas pela Universidade nesse nível
de formação.
Quadro 12. Grupos Operativos realizados (2017-2020)
Ano
Curso
Data
2017 Administração
09/03/2017
Jornalismo
04/04/2018
Jornalismo
04/04/2018
Jornalismo
11/04/2018
Engenharia Produção
23/04/2018
Engenharia Elétrica
26/04/2018
Engenharia Civil
24/04/2018
Núcleo Comum
25/04/2018
Jogos Digitais
13/09/2018
Jogos Digitais
20/09/2018
2018
Relações Internacionais
08/10/2018
Relações Internacionais
08/10/2018
Relações Internacionais
09/10/2018
Relações Internacionais
11/10/2018
Relações Internacionais
11/10/2018
História
22/10/2018
História
22/10/2018
História
29/10/2018
História
25/10/2018
Publicidade Propaganda
23/05/2019
Publicidade Propaganda
23/05/2019
Arte História Crítica e Curadoria 29/04/2019
Arte História Crítica e Curadoria 06 /05/2019
Comunicação e Multimeios
13/06/2019
Comunicação e Multimeios
17/06/2019
2019
Fisioterapia
27/09/2019
Fisioterapia
29/08/2019
Ciências Atuariais
11/192019
Ciências Atuariais
19/09/2019
Ciências Atuariais
26/09/2019
Enfermagem
11/10/2019
Direito
13/05/2020
Direito – Matriz Curricular
28/04/2020
Psicologia
09/11/2020
2020 Psicologia
16/11/2020
Psicologia
20/11/2020
Ciências Sociais
12/11/2020
Ciências Sociais
13/11/2020

Período
1º período
4º período
4º período
4º período
5º e 7º período
7º e 9º período
5º e 7º período
3º período
2º período
6º período
2º período – matutino
2º período – noturno
7º e 8º período – noturno
4º período – matutino
4º período – noturno
2º período – matutino
2º período – noturno
6º Período – matutino
6º Período – noturno
1º Período
5º Período
1º período
3º período
1º Período
5º Período
6º período
2º período
2º período
4º período
6º período
todos os períodos
Todos
Todos
Todos
Todos
6º período
4º período
2º período

Fonte: CPA
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Quadro 13. Estudantes participantes nos Grupos Operativos (2017-2020)
Semestre/Ano

Curso

Inscritos Participantes

(%)

1º sem/2017

Administração

65

20

31%

1º sem/2018

Jornalismo

21

8

38%

1º sem/2018

Engenharia de Produção

12

1

8%

1º sem/2018

Engenharia Civil

22

8

36%

1º sem/2018

Engenharia Elétrica

21

7

33%

2º sem/2018

Jogos Digitais

20

30

150%

2º sem/2018

Relações Internacionais

48

15

31%

2º sem/2018

História

29

36

124%

1º sem/2019

Publicidade e Propaganda

57

28

49%

1º sem/2019

Arte: História, Crítica e Curadoria

15

11

73%

1º sem/2019

Comunicação e Multimeios

14

8

57,10%

2º sem/2019

Fisioterapia

20

18

90%

2º sem/2019

Ciências Atuariais

27

34

126%

2º sem/2019

Enfermagem

-

15

-

1º sem/2020

Direito

-

91

-

2º sem/2020

Psicologia

-

37

-

2º sem/2020

Ciências Sociais

-

11

-

-

378

-

Total

17 cursos avaliados

Fonte: CPA

Desde o segundo semestre de 2017, a CPA, por meio dos grupos operativos, promoveu a
escuta de 378 estudantes, de 17 cursos de graduação diferentes, numa totalidade de 38
encontros. A metodologia empregada consiste no levantamento inicial dos temas
sugeridos pelos estudantes, sem indução de problemática por parte da coordenação do
grupo, realizada pela CPA. Os temas são discutidos durante uma hora de reunião e
posteriormente agrupados sob as categorias organização didático-pedagógica, formação
profissional e infraestrutura física e tecnológica, de maneira a fazer convergir os
resultados dos grupos operativos com aqueles produzidos por meio do Questionário do
Estudante do Enade, preenchido pelos estudantes concluintes. Os relatórios analíticos,
uma vez elaborados pela CPA, são encaminhados aos estudantes para checagem e,
posteriormente, aos coordenadores de curso e à Pró-Reitoria de Graduação.
O aumento progressivo ao longo dos anos do número de participantes nos grupos
operativos, conforme expresso no quadro acima, evidencia não só o interesse dos
estudantes em participar do processo, como o engajamento significativo das
coordenações de curso, expresso, inclusive, na inversão da demanda. Os grupos
operativos realizados em 2020 foram consequência de solicitações advindas dos próprios
cursos, motivados pela necessidade de se apropriarem da percepção discente seja para
orientar reformas curriculares (Direito e Psicologia), seja para a avaliar reforma curricular
implantada (Ciências Sociais), dando, portanto, outro sentido ao instrumento avaliativo.
Além disso, o grupo operativo tem sido utilizado como mediação entre as coordenações
de curso e os discentes quando a questão é o funcionamento cotidiano do curso.
Parte desse movimento pode ser explicado pelo fato de a CPA ao mesmo tempo
representar escuta independente ao curso, conferindo legitimidade à fala discente, mas
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também e, sobretudo, por traduzir as questões postas pelos discentes em aspectos
institucionais. Dito de outra forma, por meio dos grupos operativos a relação cursodiscente tem adquirido caráter institucional, objetivo primordial das ações da CPA.
Como durante todo o triênio a CPA atuou de maneira coordenada com a Pró-Reitoria de
Graduação, nesse relatório de ciclo será dada ênfase às ações que a Universidade
empreendeu tendo por referência os resultados indicados nas avaliações dos grupos
operativos.
Organização didático-pedagógica
Uma das principais questões apontadas durante os grupos operativos realizados durante
o triênio 2018-2020 foi o que a CPA nomeou de baixa institucionalidade dos cursos de
graduação traduzida, sobretudo, na ausência de adequação docente/disciplina/curso e de
planos de ensino organizados, disponíveis, atualizados ou mesmo em concordância com
as ementas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (RAI 2017-2018, pp. 46-50).
Para a amenizar a discrepância entre atribuição docente-disciplina, a CPA sugeriu maior
poder às decisões das coordenações de curso, até aquele momento – março de 2019 –
submetidas aos departamentos. O problema foi enfrentado com a aprovação do novo
Estatuto da PUC-SP, em final de 2019, que, em seu artigo 65, inciso VII, estabelece como
função da coordenação de curso “propor e coordenar semestralmente a atribuição de
atividades letivas do Curso ou Programa, encaminhando solicitações aos chefes de
departamento ou demais coordenadores envolvidos” (p. 33). No próximo triênio, trata-se,
portanto, de averiguar, por meio do ciclo avaliativo de que os grupos operativos serão
parte, se a questão foi de fato superada.
No que diz respeito aos planos de ensino, desde o segundo semestre de 2020, a PróReitoria de Graduação capacitou docentes sobre como elaborar planos de ensino em
consonância aos PPCs, demandando que fossem postados no portal acadêmico da
Universidade. Ação que se consolidou como exigência institucional no primeiro semestre
de 2021, quando todos os docentes foram novamente capacitados e, posteriormente,
instados a disponibilizar seus planos de ensino no portal acadêmico da Universidade, com
prazo determinado, garantindo acesso aos discentes ao planejamento semestral da
disciplina.
Mobilidade na carreira docente
Um dos pontos diagnosticados pela CPA em seus relatórios parciais de autoavaliação
institucional foi o distanciamento geracional cada vez maior entre os discentes e docentes,
dado o represamento na mobilidade da carreira docente.
Segundo dados de 2020, da totalidade de docentes (1.294) distribuídos por todos os campi
da Universidade, 374 docentes estavam alocados no quadro provisório como Auxiliares
de Ensino, número muito maior do que o número de Mestres (296) e Doutores (330),
todos eles do quadro de carreira. Além disso, dessa totalidade, 86% eram docentes com
mais de 45 anos59, evidenciando que são exatamente os docentes mais jovens que se
encontram em situação de precariedade funcional.
Duas ações foram empreendidas no sentido de mitigar essa questão: capacitação periódica
do corpo docente, ação instituída com a criação da Centro de Aperfeiçoamento Docente
(CDA) em março de 2021; e a regulamentação do encerramento da carreira docente aos

59

Cf. Relatório Sintético de Atividades 2021 – Exercício 2020, PUC-SP, p. 136-137.
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75 anos, conforme previsto tanto no Estatuto como no Regimento da Universidade,
aprovado em setembro de 202060.
Infraestrutura física e tecnológica
A pandemia da Covid-19 impulsionou a PUC-SP em direção à atualização tecnológica.
Conforme já demonstrado na introdução a esse relatório, os docentes foram capacitados
nas ferramentas Moodle e Microsoft Teams do Office 365 de maneira a manter as aulas
síncronas-remotas durante todo o ano de 2020. Segundo o Relatório Sintético de
Atividades 2021 – Exercício 2020, entre março e junho de 2020 “ocorreram mais de 20
treinamentos, mais de 10 encontros para plantões de dúvidas” (p. 45).
Da mesma forma, a tecnologia estimulou outras formas de abordagem de conteúdo em
sala de aula, por meio de metodologias ativas e de sala invertida, objetos também de
capacitação docente, por meio do Núcleo Assessor de Tecnologias Educacionais
(NATED).
A institucionalidade dessa ação também se expressa na criação do Grupo de Apoio a
Atividades Remotas (GAAR) “para auxiliar professores em demandas específicas”61 e, a
partir de 1 de março de 2021, na implantação do Centro de Aperfeiçoamento Docente
(CDA), responsável, durante todo o mês de fevereiro de 2021 pelo 1° Ciclo de Formação
e Desenvolvimento Docente, “com o oferecimento de 5 oficinas, 13 palestras e 9
encontros para plantões de dúvidas” (p. 45).
Com essa apropriação tecnológica, abrem-se novas oportunidades e possibilidades para
os cursos de graduação da PUC-SP, desdobramentos a serem observados no próximo
triênio.
Formação profissional
Em relação a essa questão, permanece ainda a necessidade de uma abordagem mais direta
sobre a articulação entre a Universidade e a inserção profissional do discente, conforme
já apontado no item sobre estágio desse relatório.
Esse tema será objeto de planejamento e avaliação no próximo triênio, a partir da
formulação das Diretrizes Curriculares sobre o estágio, planejada pela Prograd, bem
como por meio da avaliação dos egressos, resultados a serem apresentados no Relatório
Parcial de Autoavaliação Institucional da CPA, a ser entregue em março de 2022.
Pós-Graduação
O instrumento do grupo operativo, utilizado desde 2017 para a avaliação dos cursos de
graduação, desde 2019 foi apropriado para os processos de autoavaliação dos Programas
de Pós-Graduação da PUC-SP visando responder ao quesito autoavaliação demandado
pela avaliação quadrienal da Capes.
Da totalidade dos programas naquele momento existentes (29 Programas), foram ouvidos
estudantes de 15 programas, num total de 186 participantes ou 13,66% dos matriculados.

60
61

Cf. art. 86 do Estatuto da PUC-SP (2019); art. 286 e 287 do Regimento Geral da PUC-SP (2020).
Cf. Relatório Sintético de Atividades 2021 – Exercício 2020, PUC-SP, p. 25.
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Quadro 14. Grupos Operativos realizados e participantes (2019-2020)
Ano

Programa

Conceito
Capes

Data

2019

Administração

ME 3

22/10

Nº
estudantes
no curso
46

2019

Comunicação e
Semiótica

ME e D 4

24/10

2019

Psicologia Clínica

ME e D 4

2019

Psicologia da
Educação

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020

Participantes /
Estudantes

%

12

26,09%

167

8

4,79%

29/10

153

23

15,03%

ME e D 5

7e
12/11

102

33

32,35%

Literatura e Crítica
Literária

ME e D 4

19/02

82

9

10,98%

Economia Política
História da Ciência

ME 3
ME e D 4

02/03
03/03

22
48

4
9

18,18%
18,75%

ME e D 5

03/3

116

2

1,72%

MP 4

03/03

107

9

8,41%

ME e D 4
ME e D 7

04/03
04/03

73
132

19
2

26,03%
1,52%

ME e D 5

05/03

119

23

19,33%

MP A

07/03

39

14

35,90%

ME e D 4
ME 3

12/03
12/03

116
40
1.362

8
11
186

6,90%
27,50%
13,66%

Educação: História
Política e Sociedade
Educação:
Formação de
Formadores
Teologia Ipiranga
Serviço Social
Linguística
Aplicada e dos
Estudos da
Linguagem – LAEL
Governança Global
e Formulação de
Políticas
Internacionais
História
Ciências Contábeis
Total

Fonte: CPA (2020).

Diferentemente dos grupos operativos realizados na graduação, em que a participação
discente foi incrementada com a consolidação da experiência, na pós-graduação o
instrumento foi apropriado às vésperas do fechamento da avaliação quadrienal (março de
2020).
Embora os coordenadores de Programa tivessem demonstrado interesse no uso do
instrumento, muitos não tiveram tempo hábil para mobilizar os estudantes, postergando
para momento posterior. Visando distribuir melhor o processo de autoavaliação dos
programas ao longo do quadriênio, distendendo as pressões no momento de fechamento
da Plataforma Sucupira, é que foi proposta a instituição do ciclo avaliativo, conforme
exposta na introdução desse relatório.
Interessante observar que muitos temas levantados pelos estudantes, inclusive nos grupos
operativos realizados em 2020, estiveram relacionados ao funcionamento dos programas,
desde a maneira como são transmitidas as informações necessárias ao cumprimento das
exigências para realização do mestrado e do doutorado, como a ausência de atualização
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dos sites, por exemplo – questão recorrente em todos os grupos operativos – até a
percepção de falta de transparência sobre como são distribuídos os estudantes nas
disciplinas, entre os orientadores e mesmo no que diz respeito à alocação de bolsas.
Em 2020, muitas dessas questões foram novamente abordadas, mas duas questões foram
introduzidas nos grupos operativos realizados nesse ano: estágio docente e apoio à
internacionalização.
Em relação ao estágio docente, os estudantes consideraram o pouco estímulo que há para
sua realização, expresso na ausência de regulamentação. Em relação à
internacionalização, apenas dois Programas fizeram referência a essa questão: o
Programa de Linguística Aplicada (LAEL) e o de Teologia, por motivos diversos. No
caso de Teologia, tratou-se antes de reivindicar maior apoio da Universidade em relação
aos procedimentos burocráticos exigidos para o estágio de pesquisa discente fora do país.
Apenas o Programa LAEL considerou a internacionalização conforme as expectativas de
um Programa de Pós-Graduação, demandando maior apoio institucional não só para
realização de eventos internacionais, como para intercâmbio docente.
A questão da pesquisa propriamente dita foi pouco mencionada pelos estudantes. Ao
contrário, muito foi dito sobre o ensino e a qualidade docente, mas pouco sobre como tem
sido empreendida a pesquisa nos programas, a não ser quando se tratou de contestar a
exigência para que publicassem artigos qualificados, sobretudo mestrandos de Programas
com conceito 3, pressionados pela necessidade de obter melhor desempenho no
quadriênio seguinte.
Já em 2020, muitas das questões apontadas pelos estudantes obtiveram resposta da PróReitoria de Pós-Graduação. Além da atualização dos sites, inclusive com a exigência de
que fossem traduzidos para o inglês – processo ainda em andamento – houve uma série
de ações voltadas à constituição de atividades multidisciplinares, dentre elas a “oferta de
15 disciplinas de caráter ‘transversal’ no 2º semestre de 2020, com vagas para estudantes
de todos os Programas”62, reivindicação feita pelos estudantes que participaram dos
grupos operativos em 201963.
Da mesma forma, intensificaram-se as ações voltadas ao estímulo da internacionalização
dos programas, por meio do Plano de Incentivo ao Programa de Internacionalização da
Pós-Graduação (PIPRINT-PG), a saber: oferecimento de “30 cotas com o objetivo de
fomentar atividades vinculadas à ampliação, qualificação, divulgação da produção
científica dos PEPG e formação/consolidação de redes de Pesquisa internacionais
regulares”; submissão de “sete produções científicas (artigos, livros e capítulos) derivadas
de pesquisas realizadas em rede internacional atrelados às propostas advindas do
PIPRINT-PG”; fomento a “13 projetos aprovados, sendo 11 deles já existentes e inseridos
em redes de pesquisa internacional e dois novos projetos inseridos em rede internacional
de pesquisa; realização de 18 seminários, palestras, workshops na Universidade por
pesquisadores estrangeiros em formato remoto no âmbito do PIPRINT-PG 9302/2020;
realização de seminários, minicursos e missões de trabalho em formato remoto
envolvendo 26 pesquisadores estrangeiros ligados às propostas submetidas no âmbito do
PIPRINT-PG sendo eles provenientes dos seguintes países: Argentina, Australia, Bélgica,
Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Espanha, EUA, Finlândia, França, Grécia,
Inglaterra, México, Peru, Portugal, Rússia, Uruguai e Venezuela; realização de 11
atividades vinculadas aos projetos submetidos no âmbito do PIPRINT-PG 9302/2020,
entre seminários, palestras, workshops e missões de trabalho em instituições estrangeiras
62
63

Cf. Relatório Sintético de Atividades 2021 – Exercício 2020, PUC-SP, p. 33.
Cf. RAI 2018-2019, pp. 43-44.
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por professores da PUC-SP; fomentada a criação de quatro novas redes de pesquisa
internacionais”64.
No entanto, ainda que tenham sido iniciativas relevantes, o próprio PIPRINT-PG atendeu,
no ano de 2020, apenas 12 docentes dos Programas de Pós-Graduação, segundo o mesmo
Relatório Sintético de Atividades (p. 96), indicando que o processo de
internacionalização, conforme notado pela percepção dos estudantes, ainda interessa a
poucos.
Em relação à mobilidade internacional, foram beneficiados, por meio de apoio
institucional, 16 estudantes. Em relação à participação de professores estrangeiros em
bancas, cursos e minicurso, foram, no total, 74 docentes, processo, sem dúvida, facilitado
pela situação síncrona-remota, uma possibilidade a ser considerada mesmo em situação
presencial, garantida com a aquisição de equipamentos de videoconferência por meio do
Edital Capes Pró-Equipamentos nº 11/201465.
Apesar da percepção positiva dos Programas em relação ao instrumento dos grupos
operativos, a CPA avalia que há necessidade de maturação maior para o nível da pósgraduação, inclusive buscando obter informações para além daquelas espontaneamente
colocadas pelos discentes, pois, uma primeira impressão sugere um descompasso entre as
ações institucionais e a percepção discente. Ou isso é fato, então é preciso que os
Programas envolvam de maneira mais expressiva os estudantes nas ações voltadas à
promoção da pesquisa, ou o instrumento não capta adequadamente as ações realizadas.
Para corrigir os rumos inicialmente traçados, a CPA propõe não só a implantação do ciclo
avaliativo, mas uma atuação mais próxima às ações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
garantindo, com isso, sua escuta mais qualificada dos discentes dos Programas de PósGraduação.

64
65

Cf. Relatório Sintético de Atividades 2021 – Exercício 2020, PUC-SP, pp. 34-35.
Idem, pp. 37, 38 e 40.
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IV. ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
Introdução
O resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) tem sido
apropriado pelo corpo diretivo dos cursos avaliados desde quando a CPA, ao lado da
Prograd, instituiu as reuniões de sensibilização para analisar o desempenho dos cursos no
exame precedente. Da mesma maneira como ocorreu com os grupos operativos, antes
mesmo de a CPA iniciar calendário para discussão e avaliação dos dados publicados, tem
sido mobilizada pelas coordenações de curso para discuti-los.
Tendo isso em vista, a CPA, aproveitando a janela aberta com a suspensão da edição de
2020 do Enade, preparou os dados publicados até o momento para promover um ciclo de
avaliação de cursos tendo os dados do Enade como referência, antecipando a reflexão
que, normalmente, era feita às vésperas da realização do exame66.
Também foi a partir do Enade que a CPA desencadeou o estudo de perfil
sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, ao constatar a relevância dos dados
resultantes do Questionário do Estudante.
A incorporação do Enade pela instituição tem promovido efeitos positivos, conforme é
possível observar no quadro abaixo:
Quadro 15. CPC comparativo cursos avaliados em 2018 e 2019
CURSO
Administração – Ipiranga
Administração - Monte Alegre
Administração – Santana
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Jornalismo
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Relações internacionais
Serviço Social *
Teologia – Ipiranga
Teologia – Santana
Enfermagem
Engenharia Biomédica**
Engenharia Civil**
Engenharia de Produção**
Engenharia Elétrica**
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina

2015
4
3
3
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3

CPC Faixa
2018 2016 2019
3
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

* Valores referentes aos anos 2016 e 2018, respectivamente. ** Dados de 2017 e 2019, respectivamente.
Fonte: Inep/Enade -Relatórios de Curso–anos referentes. Elaboração própria.

Em 2018, apenas dois cursos decaíram na avaliação, em número menor em relação
àqueles que tiveram seu conceito aumentado, no total de três cursos. Os demais
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mantiveram suas avaliações. Em 2019, todos os cursos mantiveram a avaliação do triênio
anterior, desempenho, portanto, superior ao desempenho dos cursos avaliados em 2018.
Se avaliarmos a série histórica desde 2013, veremos que os resultados de 2019
representam uma evolução crescente, indicando a possibilidade de que avancem para nota
superior no próximo exame, caso seja mantido o empenho das coordenações de curso em
apropriar-se dos resultados do Enade (cf. quadro 16).
O único dado preocupante, mantido ainda um pouco abaixo de 3 – considerando a escala
de 1 a 5 – é o dado do IDD, que mede a participação da instituição na formação docente,
considerando as notas obtidas no Enem. Ainda que seja um dado controverso, ele indica
a importância de observar o capital cultural dos estudantes que têm ingressado na
Universidade, de maneira a ajustar os conteúdos oferecidos. Em parte, o estudo do perfil
sociodemográfico poderá auxiliar na interpretação desse dado.
Quadro 16. Série histórica dos cursos avaliados com IDD (2019)
Curso

2013
Enfermagem
3,3745
Engenharia Biomédica**
Engenharia Civil**
Engenharia de Produção** 2,5508
Engenharia Elétrica**
2,5735
Fisioterapia
Fonoaudiologia
2,6049
Medicina
1,6535

IDD
2016
3,0358
2,3563
2,0602
2,4322
2,1815
4,4021
2,9229

2019
2,9364
2,8833
2,6536
2,7150
2,4479
2,0788
3,0441

Conceito Enade
CPC Faixa
2013 2016 2019 2013 2016 2019
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
2
3
3
4
4
4
2
3
3
3
4
4
4
3
3
*
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4

Fonte: Inep/Enade -Relatórios de Curso–anos referentes. Elaboração própria. *Unidade com cursos não
reconhecidos até 31/10/2014. ** Dados de 2014, 2017 e 2019, respectivamente.

Quadro 17. Relação Inscritos Participantes
Curso

2013
39

Inscritos
2016
2019
26
21

2013
34

Presentes
2016
2019
25
19

Participação (%)
2013
2016
2019
87,18 96,15 90,48

Enfermagem
Engenharia
10
17
10
16
100
94,12
Biomédica**
Engenharia Civil**
29
65
29
62
100
95,38
Engenharia de
55
82
70
52
71
59
94,55 86,59 84,29
Produção**
Engenharia
31
24
24
26
18
21
83,87
75
87,5
Elétrica**
Fisioterapia
23
4
5
21
3
5
91,3
75
100
Fonoaudiologia
17
9
21
14
8
19
82,35 88,89 90,48
Medicina
98
99
101
96
95
101
96,97 95,96
100
Fonte: Inep/Enade -Relatórios de Curso–anos referentes. Elaboração própria. ** Dados de 2014, 2017 e
2019, respectivamente, em função da mudança de ciclo avaliativo dos cursos avaliados.

Em relação à participação, a CPA gostaria de chamar atenção para a quase equiparação
entre inscritos e presentes. Ainda que a presença seja obrigatória, sancionada com uma
série de dificuldades impostas aos estudantes, ainda assim a frequência muito próxima de
100% em todos os cursos evidencia o acerto das reuniões de sensibilização que a PUCSP tem realizado desde 2017. Em todos os cursos, foi observado aumento da participação
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entre os exames de 2018 e 2019, exceção feita aos cursos de Engenharia Civil e Elétrica,
mas, ainda assim, com participação considerável.
Paradoxalmente ao aumento da participação, as notas não seguiram o mesmo caminho
conforme pode ser observado no quadro abaixo:
Quadro 19. Desempenho dos estudantes (2013-2016-2019)
Formação Geral
Componente Específico
Curso
2013
2016
2019
2013
2016
2019
Enfermagem
50,7
51,6
36,7
64,8
48,4
46,6
Engenharia Biomédica**
56,9
59,4
42,3
38,1
Engenharia Civil**
61,3
38,8
42,1
45,8
Engenharia de Produção**
62,3
61,9
39,8
40,6
35,5
47,7
Engenharia Elétrica**
60,6
54,7
41,5
34,9
32,1
36,9
Fisioterapia
46,6
45,5
43,6
56,4
33,5
37,6
Fonoaudiologia
46,5
56,5
38,2
58,3
57,2
55,7
Medicina
57,0
63,1
56,4
48,2
69,8
61
Fonte: Inep/Enade -Relatórios de Curso–anos referentes. Elaboração própria. ** Dados de 2014, 2017 e
2019, respectivamente

No geral, as notas, em 2019, alcançaram médias inferiores àquelas obtidas nos anos
anteriores. No entanto, quando observadas em detalhe, identificamos desempenho inverso
em relação às provas de formação geral e aquelas destinadas a auferir o conhecimento
específico. Em 2013, com exceção dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e
Fonoaudiologia, todos os demais cursos obtiveram melhores médias na prova de
Formação Geral, responsável por 25% da nota final. Ao contrário, em 2019, a relação se
inverte: com exceção de Engenharia Elétrica e Fisioterapia, a maior parte obteve notas
mais altas nas provas de componente específico, responsável por 75% da nota final.
Em parte, isso se deve às reuniões de sensibilização. A CPA havia detectado, por meio
da análise dos resultados dos exames anteriores, que a maior parte dos estudantes ficava
até duas horas para realizar a prova, cujas questões iniciais são dedicadas ao
conhecimento geral. Com isso, as respostas às questões de conhecimento específico
ficavam prejudicadas, podendo interferir na nota final. A primeira observação feita nas
reuniões de sensibilização disse respeito à necessidade de que usassem todo o tempo para
realizar a prova e priorizassem o conhecimento específico, haja vista o peso maior que
lhe é conferido. De fato, conforme os resultados obtidos, os estudantes passaram a ficar
de 3 a 4 horas nas provas, entendendo a importância da avaliação.
Se por um lado isso pode ter invertido o desempenho entre as modalidades avaliadas, por
outro preocupa a média baixa obtida na prova de conhecimento específico, demandando
atenção dos cursos na compreensão desse resultado.
Outro indicador pode ser as respostas que os estudantes dão à percepção sobre a prova.
Pela avaliação dos resultados, a maior parte dos estudantes, ao avaliar a prova, apontou a
forma diversa de abordagem de conteúdo como o maior empecilho para responder à
prova, alterando, novamente a tendência que vinha sendo observada, quando os
estudantes tendiam a responder “falta de motivação para fazer a prova”.
Ao reverter a motivação e ao sensibilizar os estudantes para realizarem a prova no tempo
estabelecido, considerando a seriedade do exame e a importância de dar atenção à prova
de conhecimento específico, agora é possível considerar com maior efetividade o
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desempenho propriamente dito na prova. Cabe, portanto, a cada curso entender os
motivos pelos quais houve média mais baixa do que aquela obtida nos anos anteriores nas
provas tanto de conhecimento específico como em formação geral.
Em relação às respostas dadas ao Questionário do Estudante, quando os discentes são
instados a avaliar a instituição, os dados demonstram uma queda tendencial na avaliação
da Universidade, inclusive nos pontos que a CPA tem chamado atenção por meio das
avaliações internas realizadas.
Quadro 20. Organização didático-pedagógica (2013-2019)
Curso
Enfermagem
Engenharia Biomédica**
Engenharia Civil**
Engenharia de Produção**
Engenharia Elétrica**
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina

2013
3,9535
2,7486
2,9359
2,4876
0,0000
2,1804
3,3394

2016
3,0482
4,1552
2,7243
2,2443
3,7859
3,4137
2,7257
3,1080

2019
4,1320
2,6830
2,2480
2,7740
2,3110
3,7330
3,5970

Fonte: Inep/Enade -Relatórios de Curso–anos referentes. Elaboração própria.
** Dados de 2014, 2017 e 2019, respectivamente.

No que diz respeito à organização didático-pedagógica, houve avaliação mais positiva
dos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina. Nos demais, manteve-se o
escopo em torno do conceito 2, ainda que com pequenas variações para cima ou para
baixo. Esses resultados – referentes a avaliações sobre plano de ensino, organização do
curso, matrizes curriculares etc. – são coincidentes com o que tem sido observado por
meio dos grupos operativos. Como temos afirmado, se mais de um instrumento avaliativo
aponta para determinados aspectos é porque efetivamente precisam ser corrigidos.
É o que se confirma por meio da avaliação que os estudantes fazem sobre a oportunidade
que os cursos oferecem sobre a inserção profissional. Também nesse caso, com exceção
do curso de Enfermagem, Fonoaudiologia e Medicina, todos os demais apresentaram
avaliações inferiores ao exame anterior.
Quadro 21. Oportunidade de Ampliação da Formação (2013-2019)
Curso
Enfermagem
Engenharia Biomédica**
Engenharia Civil**
Engenharia de Produção**
Engenharia Elétrica**
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina

2013
4,2734
2,3635
3,2272
3,1006
0,0000
2,2347
3,5787

2016
2,9513
3,7958
3,1051
3,0430
4,0569
4,1432
3,4378
3,0907

2019
4,1350
2,8580
3,0060
3,0470
3,5620
3,7140
3,3290

Fonte: Inep/Enade - Relatórios de Curso–anos referentes. Elaboração própria. **
Dados de 2014, 2017 e 2019, respectivamente.

Mesmo os cursos de Fonoaudiologia e Medicina tiveram uma pequena oscilação para
cima, mantendo-se o escopo da avaliação em torno do conceito 3. Esse é um quesito sobre
o qual a CPA tem insistido desde 2017: a necessária inflexão da Universidade em direção
à maior articulação de seus cursos de graduação com o mercado profissional. Atuar no
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sentido de dar maior atenção ao estágio, conforme discutido anteriormente, pode ser um
primeiro passo importante.
Quadro 22. Infraestrutura (2013-2019)
Curso
Enfermagem
Engenharia Biomédica**
Engenharia Civil**
Engenharia de Produção**
Engenharia Elétrica**
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina

2013
3,4720
2,1400
2,9510
2,9018
0,0000
2,5262
3,7158

2016
2,3921
0,6844
3,1095
2,5306
3,2815
4,3056
3,3848
3,4506

2019
3,8950
2,6100
2,4950
2,7000
2,2780
4,1310
3,9840

Fonte: Inep/Enade -Relatórios de Curso–anos referentes. Elaboração própria.
** Dados de 2014, 2017 e 2019, respectivamente.

A infraestrutura também continua sendo problema recorrente, também presente em todos
os grupos operativos, seja na graduação, seja na pós-graduação. Considerando os avanços
realizados em 2020, sobretudo em relação à infraestrutura tecnológica, resta saber como
impactarão nos resultados dos próximos exames.
Quadro 23. Mestre, doutores e regime de trabalho (2013-2019)
Curso

Nota Mestre
2013 2016 2019

4,4194
2,7391
5,0000
4,7243
5,0000
5,0000
3,6981
Fonte: Inep/Enade -Relatórios de
2019, respectivamente.

Enfermagem
Engenharia biomédica**
Engenharia civil**
Engenharia de produção**
Engenharia elétrica**
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina

Nota Doutores
2013 2016 2019

4,7947 5,0000 2,2770 2,2727 2,7990
4,4605
3,0435 3,2500
5,0000 5,0000
3,8571 4,4640
5,0000 5,0000 3,4211 3,7179 3,8880
5,0000 5,0000 3,8235 3,9474 3,3330
5,0000 5,0000 3,4737 4,0909 4,4440
5,0000 5,0000 2,5532 4,3727 4,4730
3,8622 3,8270 2,5221 2,2911 2,1860
Curso–anos referentes. Elaboração própria. **

Nota Regime de Trabalho
2013
2016
2019
4,8387
5,0000
5,0000
4,8190
5,0000
4,8077
4,8639
Dados de

4,8006
4,4460
5,0000
4,8171
4,7800
4,8494
4,2330
5,0000
4,2060
4,3301
4,5760
4,3818
4,6050
4,6718
4,4810
2014, 2017 e

Por fim, para corroborar o que dissemos em relação à mobilidade da carreira docente,
questão identificada por meio dos grupos operativos realizados nos cursos de graduação,
a PUC-SP tem modificado sua correlação entre mestres e doutores, bem como no que diz
respeito ao regime de trabalho, onde tem perdido nota, decorrente, sobretudo, da perda de
docentes em regime integral, quesito mais bem pontuado pelo Enade.
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V. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO
Introdução
Expediente da Faculdade e Secretaria de Administração Escolar
Durante o triênio 2018-2020, a CPA promoveu avaliações dos setores responsáveis pelo
atendimento ao discente/docente, apoios acadêmicos-administrativo das faculdades. Este
projeto deu continuidade à avaliação realizada em 2017 sobre o atendimento da Secretaria
de Administração Escolar (SAE) na PUC-SP.
Em 2018 foram consultados estudantes, docentes e corpo diretivo da Faculdade de
Ciências Humanas e da Saúde - FACHS (cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia e
Psicologia) e, em 2019, da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e ArtesFAFICLA (cursos Arte: História, Crítica e Curadoria; Comunicação das Artes do Corpo;
Comunicação e Multimeios; Filosofia; Jornalismo; Letras - Língua Inglesa Tradução e
Língua Portuguesa; Publicidade e Propaganda).
O propósito da avaliação era subsidiar o trabalho de gestão das direções de faculdade para
o aperfeiçoamento do atendimento realizado pelo Expediente aos segmentos ouvidos na
pesquisa, considerando as seguintes dimensões: 1) qualidade do atendimento; 2) serviços
realizados para o suporte acadêmico-administrativo; 3) modalidades do atendimento. Na
avaliação da FAFICLA foi incorporada também a avaliação da qualidade do atendimento
e dos serviços prestados pelos laboratórios de Fotografia, Rádio, TV / Vídeo, Informática.
A avaliação mostrou a necessidade de aperfeiçoamento do funcionamento das secretarias,
sobretudo, no atendimento às demandas dos estudantes, seja na comunicação mais ágil
presencial, on-line e por telefone, seja no fluxo dos processos, visando a solução mais
efetiva dos problemas.
O planejamento da CPA previa a expansão da avaliação aos demais expedientes no ano
de 2020, inviabilizada, no entanto, pela pandemia da Covid-19.
De qualquer forma, as avaliações evidenciaram dois aspectos importantes:
a. Necessidade de regulamentação mais clara sobre a divisão de trabalho entre a SAE e
os expedientes das Faculdades, hipótese ainda a ser confirmada com a expansão da
avaliação para os demais expedientes;
b. Necessidade de capacitação dos funcionários responsáveis pelos setores acadêmicoadministrativos.
A necessidade de capacitação funcional tem sido observada pela CPA em seu cotidiano,
quando se depara com a dificuldade, sobretudo, na produção da informação organizada e
sistematizada de alguns setores. Acresce-se, para além disso, e mais urgente, a
capacitação dos funcionários que atuam diretamente no atendimento ao discente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fechado o ciclo avaliativo, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da PUC-SP cumpriu
as metas previstas em seu Planejamento Trienal 2018-2020, conforme demonstrado.
No entanto, há que se registrar que isso só foi possível dada a inflexão institucional
operada na gestão da Reitoria, desde 2017, no sentido de incorporar os processos
avaliativos em seu planejamento estratégico e monitoramento cotidiano de suas
atividades, expresso na criação da Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos
(Propac) e na implantação do Escritório de Gestão de Dados (EGD), esse decorrente de
ação direta da participação da CPA nos fóruns de debate públicos sobre a importância de
métricas e avaliação de desempenho para o posicionamento qualificado da Universidade
no campo das universidades brasileiras.
Também há que se ressaltar a articulação orgânica com a Pró-Reitoria de Graduação
durante todo o triênio, de tal maneira que tanto o planejamento da Prograd como o da
CPA para o próximo triênio (2021-2023) evidenciam sintonia estreita em torno de
objetivos e metas comuns, construídos ao longo de interlocução constante desde o ano de
2017. Ações como essa se avizinham tanto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação
(Propós) como a Propac, ambas essenciais no cumprimento das metas almejadas pela
CPA para os próximos anos. Ainda será essencial a atuação articulada com o Escritório
de Gestão de Dados, com o qual o CPA pretende compartilhar e dividir o trabalho relativo
à produção, tratamento e análise da informação, cabendo à CPA, sobretudo, a análise.
A CPA entende que a governança em rede é essencial à realização dos processos
avaliativos, tanto mais efetivos para a mudança de patamar institucional quando
negociados e executados em parceria com os sujeitos avaliados.
Como conquista do triênio também destacamos a incorporação no vocabulário, e não só,
do diagnóstico realizado pela CPA relativo à baixa institucionalidade das atividades da
PUC-SP. Identificada originalmente na sala de aula, descobriu-se como reflexo de ações
disseminadas institucionalmente, marcadas por excesso de voluntarismo funcional,
precariedade dos registros acadêmico-administrativos e, portanto, fragilidade para
ancorar planejamentos consistentes. A meta de tornar a PUC-SP mais institucional nos
seus processos acadêmico-administrativos ainda está de pé, pois é meta a ser realizada no
longo prazo. Mas vários passos já foram dados nesse sentido, como pudemos evidenciar
por meio desse relatório de ciclo.
Também permanece por avançar a avaliação propriamente dita do setor administrativo.
No entanto, a CPA identificou que a avaliação ainda depende de processo intenso de
capacitação funcional, sem o que não tem parâmetro de medida. Acredita-se que essa
avaliação deverá avançar, uma vez que está no planejamento da Reitoria, para os
próximos anos, capacitar os funcionários dos setores administrativos.
Da mesma forma, mantém-se como objetivo essencial a inflexão da Universidade em
direção ao mercado profissional. Para o próximo triênio, esse será o eixo definidor de
várias atividades previstas pela CPA, desde o estudo do perfil sociodemográfico dos
estudantes, passando pela análise do egresso e atingindo os indicadores de impacto social.
Afinal, essa é uma das principais funções da Universidade: produzir os quadros que
governarão a sociedade do futuro.
Fazer convergir os resultados das diversas avaliações realizadas pela CPA permanece
ainda como um grande desafio operacional. Não foi possível atingir o máximo de
articulação entre os diferentes instrumentos avaliativos propostos pela CPA como temos
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desejado desde o Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional 2017/2018. Por isso, a
aposta nos ciclos avaliativos. Dessa forma, a CPA pretende mediar, de maneira mais
efetiva, a reflexão da Universidade sobre si mesma, ampliando, com isso, sua
possibilidade de contribuir na produção do conhecimento e na formação das novas
gerações, tarefa essencial para a construção de rumos mais promissores na sociedade
contemporânea.
Na esperança de que o presente relatório possa ser apropriado pela comunidade
acadêmica, à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários,

A Comissão Própria de Avaliação
Março de 2021
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