
 
 

1 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Comissão Própria de Avaliação | CPA-PUCSP 

 
 
 
 
 



 
 

2 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Comissão Própria de Avaliação | CPA-PUCSP 

 
 
 
 
 

AUTOAVALIAÇÃO 
 INSTITUCIONAL  DA PUC-SP 

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO ANUAL  
 

 
 
 

 
 
 
 

2013 



 
 

3 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Comissão Própria de Avaliação | CPA-PUCSP 

 
 
 

Reitora: Profª. Dra. Anna Maria Marques Cintra 
Vice-Reitor: Prof. Dr. José Eduardo Martinez 

Pró-Reitora de Graduação: Profª. Dra. Maria Margarida Cavalcanti Limena 
Pró-Reitora de Pós-Graduação: Profª. Dra. Maria Amália Pie Abib Andery 

Pró-Reitora de Educação Continuada: Profª. Dra. Alexandra Fogli Serpa Geraldini 
Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: Prof. Antonio Carlos Gobe 

Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias: Prof. Dr. Jarbas Vargas Nascimento 
 
 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 

Profª. Dra. Clarilza Prado de Sousa (Coordenadora), Profª. Dra. Anamérica Prado 
Marcondes (Especialista técnico em avaliação), Profª. Dra. Sandra Lúcia Ferreira 
(Especialista técnico em avaliação), Profª. Dra. Altair Carobbi Pupo (Docente), Profª. Dra. 
Ana Lúcia Manrique (Docente), Ângela Maria Renna (Técnico-Administrativo), Gilberto 
Dimenstein (Comunidade externa), Andrea Jeanne Hout Cardozo (Discente), Viviane 
Anaya (Discente), Maguina Rocha Brandt (Técnico-Administrativo), Prof. Dr. Marcelo 
Gomes Sodré (Docente), Maria Alice Setúbal (Comunidade externa), Profª. Dra. Maria 
Cecília Bonini Trenche (Docente), Tiago Duarte Cardieri (Discente), Profª. Dra. Maria 
Helena Senger (Docente), Profª. Dra. Lilian Maria Ghiuro Passarelli (Docente), Mario 
Candido Santos (Técnico-Administrativo), Nelson Antonio Simão Gimenes (Discente) 

 
 
 

EQUIPE DE APOIO 
 

Débora Valim Cirino Bordini 
Estevão Brito Oliveira 
Marcelo Santos Araújo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Comissão Própria de Avaliação | CPA-PUCSP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação de Curso:  
foco na avaliação da docência e  

foco na avaliação externa in loco da 
Graduação  



 
 

5 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Comissão Própria de Avaliação | CPA-PUCSP 

 
SUMÁRIO 

 
PRÓLOGO........................................................................................................................ 6 
  
INTRODUÇÃO................................................................................................................ 8 
 
PARTE I – AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA INSERIDA NA AVALIAÇÃO DE CURSO 
1 – Revisão de um processo............................................................................................ 13 
   1.1 – A compreensão da avaliação da docência: concepções.......................................... 15 
   1.2 – Aperfeiçoamento dos instrumentos e pré-testagem................................................ 17 
   1.3 – Versão final: matriz e tabelas de especificação..................................................... 18 
2 – Metodologia: instrumentos e procedimentos.......................................................... 27 
   2.1 – A construção coletiva do instrumento.................................................................. 27 
      2.1.1 – Pré-testagem do instrumento........................................................................... 28 
   2.2 – Aplicação e coleta de dados.................................................................................. 28 
   2.3 – Monitoramento do trabalho avaliativo.................................................................. 30 
   2.4 – Divulgação dos resultados..................................................................................... 30 
   2.5 – Procedimentos de análises..................................................................................... 37 
3 – Resultados.................................................................................................................. 38 
  3.1 – 1º semestre de 2013................................................................................................ 38 
  3.2 – 2º semestre de 2013................................................................................................ 45 
  3.3 – Resultados sobre condições de ensino/infraestrutura............................................. 63 
4 – Testes estatísticos...................................................................................................... 67 
 
PARTE II – AVALIAÇÃO EXTERNA IN LOCO EM DIÁLOGO COM A 

AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
Disponibilizado para gestores da Universidade 

69 

BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................. 169 
  
ANEXOS...................................................................................................................... 171 



 
 

6 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Comissão Própria de Avaliação | CPA-PUCSP 

PRÓLOGO 
 

 

A Comissão Própria de Avaliação da PUC-SP (CPA-PUCSP) apresenta o 

Relatório Anual de Autoavaliação Institucional constituído a partir das ações realizadas no 

ano de 2013. É importante destacar que 2013 foi marcado pela mudança de gestão da PUC-

SP que trouxe redefinições políticas para a Universidade e que tem se voltado para o 

cumprimento das metas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC-SP 

(PDI). 

Em direção ao atendimento às metas definidas no PDI, esse documento destaca 

a Avaliação de Curso e Programas como uma importante prática institucionalizada 

explorada por meio de dois focos, que respondem a metas específicas: 1) Avaliação da 

docência1 e 2) Avaliação Externa2.   

A Avaliação da Docência é uma avaliação que se constitui pela tríade de 

informações referentes aos estudantes, aos professores e as condições de ensino. Foi 

inserida no cotidiano universitário, como prática institucional universalizada, no 1º e no 2º 

semestre de 2013, indicando, com sucesso, a implantação de um projeto que teve início em 

2008 e se consolida com a perspectiva de continuidade. As referidas avaliações foram 

elaboradas e executadas em parceria entre as Pró-Reitorias Acadêmicas de Graduação e 

Pós-Graduação, Comissão Própria de Avaliação (CPA-PUCSP) e Divisão de Tecnologia 

da Informação (DTI) e com participação de diferentes segmentos e órgãos colegiados da 

PUC-SP. 

A metodologia de aplicação on-line foi definida como encaminhamento 

necessário, considerando experiências anteriores vividas na Universidade, que apontaram a 

necessidade do uso da tecnologia para a agilização do processo de devolutiva de resultados 

avaliativos à comunidade.  
                                                        
1 Meta para ensino, pesquisa e extensão: Elevação dos patamares de qualidade dos cursos, tendo como 
referência critérios internos e externos, processo de autoavaliação de cursos e da instituição e processos de 
avaliações externas. 
 
2 Meta para aprimorar a gestão acadêmica, a administrativa e a financeira: Articulação entre PDI, a 
autoavaliação institucional e as avaliações internas e externas, em diálogo com a comunidade de forma a 
subsidiar a formulação e a tomada de decisão das diferentes instâncias acadêmicas e administrativas sobre as 
ações de superação das deficiências apontadas. 
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A fase de pré-teste do instrumento, no curso de Relações Internacionais, foi 

determinante para identificar quais aspectos do modelo apresentavam necessidade de 

introduzir ajustes, modificações e melhorias, bem como indicar pistas para outros níveis de 

aperfeiçoamento.  

Além da Avaliação da Docência, o presente Relatório também apresenta o 

estudo, em continuidade,  pautado nos resultados dos processos das Avaliações Externas,  

realizadas pelas Comissões de Avaliação do MEC/Inep que visitam, in loco, a Instituição. 

Os relatórios /resultados, gerados a partir das visitas que ocorreram entre 2012 e 2013, 

ofereceram conteúdos reveladores de ações cotidianas – organização didático-pedagógica, 

corpo docente e tutorial e aspectos da infraestrutura – como apoio aos gestores, sobretudo 

em situações de tomada de decisões para redefinição de metas. 

Mesmo inseridos num projeto mais amplo, os dois focos analisados neste 

relatório – Avaliação da Docência e Avaliação Externa – não podem ser confundidos com 

a totalização de um Projeto de Avaliação de Curso. Isso porque o Curso na Universidade é 

muito mais abrangente do que os dois focos explorados, compondo-se de diferentes 

dimensões que serão futuramente exploradas em outros relatórios de processo. 
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INTRODUÇÃO 
 

O processo Autoavaliação Institucional proposto pela PUC-SP para o V Ciclo 

Avaliativo 2012-2014 configura-se como uma totalidade que se desdobra num conjunto de 

ações que se integram e devem ser percorridas.  

O trabalho da CPA-PUCSP para o referido ciclo se organiza em três grandes 

eixos, assim estruturados: 

1) Acompanhamento e análise das dimensões institucionais: o objetivo desse 
trabalho é identificar o perfil da Instituição e o significado de sua atuação, por 
meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores. Para sua 
apresentação é preciso delinear e descrever a dinâmica de seu 
desenvolvimento; 
2) Institucionalização de práticas avaliativas: adoção de uma dinâmica 
avaliativa com investimentos mais estáveis e duradouros, em contraposição a 
ações avaliativas pontuais de vocação não estruturante, sendo que as ações são 
definidas pela relevância, interesse e demanda da Instituição.  O 
encaminhamento do trabalho exige a organicidade da avaliação no cotidiano 
universitário que inclui, entre outros aspectos, sua integração na agenda 
institucional como parte da dinâmica cotidiana; decisões partilhadas; 
participação de diferentes agentes e instâncias; apoio operacional e 
especialmente tecnológico para agilização de coleta e análise de dados; 
definição clara de responsabilidades dos agentes envolvidos; elaboração de 
manuais técnicos, protocolos, instrumentos de orientação que deem suporte à 
implementação das atividades avaliativas; agilização da retroinformação 
instrumentando processos decisórios delimitados. 

3) Gestão de resultados para tomada de decisão: a gestão da informação 
avaliativa para tomada de decisões implica a organização dos resultados 
obtidos com a realização do Eixo 1, ou seja, acompanhamento e a análise das 
dimensões institucionais, tendo como referência o PDI e o Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) da Universidade, para subsidiar processos de tomada de 
decisões.  

 

Obedecendo aos princípios de flexibilidade e de atendimento às necessidades 

da comunidade da PUC-SP, as ações da CPA-PUCSP, nos diferentes eixos, se concretizam 

em situações de participação compartilhada, de forma a favorecer o diálogo, como 

condição para a efetivação da avaliação. Assim sendo, as atividades contam com a 

participação dos diferentes setores e segmentos da Instituição e têm um caráter formativo. 
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A figura 1, que segue, ilustra a dinâmica avaliativa para o período 2013-2015, 

vigência do PDI, no qual se insere o V Ciclo Avaliativo 2012-2014, destacando a relação 

entre os três eixos de ação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dinâmica avaliativa – Autoavaliação Institucional Ciclo 2012-2014 

 
Os projetos para o V Ciclo Avaliativo 2012-2014 podem ser assim 

apresentados: 
1. Projeto: Avaliação dos Cursos e Programas;  

2.  Projeto: Avaliação da Docência inserida na Avaliação de Curso; 

3. Projeto: Avaliação Externa in loco em diálogo com a Avaliação de Cursos 
de Graduação; 

4. Projeto: Avaliação de Egressos; 

5. Projeto: Avaliação da Extensão.  
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Especificamente de acordo com as orientações expressas na Portaria nº 821 

emitida pelo MEC/INEP/DAES em 24/08/2009, elaborou-se um relatório anual, tendo sido 

utilizados  dados referentes ao ano de 2013. O conteúdo, em destaque, centrou as análises 

nos três primeiros projetos – Avaliação dos Cursos e Programas; Avaliação da Docência 

inserida na Avaliação de Curso; Avaliação Externa in loco em diálogo com a Avaliação de 

Cursos de Graduação –, considerados distintos, porém complementares. Tais projetos 

foram destacados pela contribuição para o aprimoramento da educação superior proposta 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), Lei 10.861/04, ao 

enfatizarem a importância do acompanhamento do trabalho educacional desenvolvido, na 

Universidade, no âmbito de seus diferentes cursos e programas. 

Avaliar e acompanhar em atenção às demandas do Sinaes (Lei 10.861/04) e 

também à exigência estatutária3 da PUC-SP, de forma integrada à Autoavaliação 

Institucional, são ações inerentes ao processo para a continuidade da Avaliação de Cursos 

e Programas. Explique-se que continuidade, nesse contexto, implica considerar que o 

Projeto de Avaliação de Curso está em desenvolvimento desde 2006, quando foi expresso 

o conjunto de princípios que perduram até a atual fase do trabalho. Assim se configuram 

tais princípios:  

 Continuidade e perspectiva formativa: o conhecimento da realidade 
constitui um processo ativo e ininterrupto que exige investimentos, 
numa perspectiva de avaliação formativa, com a qual os envolvidos 
situam seus afazeres, apontam redirecionamentos, aperfeiçoam suas 
ações e se desenvolvem; 

 Compromisso do processo de tomada de decisão baseado em dados: a 
construção de processo avaliativo em que predomine a reflexão 
fundamentada em dados, associada à tomada de decisões, é condição 
para a consciência sobre o processo e o compromisso com ações que 
possam desencadear mudanças; 

 Desvinculação do caráter punitivo, discriminatório e burocrático: a 
avaliação é instrumento político, dirigido à emancipação das pessoas, 
da instituição e da sociedade e, para tanto, desvincula-se do caráter 
punitivo, discriminatório e burocrático; 

                                                        
3 No que diz respeito às normatizações da Universidade, essa avaliação atende especificamente ao que está 
previsto no Regimento Geral da PUC-SP em seu art. 267, item V, parágrafo único. 
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 Legitimação da avaliação como instrumento de reconstrução de 
práticas: tal legitimação emerge de um processo de confronto e 
negociação construído a partir de diferenças e aceitar essa condição é 
essencial para a legitimação da avaliação; 

 Integração de processos avaliativos: a avaliação de curso deve ser 
compreendida no contexto da dinâmica avaliativa da Universidade, 
dialogando com a avaliação contínua do aluno, do docente e das 
diferentes dimensões da Instituição; 

 Fortalecimento da autonomia: a autoavaliação de curso tem um 
componente político ligado à autonomia da Universidade. A prática de 
avaliação por iniciativa da Instituição possibilita uma reflexão contínua 
sobre suas ações de forma a produzir decisões fundamentadas em 
estudos da realidade e fortalece a instituição no diálogo com os órgãos 
oficiais, mais especificamente com os responsáveis pela avaliação 
externa. 

 
Neste relatório, são destacados elementos considerados fundamentais do 

trabalho, realizados em 2013, para a implantação dos três projetos citados, ou seja, a 

metodologia aplicada, os procedimentos utilizados e as análises realizadas. 

Na perspectiva da Autoavaliação Institucional, a Avaliação de Cursos e 

Programas em integração com os demais projetos – Avaliação da Docência inserida na 

Avaliação de Curso e Avaliação Externa in loco em diálogo com a Avaliação de Cursos de 

Graduação – vem representando um processo de aperfeiçoamento, na medida em que, sem 

desconsiderar as especificidades dos cursos e seus encaminhamentos avaliativos, está 

sendo possível realizar análises com indicadores comuns para fundamentar decisões 

institucionais e definição de políticas. Parte-se de um panorama institucional e 

instrumenta-se a unidade curso, oferecendo subsídios para a revisão do seu Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), para proceder a uma reflexão particularizada, como parte do 

contexto da Universidade como componente de uma área de conhecimento.  
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PARTE I  
Avaliação da Docência inserida na Avaliação de Curso 
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Com a implementação do Sinaes (Lei 10.861/04) (2004), a avaliação da 

docência tem sido cada vez mais objeto de atenção das instituições de ensino superior no 

Brasil, sobretudo das equipes que constituem as Comissões Próprias de Avaliação dessas 

instituições. A revisão da literatura mostra que o valor desse tipo de avaliação tem sido 

questionado, embora a maioria dos autores considere sua importância e efetividade para o 

aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem e, por conseguinte, a melhoria da 

qualidade do ensino. Por outro lado, observou-se que em grande parte das vezes a 

avaliação considera apenas a visão do estudante, revelando uma concepção da docência 

como processo unilateral de transmissão de conhecimento. 

 

1 – REVISÃO DE UM PROCESSO 
No contexto dessas informações, com vistas à superação dessa concepção 

unilateral de docência, a CPA-PUCSP vem investindo na elaboração de um Projeto 

Avaliativo da Docência. O histórico desse processo pode ser acompanhado em dois 

relatórios oficiais, enviados ao MEC/Inep nos anos de 2009 e 2010. Apesar de sempre 

poder ser aperfeiçoado como um processo democrático que é, acreditamos que a aprovação 

de tal projeto no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) – órgão deliberativo 

composto por docentes e estudantes – legitima o desenvolvimento do trabalho. Isso 

ocorreu em 2008, com a composição de um trabalho em parceria entre a CPA-PUCSP, a 

Vice-Reitoria Acadêmica (antiga VRAC), Assessoria e Planejamento Tecnológico (antiga 

APT) com a participação de diferentes segmentos, como a Divisão de Recursos Humanos 

(DRH), a Secretaria de Administração Escolar (SAE), a Controladoria, Consultoria 

Técnica de Apoio à Gestão Acadêmica (Consulteg) e órgãos colegiados da PUC-SP.  

Após 2008, os cursos optaram pela participação voluntária no Projeto de 

Avaliação da Docência, por meio de um instrumento no formato on-line, mais uma vez 

produto da interlocução com o CEPE e com vários cursos que realizaram tal avaliação. 

Os cursos que realizaram essas avaliações semestralmente, de forma 

voluntária, contribuíam para o aperfeiçoamento do instrumento que foi ocorrendo ao longo 

dos últimos dois anos, mediante as análises dos resultados.  
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Na implementação da avaliação da docência na Universidade, o modelo de 

indicadores avaliativos e a consequente construção dos instrumentos são de 

responsabilidade da CPA-PUCSP. Já a aplicação do instrumento avaliativo e a síntese dos 

resultados por curso e por turma são de responsabilidade da Divisão de Tecnologia da 

Informação (DTI-PUCSP). 

 Em 2013 foi adotada pela gestão da Universidade uma política de 

universalização dessa avaliação, envolvendo todos os cursos e programas da instituição. 

Foi também revisto o processo de forma a contemplar uma concepção da docência que 

considerasse a voz dos principais  atores da relação ensino-aprendizagem, ou seja, o 

estudante e o professor.  

A Avaliação da Docência, realizada em 2013,  pelo estudante e docente, 

incluindo a autoavaliação docente e discente, foi pautada pelos seguintes objetivos, 

mantendo os propósitos básicos definidos em 2008:  

a) contribuir para o aperfeiçoamento didático-pedagógico dos professores, 

fornecendo informações sobre seu desempenho, ouvindo o estudante e o 

próprio professor nesse processo; 

b) fornecer subsídios, especialmente ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) e 

à coordenação de curso, para a realização de um trabalho pedagógico voltado 

ao docente, visando a seu desenvolvimento profissional; 

c) complementar a leitura feita pela Universidade sobre os resultados por ela 

alcançados quanto à dimensão Organização Didático-Pedagógica; 

d) identificar as condições de ensino nos redutos de atuação de professores e 

estudantes, oferecendo subsídios para ações gestoras. 

Essas avaliações sobre aspectos da docência deram início, portanto, a um 

processo institucional aberto para manifestação de todos os estudantes e docentes dos 

cursos de graduação e programas de pós-graduação. Esse processo possibilitou a coleta de 

informações sobre a avaliação dos docentes pelos estudantes, a autoavaliação de discentes 

e de docentes e a avaliação das turmas pelos seus respectivos docentes. Foi possível 

também ouvi-los sobre as condições de ensino que influenciaram a docência no período 
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avaliado. A figura 2 a seguir, ilustra a compreensão relacional entre professore alunos e 

condições de ensino. 

 

 

Figura 2: Síntese relacional entre professore alunos e condições de ensino 

A implantação dessa avaliação, com uma periodicidade semestral, caracteriza 

uma prática institucionalizada que contribui com o desenvolvimento de uma cultura 

avaliativa, na medida em que oferece informações que podem gerar aperfeiçoamento do 

desempenho docente num processo contínuo.  

 

Apesar da manutenção dos princípios e dos principais objetivos do projeto 

inicial, o processo de aperfeiçoamento do trabalho é uma constante. Nesse sentido, foram 

realizados estudos referentes à exploração de conceitos mais abrangentes que pudessem 

agregar os professores, os estudantes e as condições de ensino.  

 
1.1 – A compreensão da avaliação da docência: concepções 
 

Pode-se afirmar que a Avaliação da Docência é constituída por dois focos de 

análise. O primeiro organizado por meio da Avaliação que os alunos fazem de seus 

professores – Avaliação da Docência pelo Estudante– e o segundo, pela avaliação que os 
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professores fazem de seu desempenho e de suas turmas – Autoavaliação do Docente e do 

Estudante.  

Ambos os focos, são monitorados pela CPA-PUCSP e podem ser definidos 

como avaliações de produto, pois são aplicados ao final de um processo, com o propósito 

de avaliar um conjunto de indicadores que poderão ser utilizados para a tomada de decisão 

e orientação do próximo semestre letivo. Nesse processo cíclico – coleta de dados e 

encaminhamento para tomada de decisão –, se encontram as novas bases da Teoria 

Avaliativa que concebem indissociável o desenvolvimento de ações de produto e processo. 

Nesse sentido, a utilização dos dados das avaliações de produto é a garantia que teremos na 

Universidade com as avaliações processuais. 

A compreensão da avaliação da docência  na perspectiva da avaliação 

institucional, como vem sendo assumido na universidade, implica no fornecimento de 

informações que possam gerar aperfeiçoamento do desempenho docente num processo 

longitudinal. Daí a importância dessa avaliação ser sistemática e contínua para construção 

de uma linha histórica, separando o que é pontual/contingente de aspectos do desempenho 

pedagógico que interferem positiva ou negativamente no processo de ensino-

aprendizagem. A apropriação do resultado da avaliação para gerar mudanças é uma 

conquista processual. 

Tais avaliações foram empreendidas pela CPA-PUCSP com apoio da Reitoria, 

pois, por abrangerem a docência da graduação e da pós-graduação, exigem que sejam 

garantidas condições de exequibilidade. Cabe relembrar que as Comissões Próprias de 

Avaliação são instaladas por força do Sinaes (Lei 10.861/04) e têm sua autonomia 

assegurada por lei para conduzir e articular o processo interno de avaliação institucional.  

Ainda que de fato os Programas de Pós-Graduação já sejam avaliados de forma 

bastante eficaz pela Capes quanto à produção de conhecimento, o foco institucional não se 

sobrepõe a esse espectro, mas acrescenta um olhar importante para os dados oferecidos 

pelos pós-graduandos e docentes sobre a docência. Em outras palavras: sobre o que 

acontece nos micro espaços da sala de aula e das orientações. Assim, o Projeto de 

Avaliação da Docência pelo Estudante e a Autoavaliação do Docente podem ser 

considerados como projetos avaliativos complementares e muito relevantes, inclusive 
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reconhecidos pela própria Capes que valoriza, por meio de pontuação, as IES que têm em 

seu projeto institucional a proposta de ouvir a comunidade.  

 

1.2 – Aperfeiçoamento dos instrumentos e pré-testagem 

Os instrumentos avaliativos se constituem de questões formuladas com três 
assertivas para escolha do estudante e do docente, numa escala de três pontos de 
graduação, que é apresentada aleatoriamente nas diferentes questões.  

Os instrumentos também oferecem um espaço aberto para comentários e 
sugestões do estudante e do docente. Importante destacar que a identidade do estudante e 
do docente fica preservada. 

Para autoavaliação pelo professor, introduzida na versão de 2013, os 
instrumentos são uma espécie de espelho dos indicadores presentes no questionário do 
estudante. Assim, foi possível comparar, por meio dos mesmos indicadores, a 
autoavaliação do professor com a avaliação feita pelos estudantes e também a avaliação 
que o docente fez da turma com o resultado da autoavaliação dos alunos. 

Os indicadores de qualidade da docência que compõem o instrumento estão 
todos voltados para a relação de ensino-aprendizagem e oferecem, inclusive, subsídios para 
a reflexão sobre o que de fato acontece na implementação do Projeto Pedagógico. Por essa 
razão, os parceiros precípuos da CPA-PUCSP para a Avaliação da Docência são os 
coordenadores de cursos e programas, o NDE e os Colegiados de Programas. 

 A coleta de dados foi planejada de forma a possibilitar a incorporação de 
críticas e sugestões, o que se configura como excelente fonte de informações para o 
processo avaliativo. Esclareça-se que o instrumento levanta dados sobre a docência 
realizada em cada turma, o que permite, inclusive, reflexões para o desenvolvimento de 
futuros planos singularizados para as necessidades reais apontadas pelas turmas avaliadas. 
Isso implica reafirmar que o instrumento não se reduz a revelar particularidades de cada 
docente, mas a revelar, pelo cruzamento das informações da Avaliação da Docência pelo 
Estudante e da Autoavaliação Docente e Discente, os indicadores de qualidade da docência 
na Universidade. 
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1.3  - Versão final: matriz e tabelas de especificação 
 

Para a realização do trabalho avaliativo foram finalizadas oito Tabelas de 

especificação, que, embora resguardando aspectos comuns, se diferenciaram procurando 

atender especificidades dos cursos oferecidos. As tabelas são apresentadas nos oito quadros 

a seguir: 1) Estudantes da Graduação; 2) Professor da Graduação; 3) Estudante de EAD; 4) 

Professor de EAD; 5) Estudantes da Graduação com Projeto Pedagógico diferenciado 

(Medicina, Enfermagem e Engenharia Biomédica); 6) Professores da Graduação com 

Projeto Pedagógico diferenciado (Medicina, Enfermagem e Engenharia Biomédica); 7) 

Estudantes da Pós-Graduação; e 8) Professor da Pós-Graduação. 
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QUADRO 1: TABELA DE ESPECIFICAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA PELO ESTUDANTE – GRADUAÇÃO (VERSÃO APLICADA ENTRE 16 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2013) 

FOCO ITEM QUESTÃO ALTERNATIVAS PESO 

G
ES

TÃ
O

 D
A

 A
U

LA
/O

RI
EN

TA
ÇÃ

O
 

1.1 METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se às estratégias de ensino utilizadas pelo(a) 
professor(a) para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Indique se o(a) professor(a) 

utiliza estratégias que favorecem a aprendizagem. 2 
às vezes utiliza estratégias que favorecem a aprendizagem. 1 
utiliza estratégias que não favorecem a aprendizagem. 0 

1.2 CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) se faça entender pelos 
estudantes. Indique se o(a) professor(a)  

empenha-se na comunicação, mas é parcialmente entendido(a). 1 
comunica-se de forma que dificulta o entendimento. 0 
comunica-se de forma clara, facilitando o entendimento. 2 

1.3 VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: é esperado que o(a) professor(a) incentive o estudante a 
pesquisar conteúdos relacionados à disciplina. Indique se o(a) professor(a) 

não incentiva a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 0 
incentiva algumas vezes a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 1 
incentiva frequentemente a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 2 

1.4 PLANO/PROGRAMA DE ENSINO: é esperado que o(a) professor(a) apresente e desenvolva o 
plano/programa de ensino da disciplina. Indique se o(a) professor(a) 

apresenta e desenvolve o plano/programa proposto. 2 
apresenta, mas não desenvolve o plano/programa proposto. 1 
não apresenta o plano/programa de ensino. 0 

1.5 
VISÃO AMPLIADA DO CONHECIMENTO: é esperado que o(a) professor(a) apresente uma 
visão ampliada da disciplina, relacionando-a com outros conhecimentos.  
Indique se o(a) professor(a) 

relaciona, com frequência, a(s) temática(s) da disciplina com outros conhecimentos. 2 
relaciona, às vezes, a(s) temática(s)da disciplina com outros conhecimentos. 1 
atém-se estritamente à disciplina, não relacionando-a com outros conhecimentos. 0 

1.6 ATENÇÃO AO ESTUDANTE: é esperado que o(a) professor(a) se disponha a atender as 
demandas de aprendizagem dos estudantes. Indique se o(a) professor(a) 

não se disponibiliza para atender as demandas de aprendizagem dos estudantes. 0 
atende, mas não contribui para solução das demandas. 1 
atende e contribui para a solução das demandas. 2 

1.7 
RELEVÂNCIA DA DISCIPLINA: é esperado que o(a) professor(a) desenvolva a disciplina, 
revelando, na prática docente, seu significado e sua importância para a formação.  
Indique se o(a) professor(a) 

algumas vezes revela na prática docente o significado e a importância da disciplina para a formação. 1 
não revela na prática o significado e a importância da disciplina. 0 
revela frequentemente na prática o significado e a importância da disciplina. 2 

AVALIAÇÃO 1.8 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) faça a 
devolutiva das avaliações (prova, seminário, trabalho escrito e outros) e oriente para superar as 
dificuldades. Indique se o(a) professor(a) 

analisa os resultados das avaliações e orienta para superar as dificuldades. 2 
apresenta os resultados das avaliações e não orienta para superar as dificuldades. 1 
não analisa os resultados das avaliações. 0 

COMPROMISSO 
COM A AULA 1.9 PONTUALIDADE: é definida como cumprimento de início e término do horário de 

aula/orientação. Indique se o(a) professor(a) 

é pontual. 2 
está regularmente atrasado(a). 0 

tem pequenos atrasos. 1 
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 1.10 

Faça uma Autoavaliação de sua participação nessa disciplina. (Questões, 10, 11 e 12) 
 
Autoavaliação - PONTUALIDADE: sou pontual nessa disciplina, estando presente do início até 
o término do horário da aula/orientação 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 

raramente. 0 

1.11 Autoavaliação - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: realizo as atividades previstas pela 
disciplina (leitura, pesquisas, exercícios, entre outras) 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 
raramente. 0 

1.12 Autoavaliação - CONTRIBUIÇÃO PARA AULA E/OU ORIENTAÇÃO: trago questões 
relevantes para a discussão na aula/orientação 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 
raramente. 0 

COMENTÁRIOS 1.13 

Registre aqui outros comentários referentes  
 ao(à) professor(a) dessa disciplina; 
 às condições de infraestrutura para a disciplina (salas, laboratórios e recursos audiovisuais 

etc.); 
 a este processo avaliativo. 

QUESTÃO ABERTA 
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QUADRO 2: TABELA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE – GRADUAÇÃO (VERSÃO APLICADA ENTRE 16 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2013) 
FOCO ITEM QUESTÃO ALTERNATIVAS PESO 

G
ES

TÃ
O

 D
A

 A
U

LA
/O

RI
EN

TA
ÇÃ

O
 

1.1 
METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se às estratégias de ensino utilizadas pelo(a) 
professor(a) para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Em relação a essa turma, avalio 
que 

a maioria das estratégias que utilizei favoreceu a aprendizagem. 2 
utilizei estratégias que às vezes favoreceram a aprendizagem. 1 
a maioria das estratégias que utilizei não favoreceu a aprendizagem. 0 

1.2 CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) se faça entender pelos 
estudantes. Em relação a essa turma, avalio que 

em algumas aulas/orientações, tive facilidade em me fazer entender, em outras nem tanto. 1 
tive muita dificuldade em me fazer entender. 0 
tive facilidade em me fazer entender. 2 

1.3 VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: é esperado que o(a) professor(a) incentive o estudante a 
pesquisar conteúdos relacionados à disciplina. Em relação a essa turma, avalio que 

não incentivei a pesquisa de conteúdos, tendo em vista a natureza dessa disciplina. 0 
incentivei algumas vezes a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 1 
incentivei  frequentemente a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 2 

1.4 PLANO/PROGRAMA DE ENSINO: é esperado que o(a) professor(a) apresente e desenvolva o 
plano/programa da disciplina. Em relação a essa turma, avalio que 

apresentei e desenvolvi o plano/programa proposto. 2 
apresentei o plano/programa, mas verifiquei que não o desenvolvi suficientemente. 1 
por vários motivos não apresentei o plano/programa para essa turma. 0 

1.5 
VISÃO AMPLIADA DO CONHECIMENTO: é esperado que o(a) professor(a) apresente uma 
visão ampliada da disciplina, relacionando-a com outros conhecimentos.  
Em relação a essa turma, avalio que 

relacionei com frequência a(s) temática(s) da disciplina com outros conhecimentos. 2 
relacionei algumas vezes a(s) temática(s) da disciplina com outros conhecimentos. 1 
me ative aos conteúdos previstos, tendo em vista a  natureza dessa disciplina. 0 

1.6 ATENÇÃO AO ESTUDANTE: é esperado que o(a) professor(a) se disponha a atender às 
demandas de aprendizagem dos estudantes. Em relação a essa turma, avalio que 

por problemas de condições de ensino, não foi possível atender às demandas de aprendizagem. 0 
me disponibilizei a atender às demandas de aprendizagem, mas nem sempre contribuí para as suas 
soluções. 1 

atendi e contribuí para a solução das demandas. 2 

1.7 
RELEVÂNCIA DA DISCIPLINA: é esperado que o(a) professor(a) desenvolva a disciplina, 
revelando, na prática docente, seu significado e sua importância para a formação. Em relação a 
essa turma, avalio que 

algumas vezes revelei na prática docente a importância e o significado da disciplina para a formação. 1 
a natureza da disciplina não permitiu revelar na prática docente seu significado e sua importância. 0 
revelei frequentemente na prática docente o significado e a importância da disciplina. 2 

AVALIAÇÃO 1.8 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) faça a 
devolutiva das avaliações (prova, seminário, trabalho escrito e outros) e oriente para superar as 
dificuldades. Em relação a essa turma, avalio que 

analisei os resultados das avaliações e orientei para a superação de dificuldades. 2 
apresentei os resultados das avaliações e nem sempre pude orientar para a superação das dificuldades. 1 
não foi possível analisar com os estudantes os resultados das avaliações.  0 

COMPROMISSO 
COM A AULA/ 
ORIENTAÇÃO 

1.9 
PONTUALIDADE: é definida como cumprimento de início e término do horário de 
aula/orientação.  
Em relação a essa turma, avalio que 

fui pontual. 2 
estive regularmente atrasado(a). 0 
tive pequenos atrasos. 1 
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1.10 

FAÇA uma AVALIAÇÃO da participação dos estudantes dessa turma na disciplina. (Questões 
10,11 e 12) 
 
PONTUALIDADE: é esperado que o estudante seja pontual, estando presente do início até o 
término da aula/orientação. Indique se a maioria dos estudantes 

foi pontual. 2 
esteve regularmente atrasada. 0 

teve pequenos atrasos. 1 

1.11 
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: é esperado que o estudante realize as atividades previstas 
pela disciplina (leitura, pesquisas, exercícios, entre outras). Indique se a maioria dos 
estudantes 

sempre realizou as atividades previstas. 2 
em grande parte das vezes realizou as atividades previstas. 1 
raramente realizou as atividades previstas. 0 

1.12 CONTRIBUIÇÃO PARA AULA E/OU ORIENTAÇÃO: é esperado que o estudante apresente 
questões relevantes para a discussão na aula/orientação. Indique se a maioria dos estudantes 

sempre apresentou questões relevantes. 2 
em grande parte das vezes apresentou questões relevantes. 1 
raramente apresentou questões relevantes. 0 

COMENTÁRIOS 1.13 

Registre aqui outros comentários referentes  
 aos estudantes dessa disciplina; 
 às condições de infraestrutura para a disciplina (salas, laboratórios e recursos audiovisuais 
etc.); 
 a este processo avaliativo. 

QUESTÃO ABERTA 
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QUADRO 3: TABELA DE ESPECIFICAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA PELO ESTUDANTE – MATEMÁTICA (EAD) (VERSÃO APLICADA ENTRE 16 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2013) 

FOCO ITEM QUESTÃO ALTERNATIVAS PESO 

G
ES

TÃ
O

 D
A

 A
U

LA
/O

RI
EN

TA
ÇÃ

O
 

1.1 METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se às estratégias de ensino utilizadas pelo(a) 
professor(a) para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Indique se o(a) professor(a) 

utiliza estratégias que favorecem a aprendizagem. 2 
às vezes utiliza estratégias que favorecem a aprendizagem. 1 
utiliza estratégias que não favorecem a aprendizagem. 0 

1.2 CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) se faça entender pelos 
estudantes. Indique se o(a) professor(a) 

empenha-se na comunicação, mas é parcialmente entendido(a). 1 
comunica-se de forma que dificulta o entendimento. 0 
comunica-se de forma clara, facilitando o entendimento. 2 

1.3 VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: é esperado que o(a) professor(a) incentive o estudante a 
pesquisar conteúdos relacionados à disciplina. Indique se o(a) professor(a) 

não incentiva a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 0 
incentiva algumas vezes a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 1 
incentiva frequentemente a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 2 

1.4 PLANO/PROGRAMA DE ENSINO: é esperado que o(a) professor(a) apresente e desenvolva o 
Plano/Programa de ensino da disciplina. Indique se o(a) professor(a) 

apresenta e desenvolve o plano/programa proposto. 2 
apresenta, mas não desenvolve o plano/programa proposto. 1 
não apresenta o plano/programa de ensino. 0 

1.5 
VISÃO AMPLIADA DO CONHECIMENTO: é esperado que o(a) professor(a) apresente uma 
visão ampliada da disciplina, relacionando-a com outros conhecimentos.  
Indique se o(a) professor(a) 

relaciona, com frequência , a(s) temática(s) da disciplina com outros conhecimentos. 2 
relaciona, às vezes, a(s) temática(s)da disciplina com outros conhecimentos. 1 
atém-se estritamente à disciplina, não relacionando-a com outros conhecimentos. 0 

1.6 TUTORIA: é esperado que o(a) professor/tutor(a) atenda individualmente ou coletivamente os 
estudantes para esclarecimento de dúvidas e/ou sugestões . Indique se o(a) professor(a) 

atende sempre e soluciona as dificuldades. 0 
atende, mas não soluciona às dificuldades. 1 
não atende. 2 

1.7 
RELEVÂNCIA DA DISCIPLINA: é esperado que o(a) professor(a) desenvolva a disciplina, 
revelando, na prática docente, seu significado e sua importância para a formação.  
Indique se o(a) professor(a) 

algumas vezes revela na prática docente o significado e a importância da disciplina para a formação. 1 
não revela na prática o significado e a importância da disciplina. 0 
revela frequentemente na prática o significado e a importância da disciplina. 2 

AVALIAÇÃO 1.8 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) faça a 
devolutiva das avaliações (prova, seminário, trabalho escrito e outros) e oriente para superar as 
dificuldades. Indique se o(a) professor(a) 

analisa os resultados das avaliações e orienta para superar as dificuldades. 2 
apresenta os resultados das avaliações e não orienta para superar as dificuldades. 1 
não analisa os resultados das avaliações. 0 

COMPROMISSO 
COM A AULA 1.9 

PRESENÇA DO PROFESSOR: é esperado que o(a) professor(a) responda as mensagens no 
fórum, envie avisos, gere arquivos, corrija atividades, entre outros. Indique se o(a) 
professor(a) 

está sempre presente. 2 
está muito pouco presente. 0 

está às vezes presente. 1 
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 1.10 

Faça uma Autoavaliação de sua participação nessa disciplina. (Questões, 10, 11 e 12) 
 
Autoavaliação - PROCESSO DE APRENDIZAGEM: procuro solucionar dúvidas, entrando em 
contato com o(a) professor(a) e/ou buscando material para complementar meu aprendizado 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 

raramente. 0 

1.11 Autoavaliação - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: realizo as atividades previstas pela 
disciplina (leitura, pesquisas, exercícios, entre outras) 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 
raramente. 0 

1.12 Autoavaliação - CONTRIBUIÇÃO PARA AULA E/OU ORIENTAÇÃO: trago questões 
relevantes para a discussão no ambiente ou na atividade presencial 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 
raramente. 0 

COMENTÁRIOS 1.13 

Registre aqui outros comentários referentes  
 ao(à) professor(a) dessa disciplina; 
 às condições de infraestrutura para a disciplina (salas, laboratórios e recursos audiovisuais 

etc.); 
 a este processo avaliativo. 

QUESTÃO ABERTA 
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QUADRO 4: TABELA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE – MATEMÁTICA (EAD) (VERSÃO APLICADA ENTRE 16 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2013) 
FOCO ITEM QUESTÃO ALTERNATIVAS PESO 

G
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1.1 
METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se às estratégias de ensino utilizadas pelo(a) 
professor(a) para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Em relação a essa turma, avalio 
que 

a maioria das estratégias que utilizei favoreceu a aprendizagem. 2 
utilizei estratégias que às vezes favoreceram a aprendizagem. 1 
a maioria das estratégias que utilizei não favoreceu a aprendizagem. 0 

1.2 
CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) se faça entender pelos 
estudantes.  
Em relação a essa turma, avalio que 

em algumas aulas/orientações, tive facilidade em me fazer entender, em outras nem tanto. 1 
tive muita dificuldade em me fazer entender. 0 
tive facilidade em me fazer entender. 2 

1.3 VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: é esperado que o(a) professor(a) incentive o estudante a 
pesquisar conteúdos relacionados à disciplina. Em relação a essa turma, avalio que 

não incentivei a pesquisa de conteúdos, tendo em vista a natureza dessa disciplina. 0 
incentivei algumas vezes a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 1 
incentivei frequentemente a pesquisa de conteúdos relacionados à disciplina. 2 

1.4 PLANO/PROGRAMA DE ENSINO: é esperado que o(a) professor(a) apresente e desenvolva o 
plano/programa de ensino da disciplina. Em relação a essa turma, avalio que 

apresentei e desenvolvi o plano/programa proposto. 2 
apresentei o plano/programa de ensino, mas verifiquei que não o desenvolvi suficientemente. 1 
por vários motivos não apresentei o plano/programa de ensino para essa turma. 0 

1.5 
VISÃO AMPLIADA DO CONHECIMENTO: é esperado que o(a) professor(a) apresente uma 
visão ampliada da disciplina, relacionando-a com outros conhecimentos.  
Em relação a essa turma, avalio que 

relacionei com frequência a(s) temática(s) da disciplina com outros conhecimentos. 2 
relacionei algumas vezes a(s) temática(s) da disciplina com outros conhecimentos. 1 
me ative aos conteúdos previstos, tendo em vista a  natureza dessa disciplina. 0 

1.6 
TUTORIA: é esperado que o(a) professor/tutor(a) atenda individual ou coletivamente os 
estudantes para esclarecimento de dúvidas e/ou sugestões. Em relação a essa turma, avalio 
que 

por problemas de condições de ensino, muitas vezes não foi possível atender os estudantes. 0 
atendi, mas nem sempre contribuí para solucionar as dificuldades. 1 
atendi e contribuí para a solução das demandas. 2 

1.7 
RELEVÂNCIA DA DISCIPLINA: é esperado que o(a) professor(a) desenvolva a disciplina, 
revelando, na prática docente, seu significado e sua importância para a formação. Em relação a 
essa turma, avalio que 

algumas vezes revelei na prática docente a importância e o significado da disciplina para a formação. 1 
a natureza da disciplina não permitiu revelar, na prática docente, seu significado e sua importância. 0 
revelei frequentemente na prática docente o significado e a importância da disciplina. 2 

AVALIAÇÃO 1.8 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) faça a 
devolutiva das avaliações (prova, seminário, trabalho escrito e outros) e oriente para superar as 
dificuldades.  
Em relação a essa turma, avalio que 

analisei os resultados das avaliações e orientei para a superação de dificuldades. 2 
apresentei os resultados das avaliações e nem sempre pude orientar para a superação das dificuldades. 1 

não foi possível analisar com os estudantes os resultados das avaliações.  0 

COMPROMISSO 
COM A AULA/ 
ORIENTAÇÃO 

1.9 
PRESENÇA DO PROFESSOR: é esperado que o(a) professor(a) responda as mensagens no 
fórum, envie avisos, gere arquivos, corrija atividades, entre outros. Em relação a essa turma, 
avalio que 

estive sempre presente. 2 
estive regularmente presente. 0 
estive raramente presente. 1 
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1.10 

Faça uma avaliação da participação dos estudantes dessa turma na disciplina. (Questões, 10, 
11 e 12)  
 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM: é esperado que o estudante procure  solucionar dúvidas, 
entrando em contato com o(a) professor(a) e/ou buscando material para complementar seu 
aprendizado. Indique se a maioria dos estudantes 

sempre procura solucionar dúvidas e complementar seu aprendizado. 2 
em grande parte das vezes procura  solucionar dúvidas e complementar seu aprendizado. 1 

raramente procura  solucionar dúvidas e complementar seu aprendizado. 0 

1.11 
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: é esperado que o estudante realize as atividades previstas 
pela disciplina (leitura, pesquisas, exercícios, entre outras). Indique se a maioria dos 
estudantes.  

sempre realizou as atividades previstas. 2 
em grande parte das vezes realizou as atividades previstas. 1 
raramente realizou as atividades previstas. 0 

1.12 
CONTRIBUIÇÃO PARA AULA E/OU ORIENTAÇÃO: é esperado que o estudante traga 
questões relevantes para  discussão no ambiente ou na atividade presencial. Indique se a 
maioria dos estudantes 

sempre apresentou questões relevantes. 2 
em grande parte das vezes apresentou questões relevantes. 1 
raramente apresentou questões relevantes. 0 

COMENTÁRIOS 1.13 

Registre aqui outros comentários referentes  
 aos estudantes dessa disciplina; 
 às condições de infraestrutura para a disciplina (salas, laboratórios e recursos audiovisuais 
etc.); 
 a este processo avaliativo. 

QUESTÃO ABERTA 
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QUADRO 5:  TABELA DE ESPECIFICAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA PELO ESTUDANTE – MEDICINA/ENFERMAGEM/ENGENHARIA BIOMÉDICA 
(VERSÃO APLICADA ENTRE 16 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2013) 

FOCO ITEM QUESTÃO ALTERNATIVAS PESO 
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1.1 METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se às estratégias de ensino utilizadas pelo(a) 
professor(a) para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Indique se o(a) professor(a) 

utiliza estratégias que favorecem a aprendizagem. 2 
às vezes utiliza estratégias que favorecem a aprendizagem. 1 
utiliza estratégias que não favorecem a aprendizagem. 0 

1.2 CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) se faça entender pelos 
estudantes. Indique se o(a) professor(a)  

empenha-se na comunicação, mas é parcialmente entendido(a). 1 
comunica-se de forma que dificulta o entendimento. 0 
comunica-se de forma clara, facilitando o entendimento. 2 

1.3 VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: é esperado que o(a) professor(a) incentive o estudante a 
pesquisar conteúdos relacionados à ATIVIDADE. Indique se o(a) professor(a) 

não incentiva a pesquisa de conteúdos relacionados à ATIVIDADE. 0 
incentiva algumas vezes a pesquisa de conteúdos relacionados à ATIVIDADE. 1 
incentiva frequentemente a pesquisa de conteúdos relacionados à atividade. 2 

1.4 PLANO/PROGRAMA DE ENSINO: é esperado que o(a) professor(a) apresente e desenvolva o 
Plano/Programa de ensino da ATIVIDADE. Indique se o(a) professor(a) 

apresenta e desenvolve o plano/programa proposto. 2 
apresenta, mas não desenvolve o plano/programa proposto. 1 
não apresenta o plano/programa da ATIVIDADE. 0 

1.5 
VISÃO AMPLIADA DO CONHECIMENTO: é esperado que o(a) professor(a) apresente uma 
visão ampliada da ATIVIDADE, relacionando-a com outros conhecimentos.  
Indique se o(a) professor(a) 

relaciona, com frequência , a(s) temática(s) da ATIVIDADE com outros conhecimentos. 2 
relaciona, às vezes, a(s) temática(s)da ATIVIDADE com outros conhecimentos. 1 
atém-se estritamente à ATIVIDADE, não relacionando-a com outros conhecimentos. 0 

1.6 ATENÇÃO AO ESTUDANTE: é esperado que o(a) professor(a) se disponha a atender as 
demandas de aprendizagem dos estudantes. Indique se o(a) professor(a) 

não se disponibiliza para atender as demandas de aprendizagem dos estudantes. 0 
atende, mas não contribui para solução das demandas. 1 
atende e contribui para a solução das demandas. 2 

1.7 
RELEVÂNCIA DA ATIVIDADE: é esperado que o(a) professor(a) desenvolva a 
ATIVIDADE, revelando, na prática docente, seu significado e sua importância para a formação.  
Indique se o(a) professor(a) 

algumas vezes revela na prática docente o significado e a importância da disciplina para a formação 1 
não revela na prática o significado e a importância da ATIVIDADE. 0 
revela frequentemente na prática o significado e a importância da ATIVIDADE. 2 

AVALIAÇÃO 1.8 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) faça a 
devolutiva das avaliações somativas e formativas e oriente para superar as dificuldades. 
Indique se o(a) professor(a) 

analisa os resultados das avaliações e orienta para superar as dificuldades. 2 
apresenta os resultados das avaliações e não orienta para superar as dificuldades. 1 
não analisa os resultados das avaliações. 0 

COMPROMISSO 
COM A AULA 1.9 PONTUALIDADE: é definida como cumprimento de início e término do horário de 

aula/tutoria/orientação.  Indique se o(a) professor(a) 

é pontual. 2 
está regularmente atrasado(a). 0 

tem pequenos atrasos. 1 
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 1.10 

Faça uma Autoavaliação de sua participação nessa ATIVIDADE. (Questões, 10, 11 e 12) 
 
Autoavaliação - PONTUALIDADE: sou pontual nessa ATIVIDADE, estando presente do 
início até o término do horário da aula/tutoria/orientação. 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 

raramente. 0 

1.11 Autoavaliação - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: realizo as atividades previstas pela 
ATIVIDADE (leitura, pesquisas, exercícios, entre outras). 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 
raramente. 0 

1.12 Autoavaliação - CONTRIBUIÇÃO PARA AULA/TUTORIA/ORIENTAÇÃO: trago questões 
relevantes para a discussão na aula/tutoria/orientação. 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 
raramente. 0 

COMENTÁRIOS 1.13 

Registre aqui outros comentários referentes  
 ao(à) professor(a) dessa ATIVIDADE; 
 às condições de infraestrutura para a ATIVIDADE (salas, laboratórios e recursos 

audiovisuais etc.); 
 a este processo avaliativo. 

QUESTÃO ABERTA 
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QUADRO 6: TABELA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE – MEDICINA/ENFERMAGEM/ENGENHARIA BIOMÉDICA 
(VERSÃO APLICADA ENTRE 16 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2013) 

FOCO ITEM QUESTÃO ALTERNATIVAS PESO 
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1.1 
METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se às estratégias de ensino utilizadas pelo (a) 
professor(a) para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Em relação a essa turma, avalio 
que 

a maioria das estratégias que utilizei favoreceu a aprendizagem. 2 
utilizei estratégias que às vezes favoreceram a aprendizagem. 1 
a maioria das estratégias que utilizei não favoreceu a aprendizagem. 0 

1.2 
CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é esperado que o (a) professor(a) se faça entender pelos 
estudantes.  
Em relação a essa turma, avalio que 

em algumas aulas/ tutorias/ orientações tive facilidade em me fazer entender, em outras nem tanto. 1 
tive muita dificuldade em me fazer entender. 0 
tive facilidade em me fazer entender. 2 

1.3 VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: é esperado que o(a) professor(a) incentive o estudante a 
pesquisar conteúdos relacionados à ATIVIDADE. Em relação a essa turma, avalio que 

não incentivei a pesquisa de conteúdos, tendo em vista a natureza da ATIVIDADE. 0 
incentivei algumas vezes a pesquisa de conteúdos relacionados à ATIVIDADE. 1 
incentivei frequentemente a pesquisa de conteúdos relacionados à atividade. 2 

1.4 PLANO/PROGRAMA DE ENSINO: é esperado que o(a) professor(a) apresente e desenvolva o 
plano/programa de ensino da ATIVIDADE. Em relação a essa turma, avalio que 

apresentei e desenvolvi o plano/programa proposto. 2 
apresentei o plano/programa de ensino, mas verifiquei que não o desenvolvi suficientemente. 1 
por vários motivos não apresentei o plano/programa de ensino para essa turma. 0 

1.5 
VISÃO AMPLIADA DO CONHECIMENTO: é esperado que o(a) professor(a) apresente uma 
visão ampliada da ATIVIDADE, relacionando-a com outros conhecimentos. Em relação a essa 
turma, avalio que 

relacionei com frequência a(s) temática(s) da ATIVIDADE com outros conhecimentos. 2 
relacionei algumas vezes a(s) temática(s) da ATIVIDADE com outros conhecimentos. 1 
me ative aos conteúdos previstos, tendo em vista a  natureza dessa ATIVIDADE. 0 

1.6 ATENÇÃO AO ESTUDANTE: é esperado que o(a) professor(a) se disponha a atender às 
demandas de aprendizagem dos estudantes. Em relação a essa turma, avalio que 

por problemas de condições de ensino, não foi possível atender às demandas de aprendizagem. 0 
me disponibilizei a atender às demandas de aprendizagem, mas nem sempre contribuí para as suas 
soluções. 1 

atendi sempre e contribuí para a solução das demandas. 2 

1.7 
RELEVÂNCIA DA DISCIPLINA: é esperado que o(a) professor(a) desenvolva a 
ATIVIDADE, revelando, na prática docente, seu significado e sua importância para a formação. 
Em relação a essa turma, avalio que 

algumas vezes revelei na prática docente a importância e o significado da disciplina para a formação  1 
a natureza da ATIVIDADE não permitiu revelar, na prática docente, seu significado e sua importância. 0 
revelei frequentemente na prática docente o significado e a importância da ATIVIDADE. 2 

AVALIAÇÃO 1.8 
ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a) faça a 
devolutiva das avaliações somativas e formativas e oriente para superar as dificuldades. Em 
relação a essa turma, avalio que 

analisei os resultados das avaliações e orientei para a superação de dificuldades. 2 
apresentei os resultados das avaliações e nem sempre pude orientar para a superação das dificuldades. 1 
não foi possível analisar com os estudantes os resultados das avaliações.  0 

COMPROMISSO 
COM A AULA/ 
ORIENTAÇÃO 

1.9 PONTUALIDADE: é definida como cumprimento de início e término do horário de 
aula/tutoria/ orientação. Em relação a essa turma, avalio que 

fui pontual. 2 
estive regularmente atrasado(a). 0 
tive pequenos atrasos. 1 
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1.10 

FAÇA uma AVALIAÇÃO da participação dos estudantes dessa turma na ATIVIDADE 
(Questões 10, 11 e 12) 
 
PONTUALIDADE: é esperado que o estudante seja pontual, estando presente do início até o 
término da aula/ tutoria/ orientação. Indique se a maioria dos estudantes 

foi pontual. 2 
esteve regularmente atrasada. 1 

teve pequenos atrasos. 0 

1.11 
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: é esperado que o estudante realize as atividades previstas 
pela ATIVIDADE (leitura, pesquisas, exercícios, entre outras). Indique se a maioria dos 
estudantes 

sempre realizou as atividades previstas. 2 
em grande parte das vezes realizou as atividades previstas. 1 
raramente realizou as atividades previstas. 0 

1.12 
CONTRIBUIÇÃO PARA AULA/TUTORIA/ORIENTAÇÃO: é esperado que o estudante 
apresente questões relevantes para a discussão na aula/tutoria/orientação. Indique se a maioria 
dos estudantes 

sempre apresentou questões relevantes. 2 
em grande parte das vezes apresentou questões relevantes. 1 
raramente apresentou questões relevantes. 0 

COMENTÁRIOS 1.13 

Registre aqui outros comentários referentes  
 aos estudantes dessa ATIVIDADE; 
 às condições de infraestrutura para a ATIVIDADE (salas, laboratórios e recursos 
audiovisuais etc.); 
 a este processo avaliativo. 

QUESTÃO ABERTA 
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QUADRO 7: TABELA DE ESPECIFICAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA PELO ESTUDANTE – PÓS-GRADUAÇÃO (VERSÃO APLICADA ENTRE 16 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2013) 

FOCO ITEM QUESTÃO ALTERNATIVAS PESO 
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1.1 
METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se às estratégias de ensino utilizadas pelo(a) 
professor(a)/orientador(a) para favorecer a aprendizagem dos(as) pós-graduandos(as). 
Indique se o(a) professor(a)/orientador(a) 

utiliza estratégias que favorecem a aprendizagem. 2 
às vezes utiliza estratégias que favorecem a aprendizagem. 1 
utiliza estratégias que não favorecem a aprendizagem. 0 

1.2 CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a)/orientador(a) se faça 
entender pelos(as) pós-graduandos(as). Indique se o(a) professor(a)/orientador(a) 

empenha-se na comunicação, mas é parcialmente entendido(a). 1 
comunica-se de forma que dificulta o entendimento. 0 
comunica-se de forma clara, facilitando o entendimento. 2 

1.3 VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: é esperado que o(a) professor(a)/orientador(a) 
incentive a pesquisa. Indique se o(a) professor(a) /orientador(a) 

não incentiva a pesquisa. 0 
incentiva algumas vezes a pesquisa. 1 
incentiva frequentemente  a pesquisa. 2 

1.4 
PLANO/PROGRAMA DE ENSINO OU DE ORIENTAÇÃO: é esperado que o(a) 
professor(a)/orientador(a) apresente e desenvolva o Plano/Programa de ensino ou de 
orientação. Indique se o(a) professor(a)/orientador(a) 

apresenta e desenvolve o plano/programa proposto. 2 
apresenta, mas não desenvolve o plano/programa proposto. 1 
não apresenta o plano/programa de ensino ou de orientação. 0 

1.5 

VISÃO AMPLIADA DO CONHECIMENTO: é esperado que o(a) 
professor(a)/orientador(a) apresente uma visão ampliada da temática proposta, 
relacionando-a com outros conhecimentos.  
Indique se o(a) professor(a)/orientador(a) 

relaciona, com frequência, a temática proposta  com outros conhecimentos. 2 
relaciona, às vezes, a temática proposta com outros conhecimentos. 1 

atém-se estritamente à temática proposta, não relacionando-a com outros conhecimentos. 0 

1.6 
ATENÇÃO AOS (ÀS) PÓS-GRADUANDOS(AS): é esperado que o(a) 
professor(a)/orientador(a) tenha disponibilidade para atender às demandas educacionais 
dos(as) pós graduandos(as). Indique se o(a) professor(a)/orientador(a) 

não se disponibiliza para atender às demandas educacionais dos(as) pós-graduandos(as). 0 
atende, mas não contribui para solução das demandas. 1 
atende e contribui para a solução das demandas. 2 

1.7 
RELEVÂNCIA DA DISCIPLINA: é esperado que o(a) professor(a)/orientador(a) 
desenvolva a disciplina/orientação, revelando, na prática docente, seu significado e sua 
importância para a formação. Indique se o(a) professor(a)/orientador(a) 

algumas vezes revela na prática docente o significado e a importância da disciplina/orientação 1 
não revela na prática docente o significado e a importância da disciplina/orientação. 0 
revela na prática docente o significado e a importância da disciplina/orientação. 2 

AVALIAÇÃO 1.8 

ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DOS(AS) PÓS-GRADUANDOS(AS): é esperado que 
o(a) professor(a)/orientador(a) analise os trabalhos realizados pelos(as) pós-
graduandos(as) e ofereça contribuições pertinentes. Indique se o(a) 
professor(a)/orientador(a) 

sempre oferece contribuições pertinentes. 2 
algumas vezes oferece contribuições pertinentes. 1 

não oferece contribuições pertinentes. 0 

COMPROMISSO 
COM A AULA 1.9 PONTUALIDADE: é definida como cumprimento de início e término do horário de 

aula/orientação. Indique se o(a) professor(a)/orientador(a) 

é pontual. 2 
está regularmente atrasado(a). 0 
tem pequenos atrasos. 1 
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 1.10 

Faça uma Autoavaliação de sua participação nessa disciplina/orientação. (Questões, 10, 
11 e 12) 
 
Autoavaliação - PONTUALIDADE: sou pontual nessa disciplina, estando presente do 
início até o término do horário da aula/orientação 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 

raramente. 0 

1.11 Autoavaliação - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: realizo as atividades previstas pela 
disciplina/orientação (leitura, pesquisas, exercícios, entre outras) 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 
raramente. 0 

1.12 Autoavaliação - CONTRIBUIÇÃO PARA AULA E/OU ORIENTAÇÃO: trago questões 
relevantes para a discussão na aula/orientação 

sempre. 2 
em grande parte das vezes. 1 
raramente. 0 

COMENTÁRIOS 1.13 

Registre aqui outros comentários referentes  
 ao(à) professor(a)/orientador(a) dessa disciplina/orientação; 
 às condições de infraestrutura para a disciplina/orientação (salas, laboratórios e 

recursos audiovisuais etc.); 
 a este processo avaliativo. 

QUESTÃO ABERTA 
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QUADRO 8: TABELA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE – PÓS-GRADUAÇÃO (VERSÃO APLICADA ENTRE 16 DE OUTUBRO E 03 DE NOVEMBRO DE 2013) 
FOCO ITEM QUESTÃO ALTERNATIVAS PESO 
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1.1 
METODOLOGIA DE ENSINO: refere-se às estratégias de ensino utilizadas pelo(a) 
professor(a)/orientador(a) para favorecer a aprendizagem dos(as) pós-graduandos(as). Em 
relação a essa turma/orientando(s), avalio que 

a maioria das estratégias que utilizei favoreceu a aprendizagem. 2 
utilizei estratégias que às vezes favoreceram a aprendizagem. 1 
a maioria das estratégias que utilizei não favoreceu a aprendizagem. 0 

1.2 CLAREZA DE COMUNICAÇÃO: é esperado que o(a) professor(a)/orientador(a)  se faça 
entender pelos(as) pós-graduandos(as). Em relação a essa turma/orientando(s), avalio que 

em algumas aulas/orientações, tive facilidade em me fazer entender, em outras nem tanto. 1 
tive muita dificuldade em me fazer entender. 0 
tive facilidade em me fazer  entender. 2 

1.3 VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: é esperado que o(a) professor(a) /orientador(a)  incentive a 
pesquisa. Em relação a essa turma/orientando(s), avalio que 

o interesse/envolvimento com a pesquisa é responsabilidade exclusiva do(a) pós-graduando(a). 0 
tendo em vista as características desta turma/orientação incentivei algumas vezes a pesquisa. 1 
incentivei frequentemente a pesquisa. 2 

1.4 
PLANO/PROGRAMA DE ENSINO OU DE ORIENTAÇÃO: é esperado que o(a) 
professor(a)/orientador(a)  apresente e desenvolva o plano/programa de ensino da 
disciplina/orientando(s). Em relação a essa turma/orientando(s), avalio que 

apresentei e desenvolvi o plano/programa proposto. 2 
apresentei o plano/programa proposto, mas verifiquei que não o desenvolvi suficientemente. 1 
por vários motivos não apresentei o plano/programa para essa turma/orientação. 0 

1.5 
VISÃO AMPLIADA DO CONHECIMENTO: é esperado que o(a) professor(a)/orientador(a)  
apresente uma visão ampliada da temática proposta, relacionando-a com outros conhecimentos. 
Em relação a essa turma/ orientando(s), avalio que 

relacionei com frequência a temática proposta com outros conhecimentos. 2 
relacionei algumas vezes a temática proposta  com outros conhecimentos. 1 
me ative à temática proposta, tendo em vista sua natureza. 0 

1.6 
ATENÇÃO AOS(ÀS) PÓS-GRADUANDOS(AS): é esperado que o(a) 
professor(a)/orientador(a)  tenha disponibilidade para atender às demandas educacionais dos(as) 
pós-graduandos(as). Em relação a essa turma/ orientando(s), avalio que 

por problemas de condições de ensino, não foi possível atender às demandas educacionais dos(as) pós-
graduandos(as). 0 

me disponibilizei a atender às demandas, mas nem sempre contribuí para as suas soluções. 1 
atendi e contribuí para a solução das demandas. 2 

1.7 

RELEVÂNCIA DA DISCIPLINA/ORIENTAÇÃO: é esperado que o(a) 
professor(a)/orientador(a) desenvolva a disciplina/orientação, revelando, na prática docente, seu 
significado e sua importância para a formação. Em relação a essa turma/ orientando(s), 
avalio que 

algumas vezes revelei na prática docente o significado e a importância da disciplina/orientação. 1 
a natureza da disciplina/orientação não permitiu revelar, na prática docente, seu significado e sua 
importância. 0 

revelei frequentemente na prática docente o significado e a importância da disciplina. 2 

AVALIAÇÃO 1.8 
ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DOS(AS) PÓS-GRADUANDOS(AS): é esperado que o(a) 
professor(a)/orientador(a) faça a devolutiva das produções oferecendo contribuições pertinentes. 
Em relação a essa turma/ orientando(s), avalio que 

sempre faço as devolutivas oferecendo contribuições. 2 
fiz as devolutivas e nem sempre pude oferecer contribuições 1 
não foi possível fazer as devolutivas das produções.  0 

COMPROMISSO 
COM A AULA/ 
ORIENTAÇÃO 

1.9 
PONTUALIDADE: é definida como cumprimento de início e término do horário de 
aula/orientação.  
Em relação a essa turma/orientando(s), avalio que 

fui pontual. 2 
estive regularmente atrasado(a). 0 
tive pequenos atrasos. 1 

A
V
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A
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A
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U
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A
 

CO
M
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O

S 1.10 

FAÇA uma AVALIAÇÃO da participação dos(as) pós-graduandos(as) dessa turma na 
disciplina/orientação. 
(questões 10,11 e 12) 
 
PONTUALIDADE: é esperado que o(a) pós-graduando(a) seja pontual, estando presente do 
início até o término da aula/orientação. Indique se a maioria dos(as) pós-graduandos(as) 

foi pontual. 2 
esteve regularmente atrasada. 0 

teve pequenos atrasos. 1 

1.11 
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: é esperado que o(a) pós-graduando(a) realize as 
atividades previstas pela disciplina/orientação (leitura, pesquisas, exercícios, entre outras). 
Indique se a maioria dos(as) pós-graduandos(as) 

sempre realizou as atividades previstas. 2 
em grande parte das vezes realizou as atividades previstas. 1 
raramente realizou as atividades previstas. 0 

1.12 
CONTRIBUIÇÃO PARA AULA E/OU ORIENTAÇÃO: é esperado que o(a) pós-graduando(a) 
apresente questões relevantes para a discussão na aula/orientação. Indique se a maioria dos(as) 
pós-graduandos(as) 

sempre apresentou questões relevantes. 2 
em grande parte das vezes apresentou questões relevantes. 1 
raramente apresentou questões relevantes. 0 

COMENTÁRIOS 1.13 

Registre aqui outros comentários referentes  
 aos pós-graduandos dessa disciplina/orientação; 
 às condições de infraestrutura para a disciplina/orientação (salas, laboratórios e recursos 
audiovisuais etc.); 
 a este processo avaliativo. 

QUESTÃO ABERTA 
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2 – METODOLOGIA: INTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

A metodologia, os instrumentos e procedimentos, definidos para o 

desenvolvimento das atividades avaliativas em 2013, foram propostos considerando a 

necessidade de diferentes planejamentos para ações distintas: 

2.1 construção coletiva do instrumento descrita desde a elaboração inicial do 
instrumento, passando pela pré-testagem até a finalização da versão final; 

2.2 trabalho de campo que descreve um modelo de aplicação; 

2.3 divulgação dos resultados; 

2.4 procedimentos de análise. 
  

 
2.1 – A construção coletiva do instrumento 

Oito instrumentos vêm sendo aperfeiçoados com contribuições da comunidade, 

em particular de alguns coordenadores de cursos, como fruto de um processo de discussão, 

a fim de permitir a equalização de indicadores com o perfil da docência estabelecido, 

ponderando sobre a importância de cada um para o exercício profissional, perfil este 

amplamente descrito nos documentos oficiais da Instituição. Os oito questionários podem 

ser assim descritos: 

1. Questionário do estudante de graduação; 
2. Questionário do docente da graduação; 

3. Questionário do estudante de EAD; 
4. Questionário do docente da EAD; 

5. Questionário do estudante de Cursos de graduação com projeto pedagógico 
diferenciado (Medicina, Enfermagem e Engenharia Biomédica); 

6. Questionário do docente dos Cursos de graduação com projeto pedagógico 
diferenciado (Medicina, Enfermagem e Engenharia Biomédica); 

7. Questionário do estudante de pós-graduação; 
8. Questionário do docente da pós-graduação. 
 
Além dos interlocutores qualificados, os questionários aplicados tanto no 1º 

como no 2º semestre de 2013 estiveram disponibilizado no site da CPA-PUCSP, 

justamente para apreciação, sugestões, críticas da comunidade.  
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2.1.1 – Pré-testagem do instrumento 

O processo de pré-testagem do instrumento utilizado em 2013 foi realizado 

com a aplicação de tal instrumento no curso de Relações Internacionais.  

No âmbito do curso, a versão sofreu os primeiros ajustes, que levaram a 

algumas alterações na versão preliminar. A estrutura do instrumento foi parcialmente 

modificada para diminuir o tempo de sua aplicação. Quanto ao conteúdo, na primeira parte 

do questionário de avaliação do professor, foram aplicados 20  itens. A aplicação no curso 

de Relações Internacionais foi realizada na forma on-line, avaliação censitária: todos os 

estudantes de todas as turmas avaliaram todos os professores. 

Como resultado do pré-teste, foram eliminados 8 itens, por motivo de baixa 

discriminação. Os demais foram mantidos, totalizando 12 itens. Pequenas mudanças de 

redação foram feitas em algumas questões, para melhorar o entendimento dos 

participantes. 

Quanto à estrutura do instrumento, mantiveram-se as principais características 

da proposta original. Algumas modificações de conteúdo, porém, foram feitas, 

considerando a experiência do curso de Relações Internacionais. Nos itens relativos à 

avaliação do professor pelo aluno, foi acrescido um espaço de diálogo, onde os 

participantes puderam registrar suas opiniões quanto ao docente/estudante, ao processo 

avaliativo, à infraestrutura e às condições de ensino. 

Na parte de autoavaliação do aluno, foram mantidos os mesmos itens da 

primeira versão de 2008  do questionário. 

 

2.2 – Aplicação e coleta de dados  

Tanto no 1º como no 2º semestre de 2013, os estudantes e professores de 

graduação e pós-graduação stricto sensu realizaram avaliação da docência on-line. Os 

estudantes avaliaram indicadores do desempenho didático dos docentes em suas 

respectivas disciplinas e também fizeram sua autoavaliação. Já os docentes participaram da 

consulta realizando sua autoavaliação e avaliando suas turmas.  
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Tanto o questionário de avaliação da docência pelos estudantes quanto o de 

autoavaliação dos professores ficaram disponíveis durante todo o período de avaliação no 

Portal Acadêmico: www.portalacademico.pucsp.br  para conhecimento da comunidade. 

Durante a coleta de dados, cada participante (estudantes e docentes) pôde 

contribuir para o aperfeiçoamento didático-pedagógico dos cursos ou programas da 

Universidade, fornecendo informações quanto ao trabalho docente nas disciplinas cursadas 

em 2013, informações essas que oferecessem subsídios aos docentes, aos alunos e às 

coordenações de curso e de programa para aperfeiçoar a gestão do trabalho pedagógico em 

sala de aula. 

A coleta de dados tem caráter sigiloso. O estudante se identifica logo na 

abertura (com seu número RA e senha de acesso ao Portal Acadêmico), pois essa é a forma 

de localizar seus atuais professores; no entanto, o sistema garante o anonimato de quem 

oferece os dados. Para resguardar o acesso aos resultados, os relatórios foram 

encaminhados à coordenação dos cursos e programas, para planejar a devolutiva aos 

professores e estudantes. Também tiveram acesso aos resultados as direções de Faculdade. 

A avaliação foi realizada no final de cada semestre, considerando o tempo 

pedagógico necessário para estabelecimento de vínculo entre professor, estudantes e 

desenvolvimento do programa de ensino de cada curso. O período também foi programado 

de forma a não coincidir com a época de avaliação de desempenho dos estudantes (como 

provas, trabalhos, seminários, relatórios, entre outros).  

Os dados do 1º e do 2º semestres se integraram a outros instrumentos de 

avaliação em desenvolvimento pela CPA-PUCSP, como as consultas sobre o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), a infraestrutura e os equipamentos, a gestão administrativa e 

acadêmica, o currículo vivido e o atendimento ao aluno.  

A existência do processo avaliativo da docência, conduzido pela CPA-PUCSP 

e operacionalizado pela DTI, é definida pelo Ministério da Educação (MEC) como 

indicador de qualidade da instituição e dos cursos. 
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2.3 – Monitoramento do trabalho avaliativo 
 

Como parte do monitoramento da aplicação, a DTI enviou à Coordenação de 

curso, semanalmente, informações sobre a frequência de participação. Assim, para o caso 

de baixo número de respostas, o coordenador foi estimulado a buscar alternativas para 

ampliar a participação de estudantes e professores. 

Além disso, a CPA-PUCSP manteve um canal aberto de diálogo com a 

comunidade – via telefone ou e-mail – para solucionar problemas. Os mais frequentes 

foram de natureza de acesso ao programa (Registro acadêmico, ou senha do portal). 

Ao final do processo de avaliação da docência, a CPA-PUCSP enviou a cada 

Coordenação de Curso os dados da participação do curso, os resultados gerais do curso, os 

resultados do desempenho de cada docente por turma, da autoavaliação do discente, da 

autoavaliação do docente, assim como das manifestações na questão aberta. 
 
2.4 – Divulgação dos resultados  

Conforme previsto para os processos de Avaliação da Docência pelo 

Estudante, Autoavaliação do Discente, Autoavaliação do Docente, Avaliação da Turma 

pelo Docente, realizados na PUC-SP no 1º e no 2º semestre de 2013, a CPA, por meio da 

geração de CD-ROMs, apresentou os resultados gerais da Universidade e os dados 

específicos dos cursos e dos programas. Nos CD foram registrados:  

1 – Carta ao coordenador do Curso ou do Programa;  

2 – Dados gerais da PUC-SP – Graduação e Pós-Graduação;  

3 – Dados do curso ou do Programa sobre participação de docentes e pós-
graduandos;  

4 – Relatório do curso ou de programa (Mestrado e Doutorado), integrando 
resultados da avaliação da docência realizada pelos estudantes (graduandos ou 
pós-graduandos) e pelos docentes;  

5 – Relatórios individuais do docente/disciplina/turma (graduação ou pós-
graduação), integrando resultados da avaliação da docência realizada pelos 
estudantes e pelos docentes; 

6 – Lista contendo os comentários na questão aberta, dos estudantes  e dos 
docentes  
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Esses dados tinham como objetivo oferecer subsídios importantes à gestão 

acadêmica – Coordenação e Colegiado – para o aperfeiçoamento dos cursos ou dos  

Programas e dando elementos para se articular a melhor forma de dar a devolutiva dos 

resultados aos estudantes e docentes.  

É importante assinalar que foram realizados investimentos em material 

publicitário produzido pela Divisão de Tecnologia da Educação (DTI) e pela Divisão 

Institucional de Comunicação (DCI), tanto no período preparatório da avaliação , como 

durante a aplicação e na divulgação dos resultados. 

No primeiro semestre de 2013, os materiais elaborados para a divulgação 

foram assim finalizados: 

 
Primeiro semestre 

 Materiais convidativos 
 Site da PUC: 

Figura 3: Divulgando as datas da Avaliação da Docência1° semestre no site da PUC-SP 
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Figura 4: Divulgação as datas da Avaliação da Docência 1° semestre site da PUC-SP/noticias 
 
  

 
Figura 5: Divulgação das datas da Avaliação da Docência 1° semestre no Acontece na PUC-SP  
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 Faixa:  

 

Figura 6: Faixa de divulgação das datas da Avaliação da Docência 1° semestre 
 
 

 Facebook: 

Figura 7: Divulgação das datas da Avaliação da Docência 1° semestre  no Facebook  

 
 

 E-mail para estudantes e professores 
 Cartas: 

 Aos coordenadores de curso 

 Aos coordenadores de programa 
 

 Materiais com os resultados 
 

 Carta aos coordenadores de curso/programa 

 Cartaz 
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Figura 8: Cartaz de divulgação das datas da Avaliação da Docência Acontece na PUC-SP 2° 
semestre  

 
 

 Site da PUC: 
 

 
Figura 9: Divulgação dos resultados da Avaliação da Docência1° semestre no site da PUC-SP  
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 Textos informativos sobre os resultados aos gestores vinculados aos cursos 
ou programas: Direção de Faculdade, Pró-Reitores de Graduação e Pós-Graduação.    

 
Segundo semestre 

 Materiais convidativos 
 

 Site da CPA 

 Cartas: 

 Aos diretores das faculdades 

 Aos coordenadores de curso/programa 

 E-mail para estudantes 

 Panfletos para estudantes e professores: 

 
Figura10: Panfleto de Divulgação das datas da Avaliação da Docência 2° 
semestre PUC-SP 

 
 

 Cartazes: 

 
Figura 11: Cartaz de divulgação das datas da Avaliação da Docência 2° 
semestre PUC-SP 
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Figura 12: Cartaz de divulgação das datas da Avaliação da Docência 2° 
semestre PUC-SP 
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Figura 13: Cartaz de divulgação das datas da Avaliação da Docência 2° semestre  
PUC-SP   

 Materiais com os resultados 
 Site da CPA-PUCSP 

 “Jornal da PUC” 
 Site da PUC-SP 
 Textos aos gestores ligados aos cursos e programas. 

 
2.5 - Procedimentos de análises  

Foram produzidos três tipos de relatórios para cada curso ou programa: 

 Relatório do Curso ou do Programa (formato gráfico): com a síntese de 
todas as avaliações realizadas pelos professores ao lado da síntese das 
avaliações pelos estudantes do curso, contemplando os resultados de cada 
indicador da docência avaliado;  

 Relatório de Turma(formato gráfico):  com a avaliação realizada pelo 
professor ao lado da síntese das avaliações pelos estudantes da turma, 
contemplando os resultados de cada indicador da docência avaliado;  
 Lista de manifestações escritas: com as respostas dos estudantes e 
professores referentes aos docentes avaliados, às condições de infraestrutura e 
ao processo avaliativo na questão aberta.  

A CPA-PUCSP explorou, ao término do processo avaliativo, dados referentes à aplicação 

dos diferentes intrumentos de coleta de informações. Estas foram organizadas em um 

banco de dados gerenciado pela equipe da DTI. 

As variáres foram assim definidas: a) frequencia de particpação de estudantes e docentes; 

b) número de questionários preenchidos por estudantes e docentes e c) sistematização de 

narrativas escritas (estudantes e docentes) referentes às respostas à questão aberta: Registre 

aqui outros comentários referentes ao(à) professor(a)/orirntador(a) dessa 

disciplina/orientação; às condições de infraestrutura para a disciplina/orientação (salas, 

laboratórios e recursos audiovisuais etc.) a este processo avaliativo.  

Para as análises foram utilizados dois softwares, Microsoft Excel e IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) - pacote estatístico para as 
ciências sociais O uso do primeiro software possibilitou a exploração e organização de 

dados quantitativos além da categorização das narrativas escritas. O segundo software por 

se tratar de uma ferramenta com funções estatisticas, foi utilizado para as análises e 

cruzamentos das respostas dos itens e testes de confiabilidade dos questionários.  
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3 – RESULTADOS 
 
3.1 – 1º semestre de 2013 

A Avaliação da Docência do 1º semestre de 2013 teve inicio no dia 27 de maio 

e foi finalizada em 20 de junho, envolvendo 3761 estudantes (20,9%) e 548 professores 

(37,3%). É interessante indicar que os estudantes puderam avaliar todos os seus 

professores. Essa possibilidade amplia, em muito, o número de questionários previstos, ou 

seja, se todos os estudantes participassem avaliando todos seus professores, esse processo 

avaliativo manipularia um total geral de 114.744 questionários. Como houve a participação 

de 15,3% de questionários preenchidos e validados, o universo de exploração de dados 

contou com 17.601 questionários. 

As tabelas de 1 a 4, que seguem, indicam os totais dos dados produzidos para o 

primeiro semestre de 2013. 
Tabela 1. Número previsto e registrado de ESTUDANTES - 1º sem. 

 Previstos Registrados % 
Estudantes 17989 3761 20,9 

Fonte: DTI – Obs.: Excluídos os cursos de graduação com Projeto Pedagógico diferenciado (Medicina, 
Enfermagem e Engenharia Biomédica). 
 

Tabela 2. Número previsto e registrado de DOCENTES - 1º sem. 

 Previstos Registrados % 
Docentes 1467 548 37,3 

Fonte: DTI – Obs.: Foram computados todos os cursos e programas. 
 

Tabela 3. Participação de ESTUDANTES de Graduação e de Pós-Graduação - 1º sem. 

 Nº Previsto Nº Registrados % 
Graduação 15025 3113 20,7 
Pós-Graduação 3791 792 20,9 
Total 18816* 3905 20,7 

Fonte: DTI 
*Há dupla contagem de estudantes que estão matriculados em mais de um curso. 

Tabela 4. Participação de DOCENTES de Graduação e de Pós-Graduação - 1º sem. 

 Nº Previsto Nº Registrados % 
Graduação 1243 468 37,7 
Pós-Graduação 465 179 38,5 
Total 1708* 647 37,9 

Fonte: DTI 
*Há dupla contagem de docentes participantes que ministram aulas na graduação e pós-graduação. 

A organização das informações também possibilitou analisar os 09 indicadores 
de natureza didático pedagógica e os 03 indicadores de participação dos estudantes. 
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De forma geral, os estudantes de graduação avaliaram positivamente (atendem 
plenamente o indicador) seus professores quanto aos quesitos relacionados aos aspectos 
pedagógicos. As mais altas porcentagens estão associadas aos seguintes indicadores: 
Plano/Programa de Ensino (79%), Pontualidade (76%) e Atenção ao Estudante 
(72%).Poucos indicadores foram apontados pelos alunos como aqueles que o docente não 
atende os requisitos. Poucos indicadores foram apontados pelos alunos como aqueles que o 
docente não atende aos requisitos pedagógicos. Mesmo assim, os dados apontaram que é 
preciso investir na Valorização da pesquisa (16%); em Metodologias de ensino (15%) e na  
Análise dos resultados da avaliação (14%). Uma parte destes alunos (30%) revelou que não 
contribui para a realização da aula e outros 35% indicaram que atendem parcialmente a 
esse quesito.  

Os alunos da Pós-graduação avaliaram seus professores de forma bastante 
positiva, ou seja, em todos os indicadores as porcentagens de atendimento pleno ao quesito 
são superiores a 84%. Diferente dos estudantes da graduação os estudantes de pós-
graduação não se consideram muito pontuais (21%), mas são mais participativos, pois 
somente 6% registraram que não atendem ao indicador de contribuição para a 
aula/orientação. 

As informações são coincidentes quando analisamos os dados dos docentes da 
graduação. Eles identificam a entrega do Plano/Programa de Ensino (92%) e se consideram 
como pontuais (86%) e que oferecem Atenção a seus alunos (82%). A diferença entre as 
informações encontra-se no indicador Metodologias de ensino. A grande maioria dos 
professores( 86%) diz utilizar metodologias que favorecem a aprendizagem dos estudantes, 
mas uma parte dos estudantes pensa de maneira diferente, pois, 15% assinalam que o 
professor não atende a esse quesito e 23% assinalam que atende parcialmente.  

Os professores de Pós-Graduação registram altas porcentagens para os 
indicadores de entrega de Plano/Programa (91%), Atenção aos alunos (90%) e Visão 
Ampliada do Conhecimento (90%). Indicam também que 21% de seus alunos não são 
pontuais e que os estudantes poderiam participar mais com contribuições ao 
desenvolvimento das atividades, pois registram que 40% atendem parcialmente este 
quesito. As tabelas, a seguir, reúnem as informações referentes aos estudantes e docentes 
da graduação e da pós-graduação para o 1º semestre. 
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Tabela 5: Distribuição de frequências e % considerando os questionários finalizados pelos estudantes de GRADUAÇÃO avaliando os docentes do 1º sem./ 2013 

 
 
 
 
 

Tabela 6: Distribuição de frequências e % considerando os questionários finalizados pelos estudantes de GRADUAÇÃO se autoavaliando no 1º sem./2013 

 
 
 
 
 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores Avaliados como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestão da Aula/Orientação 

1.1 Metodologia de Ensino 9450 60% 3564 23% 2339 15% 323 2% 
1.2 Clareza de Comunicação 9099 58% 4190 27% 2055 13% 332 2% 
1.3 Valorização da Pesquisa 8140 52% 4702 30% 2440 16% 394 3% 
1.4 Plano/Programa de Ensino 12342 79% 1456 9% 1471 9% 407 3% 
1.5 Visão Ampliada do Conhecimento 9603 61% 3959 25% 1719 11% 395 3% 
1.6 Atenção ao Estudante 11233 72% 2604 17% 1407 9% 432 3% 
1.7 Relevância da Disciplina 10397 66% 3129 20% 1704 11% 446 3% 

Avaliação 1.8 Análise dos Resultados da Avaliação 9928 63% 2969 19% 2234 14% 545 3% 
Compromisso com a Aula 1.9 Pontualidade 11905 76% 2084 13% 1283 8% 404 3% 

Descritores Quest. Indicadores 
Autoavaliação dos Estudantes como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Autoavaliação do 
Estudante 

1.10 Autoavaliação - Pontualidade 10626 68% 4175 27% 432 3% 443 3% 
1.11 Autoavaliação - Realização das atividades 10829 69% 3991 25% 410 3% 446 3% 

1.12 Autoavaliação - Contribuição para aula e/ou 
Orientação 5025 32% 5543 35% 4678 30% 430 3% 
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Tabela 7: Distribuição de frequências e % considerando os questionários finalizados pelos PÓS-GRADUANDOS avaliando os docentes do 1º sem./2013 

 
 
 
 

Tabela 8: Distribuição de frequências e % considerando os questionários finalizados pelos PÓS-GRADUANDOS se autoavaliando no 1º sem./2013 

 
 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores Avaliados como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestão da Aula/Orientação 

1.1 Metodologia de Ensino 1787 87% 165 8% 40 2% 54 3% 
1.2 Clareza de Comunicação 1714 84% 245 12% 34 2% 53 3% 
1.3 Valorização da Pesquisa 1812 89% 126 6% 51 2% 57 3% 
1.4 Plano/Programa de Ensino 1853 91% 79 4% 51 2% 63 3% 
1.5 Visão Ampliada do Conhecimento 1834 90% 117 6% 28 1% 67 3% 
1.6 Atenção ao Estudante 1854 91% 81 4% 53 3% 58 3% 
1.7 Relevância da Disciplina 1771 87% 170 8% 39 2% 66 3% 

Avaliação 1.8 Análise dos Resultados da Avaliação 1776 87% 165 8% 34 2% 71 3% 
Compromisso com a Aula 1.9 Pontualidade 1785 87% 167 8% 35 2% 59 3% 

Descritores Quest. Indicadores 
Autoavaliação dos Pós-Graduandos como Apresentando um Desempenho que: 
Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Autoavaliação do 
Estudante 

1.10 Autoavaliação - Pontualidade 1547 76% 15 1% 424 21% 60 3% 
1.11 Autoavaliação - Realização das Atividades 1599 78% 378 18% 13 1% 56 3% 

1.12 Autoavaliação - Contribuição para Aula 
e/ou Orientação 1038 51% 823 40% 123 6% 62 3% 
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Tabela 9: Distribuição de frequências e % considerando os questionários finalizados pelos professores de GRADUAÇÃO no 1º sem./2013 

 
 
 
 

Tabela 10: Distribuição de frequências e % considerando os questionários finalizados pelos professores de GRADUAÇÃO avaliando suas Turmas do 1º sem./2013 

 
 

 
 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores se Autoavaliaram como apresentando um desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestão da Aula/Orientação 

1.1 Metodologia de Ensino 1669 86% 224 12% 9 0% 36 2% 
1.2 Clareza de Comunicação 1332 69% 539 28% 27 1% 40 2% 
1.3 Valorização da Pesquisa 1284 66% 539 28% 69 4% 46 2% 
1.4 Plano/Programa de Ensino 1776 92% 77 4% 34 2% 51 3% 
1.5 Visão Ampliada do Conhecimento 1552 80% 296 15% 48 2% 42 2% 
1.6 Atenção ao Estudante 1595 82% 265 14% 32 2% 46 2% 
1.7 Relevância da Disciplina 1101 57% 776 40% 9 0% 52 3% 

Avaliação 1.8 Análise dos Resultados da Avaliação 1482 76% 288 15% 104 5% 64 3% 
Compromisso com a Aula 1.9 Pontualidade 1663 86% 223 12% 7 0% 45 2% 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores Avaliaram suas Turmas como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Avaliação da 
Turma 

1.10 Autoavaliação Pontualidade 751 39% 276 14% 870 45% 41 2% 
1.11 Autoavaliação Realização das Atividades 733 38% 1063 55% 91 5% 51 3% 

1.12 Autoavaliação Contribuição para Aula e/ou 
Orientação 593 31% 1031 53% 273 14% 41 2% 
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Tabela 11: Distribuição de frequências e % considerando os questionários finalizados pelos professores de PÓS-GRADUAÇÃO no 1º sem./2013 

 
 

 
Tabela 12: Distribuição de frequências e % considerando os questionários finalizados pelos professores de PÓS - GRADUAÇÃO avaliando suas Turmas do 1º sem./2013 

 
 
 

 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores se Autoavaliaram como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestão da Aula/Orientação 

1.1 Metodologia de Ensino 312 90% 18 5% 3 1% 12 3% 
1.2 Clareza de Comunicação 259 75% 73 21% 2 1% 11 3% 
1.3 Valorização da Pesquisa 314 91% 15 4% 2 1% 14 4% 
1.4 Plano/Programa de Ensino 304 88% 14 4% 7 2% 20 6% 
1.5 Visão Ampliada do Conhecimento 294 85% 22 6% 13 4% 16 5% 
1.6 Atenção ao Estudante 310 90% 21 6% 1 0% 13 4% 
1.7 Relevância da Disciplina 215 62% 107 31% 3 1% 20 6% 

Avaliação 1.8 Análise dos Resultados da Avaliação 292 85% 17 5% 13 4% 23 7% 
Compromisso com a Aula 1.9 Pontualidade 295 86% 36 10% 0 0% 14 4% 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores Avaliaram suas Turmas como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Avaliação da 
Turma 

1.10 Autoavaliação Pontualidade 211 61% 7 2% 110 32% 17 5% 
1.11 Autoavaliação Realização das Atividades 199 58% 130 38% 4 1% 12 3% 

1.12 Autoavaliação Contribuição para Aula e/ou 
Orientação 197 57% 129 37% 6 2% 13 4% 
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Resultados: Dados Consolidados – 1º semestre 

 

Os dados consolidados da Avaliação da Docência, realizada na PUC-SP no 

primeiro semestre de 2013, mostram que a adesão dos professores (37,3%) e dos 

estudantes (20,9%) foi satisfatória para essa etapa de implantação. Os resultados foram 

encaminhados pela CPA-PUCSP, em CD-ROM, aos cursos de graduação e programas de 

pós-graduação, por meio de seus respectivos coordenadores. Receberam também as 

informações os diretores de faculdades e pró-reitores. 

Os resultados institucionais dos cursos de graduação mostram que a maioria 

dos estudantes avalia positivamente o trabalho docente realizado por seus professores, com 

destaque nos seguintes indicadores apresentação de plano/programa de ensino, 

pontualidade e atenção ao estudante.  

Em relação à Avaliação da Docência nos Programas de Pós-Graduação, os 

resultados institucionais indicam que a maioria dos pós-graduandos (85% a 90%) 

considera que seus professores atendem plenamente os indicadores da docência.  

Quanto à autoavaliação dos alunos – graduação e pós-graduação – chama a 

atenção o fato de avaliarem mais positivamente a atuação dos seus professores do que sua 

participação em sala de aula. Quanto à autoavaliação dos professores, observaram-se 

manifestações mais positivas quanto ao atendimento aos requisitos se comparadas com as 

avaliações dos alunos. Outras análises, mais específicas, estão sendo realizadas no âmbito 

dos Cursos e Programas.  

Considerando que os resultados dos processos avaliativos ganham novos 

sentidos na sua continuidade, a Universidade deu um passo importante para instalação da 

escuta qualificada sobre a docência, que foi novamente instalada no segundo semestre de 

2013 (16/10 a 3/11). O espaço para as manifestações da comunidade foi mantido, 

fornecendo subsídios para tomada de decisões voltadas ao aperfeiçoamento do Projeto 

Político Pedagógico da Universidade. 
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3.2 – 2º semestre de 2013 

 

A Avaliação da docência do 2º semestre de 2013 teve inicio no dia 16 de 

outubro e foi finalizada em 03 de novembro e envolveu de 20,6% dos estudantes (17171) 

de graduação e pós-graduação e 35,1% dos docentes (1354). 

As tabelas de 13 a 16, que seguem indicam os totais dos dados produzidos para 

o primeiro semestre de 2013. 

 
Tabela 13. Número previsto e registrado de ESTUDANTES e - 2º sem. 

 Previstos Registrados % 
Estudantes 17171 3540 20,6 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
Obs.: Excluídos os cursos de graduação com Projeto Pedagógico diferenciado (Medicina, Enfermagem e 
Engenharia Biomédica). 

Tabela 14. Número previsto e registrado de DOCENTES - 2º sem. 

 Previstos Registrados % 
Docentes 1354 475 35,1 

 
Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
Obs.: Foram computados todos os cursos e programas.  

Tabela 15. Participação de ESTUDANTES de Graduação e de Pós-Graduação - 2º sem. 

 Nº Previsto Nº Registrados % 
Graduação 13421 2884 21,5 
Pós-Graduação 3759 662 17,6 
Total 17180* 3546 20,6 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
*Há dupla contagem de estudantes que estão matriculados em mais de um curso. 

Tabela 16. Participação de DOCENTES da Graduação e da Pós-Graduação - 2º sem. 

 Nº Previsto Nº Registrados % 
Graduação 1065 390 36,6 
Pós-Graduação 461 105 22,8 
Total 1524* 495 32,4 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
*Há dupla contagem de docentes participantes que ministram aulas na graduação e pós-graduação. 
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De forma geral também no segundo semestre de 2013 os estudantes de 
graduação avaliaram positivamente (atendem plenamente o indicador) seus professores 
quanto aos quesitos relacionados à aspectos pedagógicos. As mais altas porcentagens 
foram associadas aos mesmos indicadores do 1º semestre: Plano/Programa de Ensino 
(78%), Pontualidade (76%) e Atenção ao Estudante (70%). Os indicadores apontados 
como aqueles que não atendem aos quesitos relacionados à aspectos pedagógicos 
receberam pouco destaque. Mesmo assim, os dados, da mesma maneira que no 1º semestre, 
apontam que é preciso investir na Valorização da pesquisa (16%); metodologias de ensino 
(15%) e análise dos resultados da avaliação e clareza da comunicação, ambas com 14%. 
Uma parte destes alunos (33%) revelou que no 2º semestre de 2014, também não 
contribuem para a realização da aula e outra parte dos estudantes (33%) indicou que atende 
parcialmente a esse quesito.  

Os alunos da pós-graduação mantiveram a avaliação de seus professores de 
forma ainda mais positiva no segundo semestre de 2014, ou seja, em todos os indicadores 
as porcentagens de atendimento pleno ao quesito foram superiores a 86%. Igualmente aos 
estudantes da graduação os estudantes de pós-graduação se consideram muito pontuais, 
pois apenas 2% registraram que não atendem o quesito de pontualidade, mas continuam 
participativos, pois somente registraram que não atende ao indicador de contribuição para a 
aula/orientação 6%. 

No 2º semestre também os professores de graduação e de pós-graduação se 
posicionaram de forma bastante semelhante quando comparados com os resultados do 1º 
semestre. Os de graduação identificam a entrega do Plano/Programa de Ensino (88%) e se 
consideram como pontuais (83%) e que oferecem uma Metodologia que favorece a 
aprendizagem de seus estudantes (82%). Identificam também que 15% de seus alunos não 
são pontuais e que os mesmos poderiam participar mais com contribuições ao 
desenvolvimento das atividades, pois identificam que 50% dos estudantes atendem 
parcialmente a este quesito. Os professores da pós-graduação mantiveram os registros de 
altas porcentagens para os indicadores de entrega de Plano/Programa (91%), Atenção aos 
alunos (90%) e Visão Ampliada do Conhecimento (88%). A pontualidade dos estudantes 
não foi considerada um problema, pois no segundo semestre apenas 2% dos estudantes não 
atenderam a este quesito. As tabelas de 17 a 24, a seguir, reúnem as informações referentes 
aos estudantes e docentes da graduação e da pós-graduação para o 2º semestre. 
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Tabela 17: Distribuição de frequências e% considerando os questionários finalizados pelos estudantes de GRADUAÇÃO avaliando os docentes do 2º semestre de 2013 

 
 
 

Tabela 18: Distribuição de frequências e percentuais considerando a base total de questionários finalizados dos ESTUDANTES de Graduação se autoavaliando no 2º semestre de 2013 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores Avaliados como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestão da Aula/Orientação 

1.1 Metodologia de Ensino 9440 59% 3725 23% 2396 15% 428 3% 
1.2 Clareza de Comunicação 8868 55% 4443 28% 2219 14% 459 3% 
1.3 Valorização da Pesquisa 7982 50% 5011 31% 2482 16% 514 3% 
1.4 Plano/Programa de Ensino 12472 78% 1521 10% 1441 9% 555 3% 
1.5 Visão Ampliada do Conhecimento 9537 60% 4147 26% 1748 11% 557 3% 
1.6 Atenção ao Estudante 11208 70% 2816 18% 1404 9% 561 4% 
1.7 Relevância da Disciplina 9650 60% 4013 25% 1766 11% 560 4% 

Avaliação 1.8 Análise dos Resultados da Avaliação 9955 62% 3057 19% 2213 14% 764 5% 
Compromisso com a Aula 1.9 Pontualidade 12120 76% 1995 12% 1336 8% 538 3% 

Descritores Quest. Indicadores 
Autoavaliação dos Estudantes como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Autoavaliaçã
o do 

Estudante 

1.10 Autoavaliação – Pontualidade 10119 63% 4715 29% 588 4% 567 4% 
1.11 Autoavaliação - Realização das Atividades 10553 66% 4336 27% 522 3% 578 4% 

1.12 Autoavaliação - Contribuição para Aula e/ou 
Orientação 4916 31% 5280 33% 5235 33% 558 3% 
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Tabela 19: Distribuição de frequências e percentuais considerando a base total de questionários finalizados pelos PÓS-GRADUANDOS avaliando os docentes do 2º semestre de 2013 

 
 
 
 
 
 

Tabela 20: Distribuição de frequências e percentuais considerando a base total de questionários finalizados pelos PÓS-GRADUANDOS se autoavaliando no 2º semestre de 2013 

 
 
 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores Avaliados como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestão da Aula/Orientação 

1.1 Metodologia de Ensino 1529 86% 161 9% 41 2% 47 3% 
1.2 Clareza de Comunicação 1441 81% 258 15% 37 2% 42 2% 
1.3 Valorização da Pesquisa 1568 88% 127 7% 36 2% 47 3% 
1.4 Plano/Programa de Ensino 1612 91% 65 4% 49 3% 52 3% 
1.5 Visão Ampliada do Conhecimento 1562 88% 125 7% 37 2% 54 3% 
1.6 Atenção ao Estudante 1596 90% 81 5% 38 2% 63 4% 
1.7 Relevância da Disciplina 1540 87% 151 8% 24 1% 63 4% 

Avaliação 1.8 Análise dos Resultados da Avaliação 1532 86% 155 9% 33 2% 58 3% 
Compromisso com a Aula 1.9 Pontualidade 1541 87% 144 8% 36 2% 57 3% 

Descritores Quest. Indicadores 
Autoavaliação dos Pós-Graduandos como Apresentando um Desempenho que: 
Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Autoavaliação 
do Estudante 

1.10 Autoavaliação - Pontualidade 1297 73% 398 22% 28 2% 55 3% 
1.11 Autoavaliação - Realização das Atividades 1319 74% 383 22% 63 4% 13 1% 

1.12 Autoavaliação - Contribuição para Aula e/ou 
Orientação 883 50% 729 41% 114 6% 52 3% 
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Tabela 21: Distribuição de freq. considerando a base total de questionários de autoavaliação finalizados pelos PROFESSORES de Graduação no 2º semestre de 2013 

 
 
 

Tabela 22: Distribuição de frequências considerando a base total de questionários finalizados pelos PROFESSORES de Graduação avaliando suas Turmas do 2º semestre de 2013 

 
 
 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores se Autoavaliaram como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestão da Aula/Orientação 

1.1 Metodologia de Ensino 1390 82% 229 13% 14 1% 65 4% 
1.2 Clareza de Comunicação 1162 68% 436 26% 33 2% 67 4% 
1.3 Valorização da Pesquisa 1046 62% 525 31% 51 3% 76 4% 
1.4 Plano/Programa de Ensino 1491 88% 111 7% 23 1% 73 4% 
1.5 Visão Ampliada do Conhecimento 1292 76% 260 15% 69 4% 77 5% 
1.6 Atenção ao Estudante 1347 79% 248 15% 27 2% 76 4% 
1.7 Relevância da Disciplina 1388 82% 201 12% 31 2% 78 5% 

Avaliação 1.8 Análise dos Resultados da Avaliação 1243 73% 249 15% 95 6% 111 7% 
Compromisso com a Aula 1.9 Pontualidade 1413 83% 199 12% 9 1% 77 5% 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores Avaliaram suas Turmas como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Avaliação da 
Turma 

1.10 Autoavaliação Pontualidade 566 33% 803 47% 255 15% 74 4% 
1.11 Autoavaliação Realização das Atividades 635 37% 899 53% 85 5% 79 5% 

1.12 Autoavaliação Contribuição para Aula e/ou 
Orientação 520 31% 857 50% 245 14% 76 4% 
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Tabela 23: Distribuição de freq. considerando a base total de questionários de autoavaliação finalizados pelos PROFESSORES de Pós-Graduação no 2º semestre de 2013 

 

 

 

Tabela 24: Distribuição de freq. considerando a base total de questionários finalizados pelos PROFESSORES de Pós-Graduação avaliando suas Turmas do 2º semestre de 2013 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores se Autoavaliaram como Apresentando um Desempenho que: 

Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Gestão da Aula/Orientação 

1.1 Metodologia de Ensino 188 90% 14 7% 1 0% 7 3% 
1.2 Clareza de Comunicação 156 74% 41 20% 3 1% 10 5% 
1.3 Valorização da Pesquisa 184 88% 14 7% 2 1% 10 5% 
1.4 Plano/Programa de Ensino 184 88% 12 6% 4 2% 10 5% 
1.5 Visão Ampliada do Conhecimento 174 83% 22 10% 5 2% 9 4% 
1.6 Atenção ao Estudante 179 85% 18 9% 3 1% 10 5% 
1.7 Relevância da Disciplina 180 86% 14 7% 4 2% 12 6% 

Avaliação 1.8 Análise dos Resultados da Avaliação 186 89% 13 6% 1 0% 10 5% 
Compromisso com a Aula 1.9 Pontualidade 176 84% 24 11% 1 0% 9 4% 

Descritores Quest. Indicadores 
Professores Avaliaram suas Turmas como Apresentando um Desempenho que: 
Atende Plenamente Atende Parcialmente Não Atende Não Responderam 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Avaliação da 
Turma 

1.10 Autoavaliação Pontualidade 129 61% 64 30% 8 4% 9 4% 
1.11 Autoavaliação Realização das Atividades 116 55% 85 40% 1 0% 8 4% 

1.12 Autoavaliação Contribuição para Aula e/ou 
Orientação 122 58% 77 37% 2 1% 9 4% 
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Resultados: Dados Consolidados – 2º semestre 

O processo de Avaliação da docência teve continuidade no 2º semestre de 

2013. Mais uma vez, a participação de professores e estudantes foi considerada satisfatória 

pela CPA-PUCSP. 

Entre os estudantes, os resultados gerais da avaliação mostram participação de 

21,5 % da graduação e 17,6% da pós-graduação. Entre os docentes, participaram 36,6 da 

graduação e 22,8% da pós-graduação. 

A agilidade tecnológica permitiu que os dados finais do 2º semestre, 

consolidados, fossem divulgados à comunidade já em dezembro de 2013. Na reunião da 

Câmara de Pós-Graduação, realizada em 03 de dezembro, os resultados da pós-graduação 

foram encaminhados, por meio de CD-ROOM, à Pró-Reitora e aos Coordenadores de 

Programas. Na reunião da Câmara de Graduação, realizada em 11 de dezembro, foram 

disponibilizados os resultados à Pró-Reitora, bem como aos Coordenadores de Curso.  

A consolidação dos resultados da Avaliação da Docência (2° semestre de 2013) 

revelou a satisfatória adesão dos professores (32,4%) e dos estudantes (20,6%) 

considerando a segunda etapa do processo de implantação do projeto institucional. 

Constata-se uma tendência de manutenção dos índices de participação do 1° semestre de 

2014, especialmente na Graduação, ao passo que, na Pós-Graduação, observa-se uma 

diminuição, tanto da participação dos docentes como dos estudantes.  

Como já dito anteriormente, a divulgação dos resultados da Avaliação da 

Docência à comunidade universitária ocorreu imediatamente após o término do período de 

aplicação (dezembro). Foram gerados CD-ROM contendo informações personalizadas e 

encaminhados a gestores da Reitoria, aos Diretores de Faculdade (9), aos Coordenadores 

de Curso (54) e aos Coordenadores de Programas (26). 

Nos dois semestres de 2013, tanto professores como estudantes puderam 

realizar a avaliação de si mesmos (autoavaliação). A comparação dos dados deste tipo de 

avaliação destaca um olhar mais positivo dos estudantes de graduação e pós-graduação em 

relação a seus professores e mais rigorosos quanto às suas próprias participações no espaço 

de sala de aula.  
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Outras análises institucionais também puderam ser realizadas. Para tanto, os 

dados foram organizados tendo como referências as faculdades. As análises indicam uma 

boa participação dos estudantes de graduação da Faculdade de Ciências Exatas e 

Tecnologia (36,2%) e os da Faculdade de Teologia (28,3%). Os estudantes de pós-

graduação com maior número de porcentagem frequentam as Faculdades de Educação 

(39,8%) e de Ciências Médicas e da Saúde. Os dois quadros 9 e 10, que seguem, sintetizam 

as informações das 9 Faculdades da Universidade. 

 

Quadro 9: Percentual de Participação – Estudantes – Graduação 
(2º Semestre/2013) 

Faculdade % de Participação 
Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 21,6 
Educação 19,1 
Ciências Exatas e Tecnologia 36,2 
Ciências Humanas e da Saúde 7,8 
Ciências Médicas e da Saúde 22,7 
Ciências Sociais 26,0 
Direito 13,6 
Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 19,2 
Teologia 28,3 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 

Quadro 10: Percentual de Participação – Estudantes – Pós-Graduação 
(2º Semestre/2013) 

Faculdade % de Participação 
Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 8,5 
Educação 39,8 
Ciências Exatas e Tecnologia 31,4 
Ciências Humanas e da Saúde 7,8 
Ciências Médicas e da Saúde 37,7 
Ciências Sociais 20 
Direito 17,1 
Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 22,7 
Teologia 18,6 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 

 

Quando o foco é a participação dos professores, é importante registrar que a 

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia teve um importante envolvimento de seus 

docentes (52,8%). Foram significativas as participações das Faculdades de Teologia 

(49%), Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (47%) e Educação (45,1%) que 

conseguiram envolver quase a metade de seus professores. Os dois quadros 11 e 12 abaixo 
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reúnem informações referentes aos resultados da % da participação dos professores em 

todas as Faculdades. 
 

Quadro 11: Percentual de Participação – Professores – Graduação 
(2º Semestre/2013) 

Faculdade % de Participação 
Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 13,1 
Educação 45,1 
Ciências Exatas e Tecnologia 52,8 
Ciências Humanas e da Saúde 28,0 
Ciências Médicas e da Saúde 7,8 
Ciências Sociais 10,8 
Direito 32,4 
Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 47,0 
Teologia 49,0 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 

Quadro 12: Percentual de Participação – Professores – Pós-Graduação 
(2º Semestre/2013) 

Faculdade % de Participação 
Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 28,9 
Educação 36,5 
Ciências Exatas e Tecnologia 6,2 
Ciências Humanas e da Saúde 63,6 
Ciências Médicas e da Saúde 22,5 
Ciências Sociais 9,2 
Direito 48,8 
Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 7,0 
Teologia 29,5 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 

Apesar do panorama predominantemente positivo dos resultados, esse processo 

avaliativo permite afirmar a existência, localizada em situações específicas, de baixo 

desempenho docente e de baixa participação do alunado em sala de aula. Esse tipo de 

análise, assim como outras complementares, está sendo realizados no âmbito dos Cursos e 

Programas, atendendo suas peculiaridades. 
 
Análises comparativas: 1º e 2º semestre de 2013 

Os dados comparativos entre o 1º e 2º semestre indicam que, na Graduação, 

houve praticamente uma manutenção de participação de estudantes - 20,7% (1º sem.) e 

21,5% (2º sem.) e professores – 37,7% (1º sem.) e 36,6% (2ºsem.). 
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Por outro lado, na Pós-Graduação houve um decréscimo dos percentuais de 

participação tanto de pós-graduandos – 20,9% (1º sem.) e 17,6 (2º sem.) – como de 

professores o –38,5% (1º sem.) e 22,8%(2º sem.), dados esses que estão sendo objeto de 

estudos pela CPA-PUCSP. 
 

Tabela 25. Número previsto e registrado de ESTUDANTES  

  Previstos Registrados % 
1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 

Estudantes 17989 17171 3761 3540 20,7 21,5 
Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
Obs.: Excluídos os cursos de graduação com Projeto Pedagógico diferenciado (Medicina, Enfermagem e Engenharia 
Biomédica). 

 

Tabela 26. Número previsto e registrado de DOCENTES  

  Previstos Registrados % 
1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 

Docentes 1467 1354 548 475 37,7 36,6 
Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
Obs.: Foram computados todos os cursos e programas. 

 

Tabela 27. Participação de ESTUDANTES de Graduação  e de Pós-Graduação 

  Previstos Registrados % 
1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 

Graduação 15025 13421 3113 2884 20,7 21,5 
Pós-Grad. 3791 3759 792 662 20,9 17,6 
Total 18816* 17180* 3905 3546 20,7 20,6 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
Há dupla contagem de estudantes que  estão  matriculados em mais de um curso. 

 

Tabela 28. Participação de DOCENTES da Graduação e da Pós-Graduação 

  Previstos Registrados % 
1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 1º Sem. 2º Sem. 

Graduação 1243 1065 468 390 37,7 36,6 
Pós-Grad. 465 461 179 105 38,5 22,8 
Total 1708* 1524* 647 495 37,9 32,4 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
*Há dupla contagem de docentes participantes que ministram aulas na graduação e pós-graduação. 
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3.3 - Resultados sobre condições de ensino/infraestrutura 

 

Em relação às ações avaliativas voltadas ao aperfeiçoamento do projeto 

pedagógico dos diferentes cursos, a CPA realizou um estudo aprofundado de todas as 

manifestações de professores e estudantes registradas a partir de uma questão aberta 

apresentada no questionário de Avaliação da Docência que possibilitava aos participantes 

versarem sobre as condições de ensino na PUC-SP. Para este estudo foram consideradas 

apenas às manifestações referentes às condições de INFRAESTRUTURA.  

Após a leitura flutuante de todo o material foi realizada uma análise temática 

que gerou sete categorias que possibilitaram a classificação das narrativas. São elas:  

 SALA DE AULA: dimensão, acústica, iluminação, acessibilidade, 

ventilação, conservação, limpeza e organização, mobiliário e recursos 

didáticos;  

 SALA DE ORIENTAÇÃO (pós-graduação): disponibilidade de local para 

orientação; 

 SERVIÇO DE AUDIOVISUAL: qualidade dos equipamentos, 

disponibilização ao professor; 

 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA: quantidade de 

equipamentos/número de alunos, acesso à internet, conservação e atualização 

dos equipamentos, adequação do espaço físico, mobiliário; 

 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: adequação do 

espaço, conservação dos equipamentos e instrumentos, mobiliários, 

acessibilidade; 

 BIBLIOTECA: acervo compatível com a bibliografia do curso;  

 OUTROS ESPAÇOS como banheiros, praça de alimentação, setores da 

universidade: acessibilidade, conservação, adequação do espaço físico. 

 

Os resultados das análises obtidas a partir dessa categorização das 

manifestações foram enviados aos coordenadores de curso de graduação e programas de 

pós-graduação na forma de Relatório, contendo exemplos de comentários positivos ou 
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negativos por categoria analisada e em ordem de prevalência. Acompanhou esse Relatório 

um Quadro Síntese dos principais problemas apontados pelos estudantes e professores de 

todos os curso e programas da Universidade. Ao final de cada relatório personalizado foi 

solicitado aos coordenadores de cursos e programas que fizessem a devolutiva da avaliação 

aos professores e estudantes, bem como dos encaminhamentos necessários para a 

superação dos problemas por eles apontados e consequentes melhorias das condições da 

docência na Universidade.  

Foram produzidos 54 Relatórios e Quadros Sínteses de cursos e programas, que 

em uma segunda etapa foram agrupados por faculdades (09) por campi (05) e de toda a 

Universidade, que constam do ANEXO 1. 

Desse modo, foi possível disponibilizar Quadros Sínteses dos resultados às 

várias instâncias de gestão: Coordenações de curso e programa, Direções de faculdades, 

direções de campus, Direção da Divisão de Infraestrutura e Plano Diretor- DIPLAD, setor 

responsável pela manutenção das instalações físicas, Reitoria e Mantenedora.  

Os dados gerais revelaram que, em relação ao Campus Monte Alegre, há uma 

concentração de questionamentos sobre as condições das Salas de aula. Esses 

questionamentos apontaram problemas principalmente relacionados aos seguintes 

aspectos: a) acústica (ruído externo do corredor, prainha, centro acadêmicos, ruído interno 

dos ventiladores); b) ventilação (falta de cortinas, salas muito quentes, ventiladores 

quebrados, falta ventiladores); c) conservação (piso esburacado, lousas ruins, goteiras, falta 

de pintura); d) mobiliário (falta de carteiras para canhoto, carteiras quebras, carteiras 

desconfortáveis, mesa para o professor); e) iluminação (falta de cortinas, claridade 

excessiva); f) limpeza.  

As manifestações também apontaram a falta de Espaços para orientação de 

alunos na pós-graduação. Salientaram, em relação ao Serviço de Audiovisual, a pouca 

disponibilidade de equipamentos ao professor e a falta de conservação desses 

equipamentos (datashow, computador, caixa de som, tela). Constaram também 

questionamentos sobre a demora no atendimento aos professores por esse setor.  

Em relação aos Laboratórios de Informática predominaram os problemas de 

acesso à internet e conservação e atualização dos equipamentos.  
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Houve poucos comentários sobre as demais instalações (banheiros, biblioteca, 

estacionamento, praça de alimentação), provavelmente porque os alunos se ativeram ao 

tema geral: avaliação da docência. 

São exemplos de comentários de alunos e professores 

 Campus Monte Alegre: sobre alguns dos itens acima apontados: 
“Infraestrutura deixou a desejar: sala (209) muito quente e abafada e muito 
barulho no corredor”; “salas com uma acústica péssima e péssima circulação 
de ar”; “faltam recursos audiovisuais nas salas”; “a internet é muito ruim, não 
possibilitando acesso rápido e útil quando precisamos”; “relação aos recursos 
de áudio visual raramente se encontra amplificador”; “sala possui deficiências 
como cortinas e carteiras quebradas, além de buraco na parede”. 
 Campus Consolação/Marquês de Paranaguá: predominam cursos da 
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, os questionamentos se 
concentraram sobre os Laboratórios de informática (falta de acesso à internet, 
software desatualizados, equipamentos com baixa resolução) e apontaram 
problemas de atualização e de conservação dos equipamentos (baixa qualidade, 
desatualização). Há em número menor apontamentos sobre as condições de 
sala de aula, sobretudo, em relação à ventilação (excesso de número de alunos, 
ventiladores barulhentos), iluminação (cortinas quebradas, lâmpadas 
queimadas), mobiliário (carteiras desconfortáveis). “Sala contém apenas uma 
carteira para canhoto”; “Laboratórios apertados e com superlotação”; 
“Computadores lentos”; “os computadores, que demoram a carregar os dados, 
rodar programas e afins”; “portas quebradas janelas que não abrem e se 
abrirem tem o risco de cair e fechar quebrando o vidro como já aconteceu 
lesionando aluno. Ventiladores que não funcionam, falta de estrutura, pois não 
possui cadeiras suficientes para todos os alunos, tiveram alunos sentando no 
CHÃO”; “computadores são muito fracos para a aula e não possuem softwares 
necessários ou estes são versões antigas”. 
 Campus Barueri: prevaleceu questionamentos sobre a falta de 
disponibilidade de equipamentos e acesso à internet.  Exemplos de comentários 
de estudantes e professores sobre os aspectos acima apontados: “as aulas são 
realizadas no laboratório de informática, que apresenta lentidão no acesso o 
que dificulta a participação na aula”; “as instalações do Campus Barueri são 
boas, exceto o acesso à internet, um horror (os alunos se queixam 
frequentemente, já encaminhei o problema à DTI, aguardo solução)”. 
 Campus Ipiranga foram levantadas questões principalmente sobre a falta de 
recursos didáticos, acessibilidade e conservação das/nas salas de aula (falta de 
tomadas, pessoas com deficiência têm dificuldades de acesso), falta de 
disponibilidade de recursos e equipamentos aos professores e problemas de 
acesso à internet. Exemplos de comentários de estudantes e professores do 
campus Ipiranga sobre os aspectos acima apontados: “Equipamentos: falta 
projetor multimídia nas salas”; “falta tomadas nas salas e internet para 
pesquisas em sala de aula”; “a infraestrutura dificulta acesso para alunos 
portadores de necessidades especiais”. 
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 Campus Sorocaba: foram apontados problemas relacionados à ventilação, 
iluminação, acústica, conservação das salas de aula (aula de habilidades sala 
apertada, mal ventilada, barulhenta, inadequada ao número de alunos) e no 
curso de enfermagem também foi apontada a falta de instrumentos específicos 
nos laboratórios especializados. Exemplos de comentários de estudantes e 
professores do Campus Sorocaba sobre os aspectos acima apontados: “2/3 das 
aulas dependem de microscópios o que nem sempre está disponível no Lab. de 
Botânica, zoologia e parasitologia da FCMS”; “as salas utilizadas no quarto 
ano principalmente nas apresentações em tela fica difícil visualização sala 
muito clara falta cortinas escuras”; “as condições do ar condicionado das salas 
estão péssimas precisa de melhora”; “sala que é realizado a tutoria poderia ter 
um espaço físico mais amplo”; “piso das salas de aulas precisam de 
manutenção com urgência”; “a infraestrutura das aulas de habilidades, nos 
hospitais, é muito precária, os alunos não têm salas para que o professor possa 
conversar com os alunos, sendo obrigados a fazer junto aos leitos dos pacientes 
ou em corredores, e são 120 alunos aproximadamente, distribuídos por um 
andar do hospital, ou seja, interrompemos o atendimento dos pacientes”; “A 
infraestrutura para as aulas de Habilidades no Hospital Leonor de Barros são 
sofríveis, sem lugares para nos sentarmos, sendo que ficamos das 8 às 
11h30min da manhã de pé. Além disso, sem ventilação e iluminação necessária 
nos quartos”; “trabalhamos nos leitos do Hospital Leonor, que não comportam 
a quantidade de alunos, além do ambiente inóspito (mal ventilado, apertado, 
falta de conforto)”. 
 Campus Santana: prevaleceram questionamentos sobre o Serviço de 
Audiovisual, quanto à falta de disponibilidade e de qualidade dos 
equipamentos oferecidos ao professor. Em relação às Salas de aula foram 
apontados problemas de conservação (piso, forro de isopor, goteira), acústica 
(ruído externo) e iluminação (falta cortina) e falta de recursos didáticos 
(equipamentos). Em relação ao laboratório de informática também foram 
apontados problemas de acesso à internet. Exemplos de comentários de 
estudantes e professores sobre os aspectos acima apontados: “sala caindo aos 
pedaços, teto de isopor, e quando chove cai uma cachoeira na sala, havendo 
salas interditadas por algumas semanas para ‘reparo’ (mais um isopor)”; “Os 
recursos audiovisuais, se fossem instalados na própria sala, estimularia o 
professor a passar vídeos e situações cotidianas”; “o wi-fi ficou três meses fora 
do ar, sem internet no laboratório porque mais um ano (dois ou três anos 
seguidos) o cabo da fibra ótica estourou e ficamos sem pronto atendimento da 
assistência”; “A infraestrutura nem vou comentar, por que não vai adiantar a 
quatro anos que estudo na PUC, nunca vi uma melhora”. 

 

A CPA encaminhou relatórios a diferentes instâncias de gestão, fornecendo, a 

partir dos resultados, subsídios para o planejamento e a tomada de decisões no sentido do 

aperfeiçoamento e melhoria de instalações e equipamentos da universidade para o 

exercício da docência.  
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4 – TESTES ESTATÍSTICOS 

 

Os instrumentos aplicados – Graduação e Pós-Graduação/estudantes, 

Graduação e Pós-Graduação/docentes, EAD/estudantes, Medicina, Enfermagem, 

Engenharia Biomédica/estudantes e Graduação docentes/estudantes – foram submetidos, 

tanto no primeiro como no segundo semestres de 2013, a testes estatísticos para análise de 

consistência interna. Para tanto, optou-se pelo cálculo de Alfa de Cronbach4, teste 

estatístico calculado a partir da variância dos itens individual e da soma das respostas dos 

itens de cada respondente e todos os itens de cada questionário aplicado que utilizou a 

mesma escala de medição. No caso em tela, trata-se de uma escala estruturada a partir de 

três pontos: desejável, parcialmente desejável e não desejável. 

Os resultados revelaram que os oito instrumentos aplicados aos estudantes e 

docentes de Graduação e Pós-Graduação, tanto no primeiro como no segundo semestre, 

mostram-se confiáveis ao estudo dos indicadores dos itens de 1 a 12, apresentando, nos 

dois quadros 13 e 14 a seguir, os valores do Alpha de Cronbach relativos ambos os 

semestres de 2013.  

                                                        
4 O coeficiente de fidedignidade (pelo Alfa de Cronbach) é definido como o quadrado da correlação entre as 
pontuações da escala e o fator subjacente que a escala se propõe a medir. Pesquisadores, como regra geral, 
postulam que um bom valor do alfa (α) seria 0,70 ou superior, obtido com uma amostra significativa. 
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Quadro 13: Estatística de confiabilidade: questionários aplicados para avaliação da docência – 1º 
semestre de 2013 

Questionários Alfa de Cronbach N de itens 

Graduação 
Estudante  0,869 

12 

Docente 0,752 

EAD 
Estudantes 0,701 
Docentes 0,706 

Medicina/Enfermagem/ 
Engenharia Biomédica 

Estudantes 0,866 
Docentes 0,832 

Pós-Graduação 
Estudante  0,908 
Docente 0,912 

Fonte: Banco de dados Avaliação da Docência – DTI 
Obs.: Testes estatísticos realizados pela CPA-PUCSP 

 
 
Quadro 14: Estatística de confiabilidade: questionários aplicados para avaliação da docência – 2º 
semestre de 2013 

Questionários Alfa de Cronbach N de itens 

Graduação 
Estudante  0,875 

12 

Docente 0,910 

EAD 
Estudantes 0,804 
Docentes 0,903 

Medicina/Enfermagem/ 
Engenharia Biomédica 

Estudantes 0,841 
Docentes 0,960 

Pós-Graduação 
Estudante  0,891 
Docente 0,932 

Fonte: Banco de dados Avaliação da Docência – DTI 
Obs.: Testes estatísticos realizados pela CPA-PUCSP 
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PARTE II 
Avaliação Externa in loco em diálogo 
com a avaliação de cursos de 
Graduação 
Disponibilizado para gestores da Universidade   
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ANEXO 1  
 
Síntese dos principais problemas de condições de ensino – infraestrutura – indicados por estudantes e professores do curso do 
Campus MONTE ALEGRE. 

CAMPUS MONTE ALEGRE 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de orientação Serviço audiovisual Laboratórios de 
informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca Outros espaços 

FE 

Pedagogia 

Ventilação 
Manutenção 
Recursos 
didáticos 

NC 
Disponibilização de 
equipamentos ao 
professor 

NC Adequação do 
espaço NC NC 

Educação: 
Currículo 
(Pós-Graduação) 

Ventilação 
Acústica 

Disponibilização de 
espaço 

Disponibilização de 
equipamentos ao 
professor 

Acesso à 
internet 

NC NC Conservação 
Limpeza 

Educação: 
História, Política, 
Sociedade 
(Pós-Graduação) 

Acústica 
Conservação 

Disponibilização de 
espaço NC NC NC NC NC 

Educação: 
Psicologia da 
Educação 
(Pós-Graduação) 

Conservação 
Acústica 

Disponibilização de 
espaço 

Disponibilização de 
equipamentos ao 
professor 

NC NC NC Disponibilização de 
espaços p/ estudos 

FD 

Direito 
Acústica 
Ventilação 
Conservação 

NC 

Disponibilização de 
equipamentos ao 
professor 
Manutenção 

NC NC NC NC 

Direito 
(Pós-Graduação) 

Acústica 
Ventilação 
Conservação 

NC NC 
Acesso à 
internet NC NC NC 

CAMPUS MONTE ALEGRE 
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ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de orientação Serviço audiovisual 
Laboratório de 

informática 
Laboratórios didáticos 

especializados Biblioteca Outros espaços 

FCS 

Ciências Sociais 
Iluminação 
Acústica 
Conservação 

NC 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

NC NC NC NC 

Geografia 
Conservação 
Falta de equipamento 

NC 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

Conservação NC NC NC 

História 

Mobiliário 
Ventilação 
Iluminação 
Conservação 
Acústica 

NC 
Qualidade dos equipamentos 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

NC NC NC NC 

Relações Internacionais 

Acústica 
Ventilação 
Mobiliário 
Iluminação 
Conservação 

NC 
Qualidade dos equipamentos 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

NC NC NC NC 

Serviço Social Conservação NC 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

NC NC NC NC 

Turismo NC NC NC NC NC NC NC 

Ciências da Religião Acústica NC NC Acesso à internet NC NC 
Disponibilização de 
espaços coletivos p/ 
estudo 

Ciências Sociais 
(Pós-Graduação) 

Ventilação 
Acústica 
Mobiliário 

Disponibilidade de 
espaço 

NC NC NC NC NC 

Geografia 
(Pós-Graduação) 

NC NC NC NC NC NC NC 

História 
(Pós-Graduação) 

Ventilação 
Acústica 
Mobiliário 
Dimensão 

NC Qualidade dos equipamentos NC NC NC NC 

Relações Internacionais 
(Pós-Graduação) 

NC NC NC NC NC NC NC 

Serviço Social 
(Pós-Graduação) 

NC NC NC NC NC NC NC 
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CAMPUS MONTE ALEGRE 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de orientação Serviço audiovisual 
Laboratórios de 

informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca 

Outros 
espaços 

FEA 

Administração 

Acústica 
Ventilação 
Conservação 
Dimensão 
Recursos 
didáticos 

NC 

Qualidade dos 
equipamentos 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

Adequação do espaço 
Acesso à internet 

NC NC NC 

Ciências Atuariais NC NC Disponibilização ao 
professor Disponibilidade NC NC NC 

Ciências Contábeis NC NC NC Acesso à internet NC NC NC 

Ciências Econômicas 

Acústica 
Ventilação 
Dimensão 
Mobiliário 
Recursos 
didáticos 

NC 

Qualidade dos 
equipamentos 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

Quantidade de 
equipamentos 
Acesso à internet 
Conservação 

NC NC NC 

Administração 
(Pós-Graduação) 

Manutenção 
Mobiliário 
Acústica 

NC 
Disponibilidade de 
equipamentos ao professor NC NC NC NC 

Economia Política 
(Pós-Graduação) 

Ventilação 
Acústica NC 

Disponibilidade de 
equipamentos ao professor Acesso à internet NC NC NC 

Economia da 
Mundialização e do 

Desenvolvimento 
(Pós-Graduação) 

NC NC NC NC NC NC NC 
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CAMPUS MONTE ALEGRE 

ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula 
Salas de 

orientação 
Serviço 

audiovisual 
Laboratórios de 

informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca 

Outros 
espaços 

FAFICLA 

Comunicação das Artes do 
Corpo 

Acústica 
Mobiliário 
Conservação 
Limpeza 

NC NC NC NC NC NC 

Comunicação e Multimeios 
Qualidade dos 
equipamentos 

NC NC NC NC NC NC 

Publicidade e Propaganda Acesso à Internet NC NC NC NC NC NC 

Filosofia 
Acústica 
Mobiliário 
Conservação 

NC NC NC NC NC NC 

Jornalismo 
Acústica 
Iluminação 
Acessibilidade 

NC NC NC NC NC NC 

Letras: Francês NC NC NC NC NC NC NC 

Letras: Inglês (507) 
Iluminação 
Acústica 
Conservação 

NC NC Acesso à internet NC NC NC 

Letras: Inglês (602) 
Ventilação 
Recursos didáticos 
Acústica 

NC 
Falta de 
equipamento 
(caixa de som) 

Acesso à internet 
Problemas com o 
Moodle 

NC NC NC 

Letras: Inglês NC NC NC Acesso à internet NC NC NC 
Letras: Inglês (612) NC NC NC Acesso à internet NC NC NC 
Letras: Português Acústica NC NC Acesso à internet NC NC NC 
Letras: Espanhol NC NC NC NC NC NC NC 
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CAMPUS MONTE ALEGRE 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de 
orientação 

Serviço audiovisual 
Laboratórios 

de 
informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca Outros 

espaços 

FAFICLA 

Sup. Tec. em Secretariado NC NC NC NC NC NC NC 

Comunicação e Semiótica 

Acústica 
Dimensão 
Ventilação 
Conservação 

Disponibilização 
de espaço 

Disponibilização de 
equipamentos aos 
professores 

NC NC NC NC 

Filosofia (Pós-Graduação) NC NC NC NC NC NC NC 

Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem 

Ventilação 
Mobiliário 
Limpeza 
Conservação 

NC 

Disponibilização de 
equipamentos aos 
professores 
Qualidade dos 
equipamentos 

Acesso à 
internet NC NC NC 

Literatura e Crítica 
Literária (Pós-Graduação) NC NC 

Qualidade dos 
equipamentos NC NC NC NC 

Língua Portuguesa 
(Pós-Graduação) 

Acústica 
Ventilação 
Dimensão 
Conservação 

NC 
Disponibilização de 
equipamentos aos 
professores 

NC NC NC NC 
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CAMPUS MONTE ALEGRE 

ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula 
Sala de 

orientação 
Serviço audiovisual 

Laboratórios de 
informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca 

Outros 
espaços 

FACHS 

Fonoaudiologia 
Acústica 
Recursos didáticos 

NC Qualidade dos equipamentos NC NC NC NC 

Psicologia 

Acústica 
Iluminação 
Ventilação 
Conservação 
Limpeza 
Organização 
Mobiliário 

NC 
Qualidade dos equipamentos 
Apoio técnico 

Acesso à internet Conservação NC NC 

Psicologia: 
Psicologia Clínica 
(Pós-Graduação) 

Ventilação 
Acústica 
Conservação 

NC NC NC NC NC NC 

Psicologia: 
Psicologia Social 
(Pós-Graduação) 

Ventilação 
Acústica 
Conservação 
Dimensão 

NC 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 
Conservação 

NC NC NC NC 

Psicologia Experimental: 
Análise de Comportamento 
(Pós-Graduação) 

NC NC Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

NC NC NC NC 

Fonoaudiologia 
(Pós-Graduação) 

Ventilação 
Acústica 
Mobiliário 

NC 
Qualidade dos equipamentos 
Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

NC NC NC NC 

Gerontologia 
Ventilação 
Acústica 
Conservação 

NC Disponibilização de 
equipamentos ao professor 

NC NC NC NC 
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CAMPUS MONTE ALEGRE 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de 
orientação 

Serviço 
audiovisual 

Laboratórios de 
informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca Outros 

espaços 

FT Teologia 
(Pós-Graduação) NC NC NC Acesso à internet NC Dimensão NC 

 
Fonte: comentários de estudantes e professores na questão aberta do instrumento de avaliação da docência. 
Legenda: NC = Não houve comentário sobre o aspecto. 
OBSERVAÇÃO: O detalhamento das manifestações de estudantes e professores consta das sínteses dos cursos/programas encaminhadas aos coordenadores. 
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Síntese dos principais problemas de condições de ensino – infraestrutura – indicados por estudantes e professores do curso do Campus 
Consolação/Marquês de Paranaguá. 

CAMPUS CONSOLAÇÃO 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de 
orientação 

Serviço 
audiovisual 

Laboratórios de 
informática 

Laboratórios didáticos 
especializados 

Biblioteca Outros espaços 

FCET 

Ciência da 
Computação 

Mobiliário 
Iluminação NC NC Dimensão NC NC NC 

Engenharia 
Biomédica 

NC NC NC Conservação 
Acesso à internet 

NC NC NC 

Engenharia Civil NC NC Manutenção Conservação Atraso em reforma de espaço NC NC 
Engenharia de 

Produção 
Dimensão NC NC Conservação Adequação do espaço NC NC 

Engenharia 
Elétrica 

NC NC NC Conservação NC NC NC 

Física Ventilação NC NC NC NC NC NC 

Matemática NC NC NC 
Acesso à internet 
Apoio técnico para o 
uso do Moodle 

NC NC NC 

Sistemas de 
Informação 

Conservação 
Ventilação 
Mobiliário 

NC NC NC 
Adequação do espaço 
Conservação 
Mobiliário 

NC NC 

Sup. de Tec. em 
Jogos Digitais 

Ventilação 
Iluminação NC NC Conservação NC NC NC 

Tecnologia em 
Mídias Digitais 

Mobiliário 
Adequação do espaço NC NC Conservação NC NC NC 

Educação 
Matemática 

(Pós-Graduação) 
NC Disponibilidade 

de espaço 
NC NC NC NC NC 

Fonte: comentários de estudantes e professores na questão aberta do instrumento de avaliação da docência. 
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Legenda: NC = Não houve comentário sobre o aspecto. 
OBSERVAÇÃO: O detalhamento das manifestações de estudantes e professores consta das sínteses dos cursos/programas encaminhadas aos coordenadores. 

Síntese dos principais problemas de condições de ensino – infraestrutura – indicados por estudantes e professores do curso do Campus BARUERI. 

CAMPUS BARUERI 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de 
orientação Serviço audiovisual Laboratórios de 

informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca Outros 

espaços 

FACHS Psicologia NC NC NC NC NC NC NC 

FEA 

Administração NC NC 
Disponibilização de 
equipamentos ao 
professor 

NC NC NC NC 

Ciências 
Econômicas 
com Ênfase 

em Comércio 
Internacional 

NC NC NC Acesso à internet NC NC NC 

Fonte: comentários de estudantes e professores na questão aberta do instrumento de avaliação da docência. 
Legenda: NC = Não houve comentário sobre o aspecto. 
OBSERVAÇÃO: O detalhamento das manifestações de estudantes e professores consta das sínteses dos cursos/programas encaminhadas aos coordenadores. 
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Síntese dos principais problemas de condições de ensino – infraestrutura – indicados por estudantes e professores do curso do Campus SANTANA. 

CAMPUS SANTANA 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de 
orientação Serviço audiovisual Laboratórios de 

informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca Outros 

espaços 

FEA 

Administração Conservação 
Recursos didáticos 

NC NC Acesso à internet 
Conservação 

NC NC NC 

Sup. de Tec. em 
Comércio Exterior 

Acústica 
Iluminação 
Conservação 

NC NC NC NC NC NC 

Sup. de Tec. em 
Gestão Ambiental 

NC NC 

Qualidade dos 
equipamentos 
Disponibilidade de 
equipamentos ao 
professor 

NC NC NC NC 

Sup. de Tec. em 
Marketing NC NC 

Qualidade dos 
equipamentos 
Disponibilidade de 
equipamentos ao 
professor 

NC NC NC NC 

FT Teologia Recursos didáticos 
Conservação NC 

Qualidade dos 
equipamentos 
Disponibilidade de 
equipamentos ao 
professor 

Acesso à internet NC NC NC 

Fonte: comentários de estudantes e professores na questão aberta do instrumento de avaliação da docência. 
Legenda: NC = Não houve comentário sobre o aspecto. 
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OBSERVAÇÃO: O detalhamento das manifestações de estudantes. 
 

Síntese dos principais problemas de condições de ensino – infraestrutura – indicados por estudantes e professores do curso do Campus IPIRANGA. 

CAMPUS IPIRANGA 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula Salas de 
orientação 

Serviço 
audiovisual 

Laboratórios de 
informática 

Laboratórios 
didáticos 

especializados 
Biblioteca Outros 

espaços 

FEA 
Administração NC NC 

Qualidade dos 
equipamentos 

NC NC NC NC 

Ciências 
Contábeis NC NC NC NC NC NC NC 

FT Teologia 

Recursos 
didáticos 
Acessibilidade 
Conservação 

NC NC Acesso à internet NC NC NC 

Fonte: comentários de estudantes e professores na questão aberta do instrumento de avaliação da docência. 
Legenda: NC = Não houve comentário sobre o aspecto. 
OBSERVAÇÃO: O detalhamento das manifestações de estudantes e professores consta das sínteses dos cursos/programas encaminhadas aos coordenadores. 
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Síntese dos principais problemas de condições de ensino – infraestrutura – indicados por estudantes e professores do curso do Campus SOROCABA. 

CAMPUS SOROCABA 
ASPECTOS AVALIADOS POR ESTUDANTES E PROFESSORES: PROBLEMAS APONTADOS 

Faculdade Curso Sala de aula 
Salas de 

orientação 
Serviço 

audiovisual 
Laboratórios de 

informática 
Laboratórios didáticos 

especializados Biblioteca 
Outros 
espaços 

FCMS 

Ciências Biológicas NC NC NC NC NC NC NC 

Enfermagem 
Ventilação 
Conservação 
Iluminação 

NC NC NC Falta de equipamentos NC NC 

Medicina 
Acústica 
Iluminação 
Ventilação 

NC NC NC NC NC NC 

Educação nas Profissões 
da Saúde 

(Pós-Graduação) 

Acústica 
Ventilação 
Iluminação 

NC NC NC NC NC NC 

Fonte: comentários de estudantes e professores na questão aberta do instrumento de avaliação da docência. 
Legenda: NC = Não houve comentário sobre o aspecto. 
OBSERVAÇÃO: O detalhamento das manifestações de estudantes e professores consta das sínteses dos cursos. 
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ANEXO 2 
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PARCEIROS DE TRABALHO  
 
– Pró-Reitoria de Graduação 

– Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

– Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

– Direção do Campus Monte Alegre 

– Direção das Faculdades 

– Coordenadores de Graduação envolvidos no processo da Avaliação da Docência 

2013 

– Coordenadores de Pós-Graduação envolvidos no processo da Avaliação da Docência 

2013 

– Assessoria de Comunicação Institucional – ACI 

– Consultoria Técnica de Apoio à Gestão – Consultec 

– Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 

– Biblioteca 

– Coordenadores dos Cursos envolvidos nos processos de avaliação externa in loco em 

2012 e 2013 


