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INTRODUÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) apresenta Relatório de Autoavaliação Institucional – ano de referência 

2020/2021 – para conhecimento da Universidade e da comunidade acadêmica, cumprindo 

o estabelecido pelas normas definidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes)1.  

No ano de 2021, foram priorizadas, para avaliação, as dimensões de Ensino e Pesquisa 

(dimensão 2) e a Política de Atendimento ao Discente (dimensão 9), relativas às Políticas 

Acadêmicas (Eixo 3), sempre articuladas com a dimensão sobre Planejamento e 

Avaliação (dimensão 8) do Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional. Outras 

dimensões serão mencionadas ao longo do relatório, quando organicamente vinculadas 

às avaliações promovidas.   

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados das atividades realizadas durante 

todo o ano de 2021, em consonância com as metas estabelecidas para o novo ciclo 

avaliativo 2021-2023.  

Implantação dos Ciclos Avaliativos 

 

O Planejamento Trienal da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) para o triênio de 2021-20232 estabeleceu 

como metas:  

 

✓ Implantar o ciclo avaliativo dos cursos de graduação da PUC-SP;  

✓ Introduzir o ciclo avaliativo nos cursos de pós-graduação da PUC-SP;  

✓ Aprimorar o instrumento da Avaliação da Docência; 

✓ Promover estudo sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP; 

✓ Realizar o 1º Censo Estudantil da PUC-SP 2021;  

✓ Instituir a governança em rede a partir de metas definidas com setores/unidades 

correlatos, visando à institucionalização das práticas acadêmico-administrativas;  

✓ Produzir indicadores de impacto social a partir de gestão de dados prioritários.  

  

Mesmo tendo trabalhado quase todo ano de 2021 em sistema de home office, as ações 

necessárias à realização das metas estabelecidas foram desencadeadas, com exceção 

daquelas relativas ao desenvolvimento dos indicadores sobre impacto social. 

A institucionalização de ciclos avaliativos dos cursos de graduação e dos programas de 

pós-graduação da PUC-SP tem por objetivo empenhar esforços no sentido de fazer 

convergir todos os resultados das avaliações realizadas pela CPA, visando oferecer aos 

gestores da Universidade dados sistematizados, em série histórica, garantindo análise 

comparativa e evolutiva do desempenho acadêmico-institucional.  

Para além do objetivo mais específico da avaliação institucional, pretende também, por 

meio de sua implantação, mobilizar a Universidade no sentido de organizar-se na 

produção da informação, de maneira a fundamentar objetivamente a tomada de decisão. 

 
1 Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004. 
2 O planejamento consta do Relatório de Autoavaliação Institucional - Ciclo Avaliativo 2018-2020, disponível em 

https://www.pucsp.br/cpa/relatorio-institucional-autoavaliacao/relatorio-ciclo (último acesso em 28/03/2022).  

https://www.pucsp.br/cpa/relatorio-institucional-autoavaliacao/relatorio-ciclo
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Por isso, a necessidade de uma governança em rede, de maneira a que a CPA não opere 

de maneira insulada e desconectada das metas e objetivos definidos institucionalmente.  

Nessa direção, registra-se a criação do Escritório de Gestão de Dados (EGD) no ano de 

2021, que tem atuado em parceria estreita com a CPA, sobretudo na centralização e 

produção dos dados relativos aos ciclos avaliativos. O fluxo ainda não está plenamente 

rotinizado, mas caminha em sua direção. O maior obstáculo decorre da ausência da 

interoperabilidade dos dados, dispersos pelos diferentes setores, para cuja superação o 

EGD tem defendido investimentos da instituição na implantação de plataforma 

tecnológica que permita tratamento mais adequado da informação. A CPA tem apoiado 

essa iniciativa, pois dela depende para obtenção de dados mais confiáveis.  

A CPA também tem atuado fortemente na institucionalização periódica do 

monitoramento e acompanhamento do estágio na Universidade, mobilizada pela intenção 

da Pró-Reitoria de Graduação em propor diretrizes aos cursos de graduação, seja para os 

estágios obrigatórios, seja para os não-obrigatórios, identificados como os menos 

supervisionados em avaliações feitas anteriormente pela CPA exatamente por essa sua 

característica. Tendo isso em vista, a CPA promoveu, em parceria como Setor de Estágio, 

ampla avaliação dos estágios não-obrigatórios, analisada em item específico desse 

relatório3.  

A seguir, apresentamos detalhamento das ações desenvolvidas para atingir as metas 

definidas.  

a. Ciclo Avaliativo dos Cursos de Graduação 

Durante o ano de 2021, foi possível instituir o ciclo avaliativo dos cursos de graduação 

da PUC-SP tomando como ponto de partida a realização dos grupos operativos. 

Inicialmente, tratava-se de tomar como referência o ciclo avaliativo do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (Enade). No entanto, tendo em vista a suspensão do 

exame em 2020, consideraram-se as necessidades institucionais internas de avaliação. 

Nesse sentido, o 1º Ciclo Avaliativo dos Cursos de Graduação da PUC-SP foi realizado 

com os cursos de Arte: História, Crítica e Curadoria; Comunicação das Artes do Corpo; 

Comunicação e Multimeios, Letras Tradução Inglês/Português; Publicidade e 

Propaganda, todos da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (FAFICLA); 

com os cursos da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia (FCET): Engenharia 

Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia de Sistemas Ciber-

Físicos; e os cursos de Ciências de Dados e Inteligência Artificial, da Faculdade de 

Estudos Interdisciplinares (FACEI); de Administração, da Faculdade de Economia e 

Administração (FEA) e de Pedagogia, da Faculdade de Educação (FEA).  

A novidade desse 1º Ciclo Avaliativo foi ter promovido a escuta dos docentes 

representados nos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de cada um dos cursos, além 

dos representantes discentes, conforme a CPA já vinha fazendo desde 2017. 

No total, foram realizados 24 grupos operativos, para cada qual sendo produzido um 

relatório parcial (23 relatórios, considerando que os estudantes do curso de Engenharia 

Civil não compareceram ao grupo operativo agendado), posteriormente checados pelos 

participantes e finalizados em relatórios consolidados. 

Aos relatórios consolidados, a CPA acrescentou análise dos dados objetivos dos cursos 

(inscrição e concorrência no vestibular; perfil sociodemográfico dos estudantes inscritos) 

 
3 Cf. nesse relatório item Avaliação de Estágios dos Cursos de Graduação, p. 09. 
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gerados pelo Núcleo do Vestibular (NucVest), além dos dados objetivos de matrícula, 

taxa de evasão, distribuição de bolsas de estudo e contratos de estágio produzidos e 

sistematizados pelo EGD.  

Dessa forma, a CPA pode fornecer às coordenações de curso análise mais substantiva do 

funcionamento dos cursos sob a sua gestão. Os relatórios de cada curso seguem em item 

específico4.  

b. Ciclo Avaliativo dos Programas de Pós-Graduação 

O 1º Ciclo Avaliativo da Pós-Graduação foi ao encontro da demanda da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que, desde 2019, introduziu o 

quesito autoavaliação institucional como critério de avaliação quadrienal dos Programas.  

Nesse 1º Ciclo Avaliativo foram ouvidos estudantes dos Programas de Pós-Graduação 

com notas 3 e 5, a saber, os programas de Administração, Ciência da Religião, Ciências 

Sociais, Controladoria e Finanças, Economia Política, Educação e Currículo, Educação 

Matemática, Educação: História, Política e Sociedade, Filosofia, Jogos Digitais, Língua 

Portuguesa, Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, Psicologia da Educação.  

Para cada Programa, foi feito relatório parcial, totalizando 14 relatórios, consolidados 

posteriormente em relatório síntese com as questões comuns a todos eles, encaminhados 

à coordenação dos Programas e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação.  

Os relatórios parciais, bem como o relatório síntese seguem, adiante, em item específico5.  

c. Instrumento de Avaliação da Docência  

A Avaliação da Docência tem sido aplicada pela CPA, semestralmente, há mais de 10 

anos. No entanto, desde o momento em que seus resultados passaram a ser demandados 

para integrar a Avaliação Contínua da Docência realizada pelo Comitê Assessor do 

Conselho de Ensino e Extensão (Cacepe), vinculado à Pró-Reitoria de Planejamento e 

Avaliação Acadêmicos (PROPAC), a CPA identificou a necessidade de modificá-la.  

Em primeiro lugar, trata-se de universalizá-la, ou seja, torná-la passível de utilização nos 

Programas de Pós-Graduação da PUC-SP. Até o momento, o instrumento tem sido usado 

apenas para a avaliar os docentes que dão aula na graduação, inviabilizando o uso de seus 

resultados de forma equânime, quando da Avaliação Contínua da Docência.  

Em segundo lugar, os cursos de graduação passaram por reformas curriculares que 

modificaram a organização de sua matriz curricular, ao introduzir a Metodologia PBL 

(Problem Basid-Learning ou metodologia baseada em problemas). Não só os cursos não 

se organizam mais em disciplinas, como operam por meio de módulos distribuídos ao 

longo dos dois semestres, não mais coincidindo com o momento em que a Avaliação da 

Docência é aplicada.  

Nesse sentido, é urgente a modificação do instrumento, para o qual a CPA trabalhou ao 

longo de todo o ano de 2021, analisando instrumentos de outras universidades de forma 

a apresentar um esboço inicial a setores estratégicos da Universidade, dentre eles, o 

Cacepe.  

Pelos estudos analisados até o momento, a CPA entende que será necessário elaborar três 

instrumentos diferentes, considerando as especificidades dos cursos: um específico para 

 
4 Cf. nesse relatório item Grupos Operativos – Graduação, p.15. 
5 Cf. nesse relatório item Grupos Operativos – Pós-Graduação, p. 151. 
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os cursos de graduação que mantêm a organização disciplinar tradicional; outro para 

cursos organizados por meio do PBL; e outro para os Programas de Pós-Graduação. 

A CPA espera poder finalizar os instrumentos no ano de 2022 e, para o ano de 2023, 

implantar a nova Avaliação da Docência.  

d. Estudo do Perfil Sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP 

Dados de perfil sociodemográfico dos estudantes que frequentam a Universidade são 

essenciais ao desenvolvimento de políticas acadêmico-administrativas. No entanto, desde 

2017, a CPA identificou a ausência de informações organizadas e sistematizadas sobre o 

perfil sociodemográfico dos estudantes que frequentem a PUC-SP. Diante disso, tem 

atuado no sentido de mudar esse quadro, participando de fóruns internos, sempre que 

possível, para defender a organização dessa informação.  

A primeira iniciativa nesse sentido deu-se com sua participação na decisão sobre a ficha 

de inscrição dos estudantes quando do vestibular. A CPA havia detectado que as fichas 

de inscrição dos estudantes que prestam vestibular para a PUC-SP sofriam alteração a 

cada edição, inviabilizando a organização de série histórica confiável. Em função disso, 

participou de Grupo de Trabalho com os setores da Universidade, coordenado pela 

Assessoria para ao Vestibular da Reitoria, com o objetivo de elaborar instrumento de 

coleta de informação que pudesse, além de ser enxuto, garantir continuidade nas futuras 

edições. O novo instrumento foi implantado no vestibular de 2021, iniciando nova série 

histórica que, espera-se, tenha longevidade.  

Dados sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes que se inscrevem no vestibular da 

PUC-SP, para a série histórica disponível (2017-2020), foram integrados às análises dos 

cursos de graduação participantes do 1º Ciclo Avaliativo dos Cursos de Graduação.  

e. Realização do 1º Censo Estudantil da PUC-SP 2021 

A organização da coleta de informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes 

que se inscrevem no vestibular da PUC-SP não esgota o problema, pois permanecem 

ignoradas as informações sobre o perfil dos estudantes que ingressam na PUC-SP, pois 

não há, conforme mencionada acima, interoperabilidade dos dados do sistema do 

NucVest com o sistema da Secretaria de Administração Escolar (SAE), responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento da trajetória estudantil interna à instituição.   

Nesse sentido, a CPA propôs, para um primeiro retrato dos estudantes que frequentam a 

PUC-SP, a realização do 1º Censo Estudantil da PUC-SP. Todas as ações necessárias à 

sua realização já foram finalizadas, devendo ser posto em prática no próximo mês de abril 

de 2022. Posteriormente, o objetivo é trabalhar para garantir, a partir do Censo, processo 

de recadastramento periódico, de maneira a atualizar as informações sobre perfil 

sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP.  

f. Governança em rede 

Durante o ano de 2021, a CPA ampliou suas parcerias institucionais. Além das Pró-

Reitorias de Graduação e de Pós-Graduação, visando instituir os ciclos avaliativos dos 

cursos de graduação e programas de pós-graduação, a CPA articulou-se em grupo de 

trabalho coordenado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Acadêmicos 

destinado a promover a governança dos dados da Universidade. Além da CPA, fazem 
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parte desse grupo de trabalho o Escritório de Gestão de Dados e a Assessoria para 

Tecnologia de Informação da Reitoria.  

O trabalho tem avançado no sentido de propor à Universidade investimento em 

plataforma de governança de dados de maneira a garantir a produção, sistematização, 

centralização, organização e transparência dos dados produzidos pela Universidade.  

Para além de orientar e fundamentar as políticas acadêmico-administrativas, a 

centralização da produção e divulgação da informação vai ao encontro da necessidade de 

a Universidade ter controle mais adequado dos dados que produz, seguindo a orientação 

da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).       

* * * 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional – Ciclo 2020-2021 apresenta as 

atividades realizadas durante o ano de 2021, em consonância com o Planejamento Trienal 

para os anos de 2021-2023. 

Tem por referência os documentos institucionais produzidos pela Universidade, a saber, 

o Plano Pedagógico Institucional (PPI), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

para os anos de 2020-2024 

Nesse relatório, a CPA não apresenta a totalidade dos dados institucionais da PUC-SP 

obtidos por meio do Relatório de Atividades 2021 – Exercício 2020 da PUC-SP, pois já 

foram apresentados em relatório anterior. Para o próximo relatório de ciclo (2021-2022), 

apresentaremos as informações atualizadas tendo por fonte o Relatório de Atividades 

2022 – Exercício 2021 da PUC-SP.   

A CPA espera que esse relatório sintético, de caráter analítico, contribua mais uma vez 

para a reflexão da Universidade sobre o seu desempenho, e possa ser objeto de ampla 

discussão entre os membros de seu corpo diretivo e da comunidade acadêmica, e 

aproveita para agradecer a constante interlocução e parceria com a Reitoria, suas Pró-

Reitorias e demais setores da Universidade, durante todo o ano de 2021.   

A Comissão Própria de Avaliação 

Março de 2022 
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DESENVOLVIMENTO 

AVALIAÇÃO DE CURSOS 

I. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Introdução  

Desde o ano de 2018, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), em parceria com a Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD) da PUC-SP, tem se dedicado a avaliar os estágios 

opcionais (não-obrigatórios) e obrigatórios dos cursos de graduação, cujos resultados 

foram sistematizados e consolidados em relatório de ciclo apresentado no ano de 20206.   

Em 2021, a CPA considerou por bem institucionalizar a prática avaliativa, de maneira a 

torná-la periódica e acompanhada pelo setor competente. Tendo isso em vista, associou-

se ao Setor de Estágio da PUC-SP, com a anuência da Prograd, e elaborou instrumento 

avaliativo com o objetivo de, nesse primeiro momento, institucionalizar o 

acompanhamento e monitoramento dos estágios opcionais (não-obrigatórios). A 

prioridade se justifica considerando as informações coletadas nos grupos operativos 

realizados pela CPA com os estudantes de graduação da PUC-SP que, principalmente 

durante a período da pandemia do coronavírus, reivindicaram acompanhamento 

institucional mais próximo dos estágios não-obrigatórios pela Universidade.   

Com base na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e nas Diretrizes e Normas para a 

Atividades de Estágio CEPE-PUC-SP de 11 de fevereiro de 2009, o estágio não-

obrigatório (remunerado) é uma atividade opcional que proporciona aos estudantes, 

regularmente matriculados em cursos de graduação e com frequência efetiva, a 

complementação da formação por meio de sua inserção no mundo do trabalho. Os 

contratos de estágios não-obrigatórios devem ser formalizados, acompanhados e 

monitorados pela Universidade.   

Essa formalização é requisito para a comprovação das horas de estágio, conforme previsto 

nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), mas também para que se constituam em 

mediação de integração do estudante ao mundo do trabalho, tanto mais em momento de 

incerteza econômica. A CPA compreende que os estágios são portas de saída importantes 

para o mundo profissional e, somente quando acompanhados devidamente pela 

Universidade, podem garantir articulação mais precisa entre o mundo do aprendizado 

acadêmico e sua efetiva materialização na prática profissional respectiva.   

As atividades dos estágios não-obrigatórios, chancelados pela PUC-SP, são realizadas 

sob supervisão de professores da área de formação, docentes da universidade, e, no 

ambiente de trabalho, supervisionadas por profissionais designados pela 

instituição/empresa concedente. Compete à Universidade, conforme o §2º do art. 2º da 

Lei do Estágio, orientar, supervisionar, acompanhar e monitorar a oferta de estágios, 

segundo os objetivos do PPC, bem como proporcionar aos estudantes o exercício da 

reflexão crítica e o desenvolvimento de competências técnicas, científicas, culturais e 

relacionais necessárias ao exercício profissional.  

 
6 Cf. Relatório de Autoavaliação Ciclo 2018-2020. CPA, PUC-SP. Disponível em https://www.pucsp.br/cpa/relatorio-

institucional-autoavaliacao/relatorio-ciclo (último acesso em 26/03/2022).  

https://www.pucsp.br/cpa/relatorio-institucional-autoavaliacao/relatorio-ciclo
https://www.pucsp.br/cpa/relatorio-institucional-autoavaliacao/relatorio-ciclo
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Essa avaliação contempla as dimensões 2 e 9 das normas avaliativas do Sistema Nacional 

de Avaliação do Ensino Superior (SINAES-Inep-MEC): Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão e Política de Atendimento aos Discentes, ambas do Eixo 3: 

Políticas Acadêmicas.  

Apresentação dos resultados 

A Avaliação do Estágio Não-Obrigatório foi realizada entre os meses de novembro de 

2021 a março de 2022. Nesse período, do total de estudantes cadastrados em estágios não-

obrigatórios (3.698 estudantes cadastrados), 1.252 estudantes responderam ao 

instrumento avaliativo, correspondendo a 33,85% do total, porcentagem padrão para 

avaliações feitas por meio de plataformas on-line7.   

No total, foram obtidas 1.404 respostas. Depois de analisadas, identificou-se que um 

mesmo estudante realizou mais de um estágio durante o período avaliado. Sendo assim, 

optamos por considerar a totalidade de respostas na análise dos dados a seguir.    

Tabela 1. Número de respostas por curso de graduação 

Cursos 
N° de respostas por 

curso 
% 

Administração  125 8,90% 

Arte: História, Crítica e Curadoria 3 0,21% 

Ciência da Computação 31 2,21% 

Ciência de Dados e Inteligência Artificial 10 0,71% 

Ciências Atuariais 6 0,43% 

Ciências Contábeis 7 0,50% 

Ciências Econômicas 195 13,89% 

Ciências Sociais 8 0,57% 

Ciências Socioambientais 3 0,21% 

Comunicação das Artes do Corpo 2 0,14% 

Comunicação e Multimeios 16 1,14% 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 36 2,56% 

Design 13 0,93% 

Direito 589 41,95% 

Enfermagem 8 0,57% 

Engenharia Biomédica 12 0,85% 

Engenharia Civil 41 2,92% 

Engenharia de Produção 19 1,35% 

Filosofia 1 0,07% 

Fonoaudiologia 2 0,14% 

História 9 0,64% 

Jogos Digitais 4 0,28% 

Jornalismo 73 5,20% 

Letras - Português e Inglês – Licenciatura 3 0,21% 

Letras: Língua Inglesa - Tradução: Inglês/Português 5 0,36% 

Letras: Língua Portuguesa 2 0,14% 

Pedagogia 21 1,50% 

Psicologia 51 3,63% 

Relações Internacionais 97 6,91% 

Serviço Social 12 0,85% 

Total Geral 1.404 100,00% 
Fonte: Dados da Avaliação de Estágios - CPA.  

 
7 O instrumento foi elaborado utilizando o recurso Forms da plataforma Office 365 da Microsoft.  
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Das 1.404 respostas obtidas, o maior número delas adveio dos estudantes dos cursos de 

Direito (41,95%), seguido dos estudantes dos cursos de graduação em Ciências 

Econômicas (13,89%), Administração (8,90%), Relações Internacionais (6,91%), 

Jornalismo (5,20%) e Psicologia (3,63%). Nos demais cursos, obtivemos respostas abaixo 

de 3%. 

Análise das respostas dos estudantes  

Inicialmente, havia a hipótese de que os estudantes que procuravam estágio não-

obrigatório tinham necessidade de remuneração para arcar com a mensalidade da 

Universidade. No entanto, os dados evidenciaram que a maior parte dos respondentes 

realiza estágio para familiarizar-se com o mercado profissional. A questão profissional é 

o principal motivo para quase 80% dos respondentes. Apenas 15,24% responderam ter 

necessidade de algum tipo de remuneração.  

Tabela 2. Motivação para realização do estágio  

Relevância do estágio 
Nº de 

respostas 
% 

Ampliar as oportunidades futuras de emprego 351 25,00% 

Articular o curso com a prática profissional 489 34,83% 

Conhecer minha profissão 264 18,80% 

Cumprir as horas de estágio exigidas pelo curso de graduação 86 6,13% 

Necessidade de remuneração 214 15,24% 

Total  1.404 100,00% 
Fonte: Avaliação de Estágios – CPA. 

 

Da mesma forma, 81,34% dos respondentes disseram não direcionar a bolsa-estágio para 

o pagamento da mensalidade. Apenas 4,56% disseram utilizá-la integralmente para esse 

fim.  

 

Tabela 3. Destinação da bolsa-estágio 

Utilização da bolsa-estágio Nº de respostas % 

Não. 1.142 81,34% 

Sim, integralmente. 64 4,56% 

Sim, parcialmente. 198 14,10% 

Total  1.404 100,00% 
               Fonte: Avaliação de Estágios – CPA 

 

Esses dados sinalizam o quanto os estudantes estão interessados em articular o ensino à 

prática profissional, demonstrando que ações institucionais de prospecção, 

acompanhamento, monitoramento e supervisão do estágio não se restringem ao estágio 

em si mesmo, mas são mediações essenciais para dinamizar as atividades de ensino-

aprendizagem.  

Por outro lado, esses mesmos dados demonstram a importância de os próprios cursos 

estabelecerem diálogo mais estreito com o ambiente profissional, criando situações 

efetivas em que o estágio possa ser objeto de análise e reflexão, mesmo quando não estão 

previstos obrigatoriamente na carga horária do curso.  
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A inserção profissional por meio do estágio fica evidente quando observamos que para 

52,42% dos respondentes havia uma possibilidade real de efetivação quando da resposta 

da avaliação. Portanto, reforça-se a necessidade e uma ação mais assertiva da 

Universidade em relação à prática do estágio.  

Tabela 4. Efetivação no estágio 

Efetivação Nº de respostas % 

Não 291 20,73% 

Não sei 377 26,85% 

Sim 736 52,42% 

Total Geral 1.404 100,00% 

                       Fonte: Avaliação de Estágios – CPA 
 

Se o estágio parece ser essencial para estabelecer interlocução do mundo acadêmico com 

o mundo profissional, institucionalmente a PUC-SP não parece ter se organizado 

suficientemente para ser o meio pelo qual essa intenção se efetiva.   

Conforme a tabela abaixo, a maior parte dos estudantes tomou conhecimento do estágio 

por outras vias que não a Universidade, os maiores pesos recaindo sobre as redes sociais 

(35,97%), agenciadores diversos (27,14%) e a indicação pessoal (26,71%), totalizando 

quase 90% dos respondentes. O Setor de Estágio da PUC-SP respondeu por apenas 3,99% 

das respostas.  

É bem verdade que as novas gerações são mais afeitas à linguagem das redes sociais. No 

entanto, por mais que essa seja uma prática que fuja ao controle da Universidade, o fato 

de a maior parte dos respondentes terem dito que obtêm estágio por outros meios que não 

o Setor de Estágio da PUC-SP evidencia o quanto a Instituição está distante da 

preocupação com a inserção dos seus estudantes no mercado profissional. Importante 

dizer que essa é uma questão para a qual a CPA tem chamado atenção, não só em função 

dos resultados obtidos nas avaliações sobre estágio, mas nos vários grupos operativos 

realizados com os discentes desde 2017.  

Tabela 5. Obtenção do estágio 

Ingresso no estágio Nº de respostas % 

Agenciadores (CIEE, NUBE, Cia. de 

Talentos, Cia. de Estágios, 99 Jobs etc.). 
381 27,14% 

Feira de recrutamento 15 1,07% 

Indicação de professores da PUC-SP 58 4,13% 

Indicação pessoal  375 26,71% 

Jornais/revistas 14 1,00% 

Setor de Estágio da PUC-SP 56 3,99% 

Redes sociais (Facebook, LinkedIn etc.) 505 35,97% 

Total 1.404 100,00% 
                Fonte: Avaliação de Estágios – CPA 

Considerando que são estágios não-obrigatórios e que a maior parte dele foi obtida por 

iniciativa do próprio estudante, poderia haver forte possibilidade de que o estágio não 

estivesse diretamente relacionado à área de conhecimento cursada pelo estudante. 

Os dados evidenciam exatamente o contrário: 91,67% dos respondentes disseram que o 

estágio estava diretamente relacionado com a profissão para o qual estão sendo formados. 

Em parte, isso se deve ao fato de que o maior número de respondentes é oriundo de cursos 

em que a profissão está claramente configurada. Infelizmente, foram poucos os 
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respondentes de cursos em que há uma possibilidade maior de desvio do estágio em 

relação à formação, como é caso, por exemplo, dos cursos de Ciências Sociais, 

Socioambientais e Artes do Corpo.  

Tabela 6. Relação do estágio com a área de conhecimento do curso  

Estágio e área de conhecimento do curso Nº de respostas % 

Não 117 8,33% 

Sim 1.287 91,67% 

Total Geral 1.404 100,00% 

               Fonte: Avaliação de Estágios – CPA 
 

Uma vez que a CPA vinha observando o distanciamento da instituição em relação ao 

acompanhamento do estágio na Universidade, hipótese acima confirmada, havia também 

a preocupação de que a supervisão do estágio, exigida legalmente mesmo para os estágios 

não-obrigatórios, não estivesse sendo realizada a contento. Em parte, essa hipótese foi 

confirmada, pois, embora 64,74% dos respondentes tivessem dito que conhecem o 

responsável pela supervisão do estágio, a maior parte (41,45%) disse não ter precisado de 

sua supervisão. De alguma forma, porque a supervisão é também demandada pelo 

estudante e não o inverso. Se a supervisão fosse uma rotina institucional, o maior número 

de respostas recairia sobre a opção “sei quem é o supervisor e já fui orientado por ele”.  

Um terço dos respondentes, no entanto, disse não saber quem é o supervisor de estágio 

de seu respectivo curso. Esse dado, mais uma vez, confirma o quanto há pouca 

institucionalidade do estágio na Universidade, haja vista que, como já mencionado, a 

supervisão é exigência legal e deveria, desde o primeiro momento, ser apresentada aos 

estudantes ao lado de todas as informações relativas ao estágio.   

 

Tabela 7. Supervisão de estágio 

Acompanhamento do estágio Nº de respostas % 

Já procurei o supervisor e não fui atendido por ele 2 0,14% 

Não sei se há supervisor em meu curso 493 35,11% 

Sei quem é o supervisor do curso e já fui 

orientado por ele 
327 23,29% 

Sei quem é o supervisor do curso e não precisei de 

sua orientação até o momento 
582 41,45% 

Total Geral 1404 100,00% 

         Fonte: Avaliação de Estágios – CPA 

 

Ao contrário, a supervisão disponibilizada pela concedente do estágio não-obrigatório 

tem sido cumprida conforme as exigências legais e contratuais. A quase totalidade dos 

respondentes disse ter o estágio supervisionado pela empresa contratante, seja à distância 

(31,05%), seja no local do estágio (65,46%). Se, por um lado, a resposta a essa questão 

não podia ser diferente, por outro, coloca um problema significativo para a Universidade 

se ela mesma não cumpre integralmente com a exigência da supervisão, onerando e/ou 

terceirizando de forma não intencional aquela que é sobretudo sua função. Sem dúvida 

que isso não é a única explicação para o aumento da exigência de contrapartida das 

concedentes, mas pode ser uma pista importante e um dado para o qual é preciso atentar.   
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Tabela 8. Supervisão disponibilizada pela concedente 

Disponibilização de supervisão Nº de respostas % 

Não 49 3,49% 

Sim, a distância (com uso de ferramentas de 

comunicação e T.I.) 
436 31,05% 

Sim, no próprio local do estágio 919 65,46% 

Total 1.404 100,00% 
    Fonte: Avaliação de Estágios – CPA 

 

Essa observação é tanto mais relevante considerando que 71,30% dos respondentes 

disseram receber diariamente a supervisão da concedente, quando não, semanalmente 

(14,46%).  

 

Tabela 9. Periodicidade da supervisão da concedente 

Periodicidade da supervisão  Nº de respostas % 

Bimestralmente 21 1,50% 

Diariamente 1.001 71,30% 

Mensalmente  45 3,21% 

Quinzenalmente 34 2,42% 

Semanalmente 203 14,46% 

Semestralmente 49 3,49% 

Total 51 3,63% 
Fonte: Avaliação de Estágios – CPA. 

 

Por fim, outro dado que preocupava a CPA, a Prograd e o Setor de Estágios era em relação 

ao cumprimento das 6 horas regulamentares para o estágio. Conforme a resposta dada 

pelos estudantes, 78,56% disseram que as horas regulamentares eram respeitadas pelas 

concedentes. Apesar de ser uma porcentagem alta, o ideal seria que 100% optassem por 

essa alternativa, pois que se trata de uma exigência legal e contratual. Portanto, mais uma 

vez, é preciso acompanhamento institucional mais próximo desses contratos que têm 

exigido dos estudantes tempo além daquele destinado ao estágio.  

 

Tabela 10. Cumprimento das 6 horas regulamentares 

Horário do estágio Nº de respostas % 

Às vezes o estágio me solicita além das horas 

regulamentares.  
237 16,88% 

O estágio me solicita além das horas regulamentares.  50 3,56% 

O estágio respeita as horas regulamentares. 1.103 78,56% 

não responderam 14 1,00% 

Total 1.404 100,00% 
      Fonte: Avaliação de Estágios – CPA. 
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II. GRUPOS OPERATIVOS  

GRADUAÇÃO 

Introdução 

Grupos operativos são modalidade de grupo focal que tem por objetivo promover a 

autoavaliação qualitativa dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-graduação da 

PUC-SP.  

Na graduação, os grupos operativos vêm sendo realizados desde 2017, já tendo sido 

ouvidos 446 estudantes de 24 cursos diferentes.  

A partir desse ano de 2021, os grupos operativos integram o ciclo avaliativo dos cursos 

de graduação e, aos resultados obtidos por meio desse instrumento de autoavaliação, será 

incorporada análise dos dados objetivos8, consolidados em relatório final a ser entregue 

ao final do período avaliativo. 

Originalmente dedicado à escuta dos estudantes, com a introdução do ciclo avaliativo, o 

grupo operativo passa a ser realizado também com o Núcleo Docente Estruturante de cada 

curso, de maneira a adensar a autoavaliação com a percepção dos representantes docentes 

e da coordenação do curso.  

As reuniões foram realizadas por meio da plataforma Teams, conforme apresentadas na 

tabela abaixo:  

 

Tabela 1. Registro das reuniões realizadas com estudantes (2017-2021) 

Ano Curso Data Período 

2021 

Administração 15/09/2021 2º período 

Arte História Crítica e Curadoria 13/09/2021 4ª, 6º e 8º períodos 

Artes do Corpo 13/10/2021 diversos períodos 

Ciências de Dados e Inteligência 

Artificial 

24/09/2021 
2º ano 

Comunicação Multimeios 22/09/2021 1º, 4º, 6º e 8º períodos 

Engenharia Biomédica 20/09/2021 1º, 2º e 5º anos 

Engenharia Civil 
27/09/2021 Reunião cancelada - 

Não houve participantes 

Engenharia Produção 11/10/2021 diversos períodos 

Engenharia Sistema Ciber Físico 29/09/2021 1º turma do curso 

Letras: Língua Inglesa - Tradução 

Inglês/Português 

17/11/2021 
2º e 4º períodos 

Pedagogia 13/09/2021 2º, 4º, 6º e 8º períodos 

Publicidade e Propaganda 29/09/2021 diversos períodos 
 Fonte: CPA 

 

 
8 Esses dados estão sendo produzidos em parceria com o Escritório de Gestão de Dados (EGD), em processo de 

implantação desde o início do ano de 2021.  
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Tabela 2. Participação nos Grupos Operativos (2017 – 2021) 

Semestre/Ano Curso Inscritos Participantes (%) 

1º sem/2017 Administração 65 20 31% 

1º sem/2018 Jornalismo 21 8 38% 

1º sem/2018 Engenharia de Produção 12 1 8% 

1º sem/2018 Engenharia Civil 22 8 36% 

1º sem/2018 Engenharia Elétrica 21 7 33% 

2º sem/2018 Jogos Digitais 20 30 150% 

2º sem/2018 Relações Internacionais 48 15 31% 

2º sem/2018 História 29 36 124% 

1º sem/2019 Publicidade e Propaganda 57 28 49% 

1º sem/2019 
Arte: História, Crítica e 

Curadoria 
15 11 73% 

1º sem/2019 Comunicação e Multimeios 14 8 57,10% 

2º sem/2019 Fisioterapia 20 18 90% 

2º sem/2019 Ciências Atuariais 27 34 126% 

2º sem/2019 Enfermagem - 15 - 

1º sem/2020 Direito  - 91 - 

2º sem/2020 Psicologia - 37 - 

2º sem/2020 Ciências Sociais - 11 - 

2º sem/2021 Administração - 08 - 

2º sem/2021 Arte: História Crítica e 

Curadoria 
- 03 - 

2º sem/2021 Artes do Corpo - 07 - 

2º sem/2021 Ciências de Dados e Inteligência 

Artificial 
- 03 - 

2º sem/2021 Comunicação Multimeios - 04 - 

2º sem/2021 Engenharia Biomédica - 05 - 

2º sem/2021 Engenharia Civil - 0 - 

2º sem/2021 Engenharia Produção - 06 - 

2º sem/2021 Engenharia Sistema Ciber Físico - 05  

2º sem/2021 Letras: Língua Inglesa - 

Tradução Inglês/Português 
- 05 - 

2º sem/2021 Pedagogia - 13 - 

2º sem/2021 Publicidade e Propaganda - 09 - 

Total 24 cursos avaliados - 446 - 

Fonte: CPA. Obs.: Os grupos operativos de 2020 e 2021 foram realizados por meio da plataforma Teams.  
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Quadro 3. Participação NDE Grupo Operativo (2021) 

Dara da 

realização 
Curso 

Participação de 

Professores 

/NDE 

20/09/2021 Administração 11 

17/09/2021 Arte História Crítica e Curadoria 06 

13/10/2021 Artes do Corpo 06 

24/09/2021 Ciências de Dados e Inteligência Artificial 03 

22/09/2021 Comunicação Multimeios 07 

20/09/2021 Engenharia Biomédica 05 

06/10/2021 Engenharia Civil 05 

11/10/2021 Engenharia Produção 05 

04/10/2021 Engenharia Sistema Ciber Físico 05 

20/10/2021 Letras: Língua Inglesa - Tradução Inglês/Português 06 

15/09/2021 Pedagogia 06 

04/10/2021 Publicidade e Propaganda 05 
Fonte: CPA. Obs.: Os grupos operativos de 2020 e 2021 foram realizados por meio da plataforma Teams. 

Dados Objetivos  

Em março de 2021, a PUC-SP instituiu, ainda sob a forma de assessoria vinculada à 

Reitoria, o Escritório de Gestão de Dados (EGD). Ideia decorrente da confluência entre a 

participação da CPA no Projeto Métricas Fapesp (2018-2020) e a proposta da Reitoria da 

PUC-SP (gestão 2017-2020) de implantação do PUC-Data9, tem por objetivo primordial 

superar o que Aluísio Segurado bem nomeou de indisponibilidade, incompletude e 

inconsistência dos dados, devidas, quase sempre, à ausência da interoperabilidade entre 

os diferentes bancos de dados existente nas universidades (Segurado, 2020)10. 

A implantação de um Escritório de Gestão de Dados na PUC-SP – experiência que tem 

se disseminado pelas universidades públicas do país – pretende promover governança 

centralizada da informação, ainda que a produção permaneça a cargo dos setores 

competentes, agindo como instância mediadora na orientação e indução da correta 

produção da informação periódica, tendo objetivos e apropriação institucionais como 

metas. 

A CPA considera a institucionalização da informação essencial para o desenvolvimento 

de sua atividade, sobretudo porque depende de dados confiáveis, para que também possa 

produzir diagnósticos e análises mais precisos.  

Considerando a recente implantação do Escritório de Gestão de Dados e imaginando que 

não seria possível, num primeiro momento, organizar de imediato a totalidade dos dados 

institucionais, a CPA definiu como prioridade a organização dos dados necessários à 

 
9 Para o histórico desse processo, cf. RAI 2019-2020, pp. 8-13 e Carvalho, M. de; Cesaretti, M.; Veiga, M. A. Unidade 

de Gestão de Dados: proposta de implementação de gestão estratégica na PUC-SP. São Paulo, Fapesp, 2020. Disponível 

em  https://www.pucsp.br/cpa/outrosrelatorios, artigo elaborado para certificação do Curso de “Atualização em 

Métricas de Desempenho Acadêmico e Comparações Internacionais”, promovido pelo Projeto Métricas Fapesp 

(Projeto FAPESP 2019/10963-7), sob a coordenação de Jacques Marcovitch. Para maiores detalhes cf. 

www.metricas.usp.br.  
10 Cf. Segurado, A. C. A gestão de indicadores na USP. Projeto Métricas Fapesp, 30/06/2020. Disponível em 

www.metricas.edu (último acesso em 23 de março de 2021).  

https://www.pucsp.br/cpa/outrosrelatorios
http://www.metricas.usp.br/
http://www.metricas.edu/
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implantação dos ciclos avaliativos. Para o ciclo avaliativo da graduação, foram definidos 

para análise, em planejamento conjunto com o EGD, os seguintes dados: 

Quadro 1. Dados objetivos para o Ciclo Avaliativo da Graduação  

Ciclo avaliativo Dados  Indicadores 

Graduação 

Inscritos no Vestibular 
Evasão / 

Perfil demográfico/socioeconômico 
Matriculados 

Concluintes 

Estudantes em estágio Inserção profissional 

Estudantes Bolsistas Sustentabilidade financeira 

Fonte: CPA-EGD 

Importante ressaltar que muitos dados necessários a uma apreensão mais detalhada da 

situação dos cursos de graduação da PUC-SP ainda demandam tratamento adequado dos 

bancos de dados. No entanto, entendendo que a institucionalização da informação só será 

de fato implantada a partir da criação de sua necessidade, é que apresentamos os dados 

disponíveis, oferecendo um diagnóstico, ainda que parcial, dos cursos de graduação que 

participaram desse 1º Ciclo Avaliativo-2021.  

Nos relatórios apresentados a seguir para cada um dos cursos avaliados, serão analisados 

os dados objetivos obtidos junto ao setor do Vestibular (NucVest) (número de inscritos, 

concorrência no vestibular e perfil sociodemográfico dos inscritos) e aqueles produzidos 

pelo Escritório de Gestão de Dados (matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas 

e contratos de estágio).   

Relatórios Parciais dos Grupos Operativos  

Curso: Administração 

a. Inscrição no vestibular 

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Administração, observa-se, para o período analisado (2017-2020), uma 

queda constante no número de inscritos no vestibular, com uma ligeira alta na passagem 

do ano de 2019 para 2020, sem, contudo, voltar aos patamares de 2017 (Cf. Quadro 2 e 

Gráfico 2). Valeria a pena avaliar os motivos pelos quais o curso tem sofrido perda 

constante dos inscritos no vestibular. O grupo operativo realizado com os docentes do 

NDE do curso de Administração foi momento relevante para essa reflexão, que, no 

entanto, não forneceu pistas a CPA por meio das quais pudesse contribuir para uma 

avaliação mais precisa dos dados objetivos do curso11.     

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 450 793 

2018 450 772 

2019 350 513 

2020 300 546 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 
11 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo NDE”.  
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Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

b. Concorrência no vestibular  

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando da implantação de reformas curriculares: por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

concorrentes. Não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas no 

momento do ingresso. 

Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais  10,26% 18,33% 19,65% 

Universidades Estaduais (FUVEST, UNESP, UNICAMP 

etc.) 
40,00% 34,55% 32,81% 

Outras Instituições 24,17% 41,01% 42,63% 

Não me inscrevi nem pretendo me inscrever 13,39% 6,11% 4,91% 

Não declarado 12,00%   

(Deixou em branco) 0,17%   

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 
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Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Administração têm optado crescentemente pela inscrição também no vestibular das 

universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

cujo recrutamento ocorre por meio da classificação que os estudantes obtêm no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar que os estudantes têm optado 

pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais recentemente, a PUC-SP tem atentado para 

isso, o que parece ser uma decisão acertada e poderá aumentar sua competitividade em 

relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento significativo da concorrência do curso de Administração da PUC-SP com 

“outras instituições” (aqui entendidas todas aquelas que não são públicas). Para a PUC-

SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em função do seu investimento em pesquisa e no 

corpo docente qualificado terá dificuldades em concorrer com a mensalidade das 

universidades privadas stricto senso. Além disso, essas universidades investem 

pesadamente em infraestrutura física e tecnológica. 

c. Perfil sociodemográfico  

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular12. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram13. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o 

público que tem procurado o curso de Administração é predominantemente masculino, 

ainda que, em torno de um terço, seja de inscritos do sexo feminino (Cf. Quadro 4 e 

Gráfico 3). Em relação à cor/raça (Cf. Quadro 5 e Gráfico 4), a população é 

majoritariamente branca.  

 

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 37,91% 62,09% 

2018 35,94% 64,06% 

2019 36,39% 63,61% 

2020 33,17% 66,83% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 
12 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
13 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 6,43% 7,47% 8,12% 5,57% 

Branca 81,04% 77,22% 81,15% 85,47% 

Indígena 1,04% 0,71% 0,52% 0,73% 

Parda 7,65% 12,28% 7,85% 7,26% 

Preta 2,78% 1,96% 2,09% 0,24% 

Não declarado 0,87%  0,26% 0,73% 

Deixou em branco 0,17% 0,36%   
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019) * 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 24,35% 26,33% 26,44% 

De 6 até 10 salários-mínimos 10,61% 16,73 13,61% 

De 10 até 30 salários-mínimos 38,78% 42,88% 42,93% 

Acima de 30 salários-mínimos 19,48% 13,70% 16,75% 

Não declarado 6,61% - 0,26% 

Deixou em branco 0,17% 0,36% - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 
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Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

Em relação à renda familiar (Cf. Quadro 6 e Gráfico 5), a maior parte dos inscritos 

concentra-se entre aqueles que são recrutados na faixa de renda entre 10 e 30 salários-

mínimos, ainda que haja uma distribuição quase equivalente entre menores e as maiores 

faixas de renda, com uma pequena vantagem para essas. 

Isso se traduz também no fato de a maior parte dos estudantes prescindir de atividade 

remunerada quando da inscrição no vestibular, conforme quadro e gráficos abaixo.   

 

Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 75,30% 81,14% 80,63% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 9,74% 9,43% 7,85% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 9,74% 6,58% 7,33% 

Sim, trabalho eventual 3,65% 2,49% 3,93% 

Não declarado 1,39%  0,26% 

Deixou em branco 0,17% 0,36%  
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 
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d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contrato de estágio 

 

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 1.549 

2018 1.328 

2019 1.200 

2020 1.038 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 7. Matriculados (final de período 2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

No período analisado (2017-2020), o curso de Administração da PUC-SP apresentou 

queda constante no número de matriculados (Cf. Quadro 8 e Gráfico 7), talvez decorrente 

de sua alta taxa de evasão (Cf. Quadro 9 e Gráfico 8), ainda que constante. A estabilidade 

na taxa de evasão, tanto no primeiro, como no segundo semestres, permitiria aos gestores 

do curso identificar claramente os motivos pelos quais os estudantes o têm abandonado. 

Infelizmente, não nos foram fornecidas por meio do grupo operativo realizado com os 

docentes, nem mesmo com os discentes, preocupados em avaliar sobretudo as aulas 

síncronas-remotas14.  

 

Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)15  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 5,78% 6,13% 

2018 6,34% 5,67% 

2019 6,59% 6,96% 

2020 6,89% 6,71% 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

 
14 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo Estudantes”. 
15 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

O quadro de distribuição de bolsas (Cf. Quadro 10 e Gráfico 9) talvez sugira uma pista. 

Se é verdade que há uma distribuição dos inscritos no vestibular entre as diferenças faixas 

de renda, uma boa parte dos estudantes parece precisar de bolsas de estudo. Não temos 

dados do perfil sociodemográfico dos estudantes que frequentam os cursos da PUC-SP e, 

portanto, teríamos dificuldade de comprovar essa hipótese, mas, talvez, os estudantes que 

terminem por permanecer no curso de Administração da PUC-SP sejam antes os de mais 

baixa renda. Como não há bolsas para a totalidade dos estudantes, talvez a taxa constante 

de evasão se deva ao perfil socioeconômico dos estudantes. Inclusive, é bom lembrar que 

o curso de Administração sofre concorrência acirrada de instituições estritamente 

privadas, onde as mensalidades tendem a ser mais baixas, com poucas exceções.   

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)16 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 68 1 330 399 

2018 48 1 295 344 

2019 40 1 292 333 

2020 27 1 209 237 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 9. Distribuição de bolsas de estudo (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 
16 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Em relação ao estágio, observa-se que os contratos também vêm sendo reduzidos ao longo 

dos anos (Cf. Quadro 11 e Gráfico 10), demandando acompanhamento institucional mais 

próximo, sobretudo se a hipótese aventada anteriormente for verdadeira, o estágio 

podendo ser a maneira de os estudantes arcarem parcialmente com a mensalidade do 

curso.  

Quadro 11. Estágios (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 272 

2018 213 

2019 216 

2020 115 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 10. Estágios (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

A CPA espera ter contribuído para aprofundamento da avaliação do curso de 

Administração e agradece a acolhida. A seguir, os relatos dos grupos operativos 

realizados com o NDE e com os estudantes.  

Grupo Operativo NDE17  

O grupo operativo realizado com o Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Administração dedicou-se quase todo o tempo a refletir sobre a avaliação da docência 

proposta pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), sugerindo melhorias tanto no 

instrumento como no procedimento. Os representantes do NDE, a chefia de departamento 

e a coordenação de curso foram unânimes em considerar a necessidade de um instrumento 

como esse, inclusive por que fazem uso detalhado dos dados obtidos – “costumamos 

consolidar os dados” – a partir de planilha fornecida pela CPA. No entanto, consideraram 

que sua funcionalidade poderia ser tanto mais bem aproveitada caso houvesse 

determinados ajustes, conforme os que passamos a relatar. 

Participação dos estudantes e docentes 

Segundos os representantes do NDE, a baixa adesão dos estudantes e docentes na 

avaliação da docência coloca em xeque sua credibilidade, inviabilizando sua 

instrumentalização para tomada de decisão. Análises realizadas pelo NDE do curso de 

 
17 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
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Administração a partir de uma série histórica – 2015 a 2019 – revelou que não é possível 

obter uma distribuição normal dos dados estatísticos. Ao contrário, observou-se uma 

polarização significativa das respostas obtidas por meio das avaliações feitas pelos 

estudantes: “ou muito elogio, ou muita crítica”18. Esse é outro dado que termina por 

demonstrar que ou o estudante faz a avaliação porque gosta do professor ou porque não 

gosta. Aliás, o segundo aspecto tende a ser mais comum, atitude que termina por 

intensificar a ausência de credibilidade do instrumento e justificar a sua rejeição por parte 

dos docentes avaliados.  

Considerando que para o curso de Administração a avaliação da docência é extremamente 

importante, demandaram sejam empreendidos esforços para que haja aumento efetivo da 

participação, sobretudo discente. Para tanto, sugeriram:  

a. Fazer uma investigação sobre os motivos pelos quais os estudantes não 

participam da Avaliação da Docência. Seria importante compreender as causas da 

baixa adesão para poder atuar diretamente no problema diagnosticado. “Será que 

não vale à pena perguntar, tentar entender?” 

b. A aplicação do instrumento deveria estar associada à pré-matrícula. Dessa 

forma, não seria possível o estudante esquivar-se da avaliação e os dados obtidos 

seriam estatisticamente relevantes para a tomada de decisão.  

c. Criar mecanismos de compensação para aqueles que participam. “Sempre 

pensamos em mecanismos restritivos e não compensatórios”.  

d. Agendar com os laboratórios para que em determinados dia e horário os 

estudantes sejam conduzidos para realizar a avaliação. “Esse é o modelo seguido 

em outras Faculdades e conseguem excelentes resultados”.  

e. Modificar a plataforma por meio da qual o estudante faz a avaliação. “Fizemos 

uma pesquisa com os estudantes e usamos o Forms e obtivemos um retorno de 50%, 

número muito superior ao obtido pela avaliação da docência”. 

Salientaram que o curso tem atuado no sentido de promover a maior participação discente 

na Avaliação da Docência, como, por exemplo, utilizar o espaço do Projeto de Pesquisa 

e Práticas de Organização (PPO) para solicitar que fizessem a avaliação. No primeiro 

semestre de 2020, conseguiram participação expressiva. No segundo, a participação foi 

menor, ao que atribuíram à falta de maior planejamento.  

Instrumento da Avaliação da Docência  

Os docentes reivindicaram que a CPA retome o instrumento de avaliação anterior à 

pandemia, quando promoveu mudanças para avaliar as aulas síncronas-remotas. Para os 

representantes do NDE, a série histórica é recurso importante, sobretudo quando há baixa 

adesão dos participantes, pois permite que trabalhem com a recorrência das questões 

apontadas pelos estudantes.  

Ainda assim, ponderaram a necessidade da atualização do instrumento de avaliação, 

considerando as particularidades dos cursos de graduação. No caso do curso de 

Administração, mudanças foram feitas no Projeto Pedagógico do Curso, introduzindo o 

conceito de “trilhas” e o Projeto de Pesquisa e Práticas de Organização (PPO), cujo 

objetivo é aproximar os estudantes das práticas do mercado. Portanto, o conceito de 

disciplina se alterou e mesmo a sua prática, não capturados pelo instrumento de avaliação. 

O descompasso do instrumento de avaliação em relação à prática pedagógica pode sugerir 

 
18 As aspas indicam expressões literais usadas pelos participantes.  
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ao estudante que ele não está tendo algo que deveria ter, quando, na verdade, a prática se 

alterou. Segundo os docentes, o instrumento de avaliação precisa acompanhar as 

mudanças nos cursos de graduação, sem o quê não consegue avaliar o que propõe. 

Sugerem uma avaliação um pouco mais ampla dos cursos de graduação e mesmo da sala 

de aula – “avaliação 360º” – para que a avaliação possa de fato ser instrumento relevante 

às tomadas de decisão.   

Também identificaram pouca articulação entre o instrumento de Avaliação Contínua da 

Cacepe e o instrumento da CPA. Para eles, seria importante que houvesse maior 

articulação entre os instrumentos de maneira a que ambos se retroalimentassem, pois o 

instrumento da Cacepe tende a valorizar o posicionamento na carreira e a pesquisa, 

enquanto o instrumento da CPA valoriza o desempenho em sala de aula, mas sem 

promover o cruzamento com a posição docente na carreira. Uma articulação mais bem 

pensada entre as avaliações permitiria ponderar a atuação docente, tanto considerando 

aqueles que se dedicam mais à pesquisa como os que se dedicam mais ao ensino com a 

mesma excelência. Uma integração maior entre CPA e Cacepe garantiria avaliação mais 

precisa.  

Devolutiva dos resultados  

Outra questão importante levantada pelo NDE disse respeito à devolutiva dos resultados 

da avaliação. Essa questão apareceu de diversas formas, a saber: 

a. Em relação aos dados propriamente ditos da Avaliação da Docência, os docentes 

lamentaram que desde 2019 não tenham mais recebido as planilhas de Excel com 

os resultados para que pudessem produzir informações necessárias à tomada de 

decisão. Solicitaram que essa prática fosse retomada o mais rapidamente possível 

para que não se perca a continuidade do trabalho. 

b. Também solicitaram conhecer as colocações feitas pelos estudantes nos grupos 

operativos. Segundo os estudantes, o relatório anterior elaborado pela CPA não 

chegou ao conhecimento de todos.  

c. Solicitaram à CPA que, a cada mudança de gestão, os dados de avaliação sejam 

repassados para evitar descontinuidade da informação. “Seria importante 

encaminhar tudo para todo mundo”.    

Aplicação dos resultados   

Segundo o NDE, a Avaliação da Docência deveria produzir alguma consequência de seus 

resultados. Avaliaram que esse também pode ser o motivo pelo qual os estudantes não se 

estimulam a participar, pois não veem resultados efetivos da avaliação que realizam. 

Consideraram que deveria haver um “prêmio” para o professor bem avaliado de maneira, 

inclusive, a estimular os professores não tão bem avaliados. Lamentaram a pouca 

autonomia que possuem para tomar decisões em relação aos professores que 

recorrentemente apresentam problemas na avaliação da docência. “A nossa autonomia é 

muito restrita. O que fazer com uma avaliação muito negativa?” 

Por fim, os representantes docentes do NDE demonstraram preocupação com a retomada 

das aulas presenciais. Lembraram que a PUC-SP avançou tecnologicamente com as aulas 

síncronas-remotas. Temem que o retorno às aulas presenciais reponha os problemas da 

PUC-SP com a infraestrutura física e tecnológica. “A infraestrutura vai pesar na avaliação 

do curso: salas de aula, equipamentos, atendimento SAE etc. Os estudantes devem voltar 

mais exigentes”. 
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Avaliaram positivamente a biblioteca virtual, ampliando o acesso dos estudantes aos 

textos recomendados.  

Grupo Operativo Estudantes19 

Nesse relatório, apresentamos os resultados obtidos por meio da escuta dos discentes do 

curso de graduação em Administração, realizada em reunião do dia 15 de setembro de 

2021, às 18h, da qual participaram 8 estudantes, a maior parte representante do segundo 

período20. A reunião foi realizada por meio da plataforma Teams, em ambiente criado 

pela coordenação de curso, a quem a CPA desde já agradece.  

As observações seguem a sequência priorizada pelos estudantes.  

Disciplinas  

Estatística e Matemática 

Segundo os estudantes, o problema dessas disciplinas concentra-se, sobretudo, na postura 

do professor, responsável por ambas. Para eles, falta didática ao docente, dificultando o 

entendimento: “aula muito confusa”21. O aprendizado poderia ser facilitado se o professor 

disponibilizasse algum material de apoio que lhes permitisse sanar as dúvidas de 

entendimento. “Se eu perder uma aula, não consigo tirar dúvida, nem aprender o que foi 

dado”. Solicitação nesse sentido já foi feita ao docente, sem que fossem atendidos. “O 

professor não é muito disposto ao diálogo”. Ainda segundo eles, as aulas são muito 

expositivas, sem que os estudantes tenham espaço para participar. No entanto, quando 

são chamados a interagir se sentem inseguros em função da ausência de compreensão do 

conteúdo. Informaram que o ideal seria que houvesse mais exercícios, posteriormente 

corrigidos pelo docente, de forma a que pudessem colocar em prática o que está sendo 

ensinado, modelo que, aliás, tomam de empréstimo, segundo eles, da mesma disciplina 

dada por outro docente. 

Controladoria 

Para essa disciplina, segundo os estudantes, também falta material de apoio. Seria 

importante que, também nesse caso, fosse disponibilizado material para que pudessem 

estudar. A única coisa que lhes foi solicitada foi o resumo “manuscrito” de um único 

livro, aliás, “muito difícil”. 

Ciências Sociais 

Os estudantes elogiaram o docente que dá aula de Ciências Sociais: aula “super boa”, 

“didático”. Propõe trabalho em grupo utilizando o recurso do Teams, o que deixa a aula 

“superanimada”. “Aulas depressivas fazem com que não tenhamos vontade de estudar”. 

Segundo eles, nessa disciplina não sentem sequer a falta de aulas presenciais. Além disso, 

o professor disponibiliza artigos que depois são articulados à exposição durante a aula. 

Por isso, a interação acontece naturalmente, sem “pressão”, porque a aula é ela mesma 

estimulante, com “conteúdo interessante”.  

 

 
19 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
20 Em função da situação remota, a CPA optou por ouvir os representantes dos estudantes de cada período, replicando 

modelo experimentado no curso de Direito. 
21 As aspas indicam expressões literais dos estudantes.  
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Marketing 

Estenderam os elogios à docente que dá aula de Marketing. Segundo eles, a docente usa 

de vários recursos para tornar a aula interessante: a) usa o Excel para mostrar aquilo que 

está ensinando; b) oferece material de apoio para ajudar no acompanhamento das aulas. 

E sempre propõe “questionários bem simples” ao final das aulas para promover a 

interação entre os estudantes.   

Aulas síncronas-remotas 

Metodologia 

Os estudantes salientaram que seria importante que houvesse capacitação dos docentes 

sobre como dar aulas síncronas-remotas em cursos de exatas. Para eles, aulas meramente 

expositivas não favorecem o aprendizado. As iniciativas são muitas vezes individuais: 

uma professora, segundo eles, optou por usar uma lousa, o que foi muito bom para 

acompanhar a aula e os cálculos.No entanto, há docentes que sequer usam uma planilha 

de Excel, optando pelo Word. Com alguma exceção, há quem use o Word com sucesso, 

mas não é o comum. Ainda segundo eles, se pelo menos fosse usado o Excel, sobretudo 

em disciplinas que demandam cálculo, facilitaria o aprendizado e o acompanhamento das 

aulas, tornando-as, inclusive, mais dinâmicas.  

Gravação das aulas 

Os estudantes salientaram que a gravação das aulas é extremamente importante, quando 

bem utilizada. Segundo eles, o professor de informática, por exemplo, faz bom uso das 

aulas gravadas. No entanto, há alguns docentes que não seguem o que é determinado 

institucionalmente e apenas pedem para que os estudantes assistam às aulas que já foram 

gravadas em outro semestre, em situação assíncrona, próprio ao ensino à distância. E, 

nesse caso, “são aulas de 30, 40 minutos, quando a aula de fato tem 50 min.”, como é o 

caso da disciplina de Gestão de Operações. Salientaram a importância de que as aulas 

síncronas-remotas sejam respeitadas, pois, segundo eles, a mensalidade é muito alta para 

um curso “EAD”. 

Interação professor-estudante 

Segundo os estudantes, as aulas síncronas-remotas “são muito chatas”, tanto para os 

estudantes como para os docentes, o que leva à uma relação tensa entre eles. De um lado, 

porque os docentes exigem que participem continuamente das aulas, mesmo quando não 

estão interessados, sobretudo se as aulas são pouco estimulantes. De outro, compreendem 

o papel do professor, “tendo que dar aula para estudantes que ficam escondidos”, sem 

abrir a câmera. Para eles, seria importante que as aulas fossem mais dinâmicas e 

estimulantes, de maneira a que todos se interessassem em participar.  

Horas complementares 

Os representantes de classe têm sido constantemente demandados em função do 

distanciamento provocado entre os estudantes e professores na situação das aulas 

síncronas-remotas. “Para tudo somos acionados”: seja para auxiliar na manipulação da 

tecnologia, seja para “ir atrás de algum estudante que está faltando muito” etc. Até mesmo 

durante as aulas, são chamados à participação, como se, por “sermos representantes, 

tivéssemos obrigação de falar por nossos colegas”.  
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Solicitaram que voltassem a receber horas complementares por serem representantes. 

Souberam que, anteriormente, essa prática era comum e não entendem o porquê de não 

ter sido mantida. As horas complementares atenuariam as exigências que são feitas e, 

mais do que isso, estimularia a que mais colegas se interessassem pelo posto.   

Matriz curricular 

Os estudantes sentem falta de uma disciplina logo no primeiro período que lhes ensine 

Excel. O curso parte da premissa que todos sabem manipulá-lo, mas não é o que 

efetivamente acontece. O problema, segundo eles, é que o uso do software é demandado 

logo no primeiro período pela disciplina de Contabilidade Geral, mas somente no segundo 

semestre é que de fato aprenderão a usar o Excel, na disciplina de Informática aplicada à 

Administração. “Nessa disciplina, aprendemos Word, Excel, ABNT”. Sugeriram que, ou 

essa disciplina é antecipada para o primeiro período, ou que lhes fosse garantido o 

aprendizado em Excel logo no começo do curso, “pelo menos o básico, pois tem quem 

não saiba sequer somar no Excel”.  

Retomada 

Não houve consenso entre os estudantes sobre a retomada das aulas presenciais nesse 

momento. Todos disseram concordar que as aulas presencias são o ideal, mas não agora. 

Sabem que muito dos problemas que estão tendo decorre das aulas síncronas-remotas e 

que tenderia a desaparecer com o retorno das aulas presenciais. Mas ainda não entendem 

como a PUC-SP está pensando em retornar à normalidade: “todas as disciplinas”; 

“modelo híbrido?”. De qualquer forma, entendem que uma hora terão que retornar, mas 

só gostariam que as informações fossem mais precisas. Alguns lembraram que outras 

Universidades já voltaram e que, portanto, a PUC-SP poderia começar a pensar em algum 

retorno controlado: “uma, duas disciplinas”.     

Curso: Arte: História Crítica e Curadoria 

a. Inscritos no vestibular  

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso AHCC, o quadro abaixo evidencia uma oscilação bastante significativa 

entre os anos de 2017-2020, tendendo à queda no número de inscritos, ainda que tenha 

havido uma recuperação significativa no ano de 2018, quando entrou em vigor o novo 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Na série histórica analisada, o número de estudantes que se inscreveram para prestar o 

vestibular esteve sempre muito próximo ao número de vagas oferecidas, com risco para 

abertura de turmas no primeiro ano. Esse, aliás, tem sido o grande desafio do curso de 

AHCC, segundo os docentes integrantes do NDE22. 

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 30 42 

2018 30 51 

2019 30 34 

2020 30 39 
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

 
22 Vide item mais adiante “Grupo Operativo NDE”.  
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Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

b. Concorrência no vestibular   

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram, há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando há que se implantar reformas curriculares. Por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

concorrentes, ou, não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas 

no momento do ingresso.   

  

Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais 9,52% 20,29% 35,71% 

Universidades Estaduais (FUVEST, 

UNESP, UNICAMP etc.) 
42,86% 36,23% 28,57% 

Outras Instituições 2,38% 20,29% 28,57% 

Não me inscrevi nem pretendo me 

inscrever 
35,71% 23,19% 7,14% 

Não declarado 9,52% 0,00% 0,00% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 
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Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

Outro dado que merece atenção é que os inscritos em AHCC tem optado crescentemente 

pela inscrição no vestibular das universidades federais, o que sugere que isso se deva ao 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), cujo recrutamento é processado pela classificação 

que os estudantes obtêm no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ora, isso pode 

significar que os estudantes têm optado pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais 

recentemente, a PUC-SP tem atentado para isso, o que parece ser uma decisão acertada e 

poderá aumentar sua competitividade em relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui entendidas todas 

aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em 

função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado, terá dificuldades 

em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto senso. Além disso, 

essas universidades investem pesadamente em infraestrutura física e tecnológica. 

c. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, a PUC-SP 

ainda não dispõe de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no momento 

da inscrição do vestibular23. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, daqueles 

que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram24. 

Conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o público 

que tem procurado o curso de AHCC da PUC-SP é na sua grande maioria feminino, 

branco e, para quase a totalidade dele, com uma renda familiar mensal de até 10 salários-

mínimos (considerando a sua variabilidade a cada ano) (Cf. Quadros 4, 5 e 6 e respectivos 

gráficos).  

 
23 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
24 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 83,33% 16,67% 

2018 76,47% 23,53% 

2019 76,47% 23,53% 

2020 82,05% 17,95% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: elaboração própria (CPA) 

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 4,76% 7,84% 2,94% 5,13% 

Branca 88,10% 76,47% 88,24% 79,49% 

Indígena - - - - 

Parda 2,38% 5,88% 5,88% 15,38% 

Preta 2,38% 9,80% 9,80% - 

Não declarado 2,38% - - - 

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: Nuc-Vest. Elaboração própria (CPA) 
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Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019) 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 38,10% 43,14% 44,12% 

De 6 até 10 salários-mínimos 7,14% 15,69% 11,76% 

De 10 até 30 salários-mínimos 28,57% 33,33% 38,24% 

Acima de 30 salários-mínimos 14,29% 7,84% 5,88% 

Não declarado 11,90% - - 

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA). *Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 

954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: elaboração própria (CPA) *Salário-mínimo em 2017: 

R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Embora haja uma parcela significativa de inscritos que venha de famílias que recebem de 

10 a 30 salários-mínimos, é exatamente nessa faixa de renda e naquela em que as famílias 

percebem acima de 30 salários-mínimos que tem havido redução no recrutamento. E, 

ainda que a maioria dos inscritos no vestibular não trabalhassem naquele momento, houve 

um crescimento entre aqueles que trabalhavam em tempo integral (cf. Quadro 7). Talvez 

esse seja um indício de mudança no perfil socioeconômico dos estudantes que tem sido 

recrutados para o curso de AHCC.  

 

Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 66,67% 58,82% 52,94% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 11,90% 9,80% 11,76% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 11,90% 19,61% 20,59% 

Sim, trabalho eventual 4,76% 11,76% 14,71% 

Não declarado 4,76% 
  

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 
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Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: Nuc-Vest. Elaboração própria (CPA) 

d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contratos de estágio 

 

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 39 

2018 32 

2019 26 

2020 34 

Fonte: EGD. Elaboração própria (CPA) 

 

Gráfico 7. Matriculados (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA. 

 

Os dados de matriculados no curso (cf. Quadro 8 e Gráfico 7) na série analisada (2017-

2020) estão muito próximos do número de estudantes que se inscrevem no vestibular, 

sugerindo uma perda significativa de estudantes a cada ano, como evidenciam os dados 

relativos à taxa de evasão (cf. Quadro 9 e Gráfico 8). Chama atenção o aumento 

significativo da taxa de evasão em 2018, sobretudo no primeiro semestre, quando, 

inclusive, foi implantado o novo PPC.  
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Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)25  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 9,41% 5,63% 

2018 12,20% 6,56% 

2019 13,04% 12,73% 

2020 7,46% 8,06% 

Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA. 

 

Por oposição, houve queda da evasão exatamente no ano da pandemia, talvez porque, em 

2020, a PUC-SP tenha se sobressaído em relação às demais universidades, tanto públicas 

quanto privadas, com a rápida implantação das aulas síncronas-remotas. 

Se o curso tem recrutado estudantes de mais baixa renda, isso não tem sido traduzido em 

aumento no número de bolsas, ao contrário. Em relação à distribuição de bolsas de estudo, 

entre os anos de 2017-2020, houve redução daquelas distribuídas para o curso de AHCC, 

inclusive bolsas PROUNI, proporcionalmente ofertadas quanto maior o número de 

estudantes pagantes matriculados.   

  

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)26 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 9 0 12 21 

2018 6 0 7 13 

2019 1 1 6 8 

2020 1 0 6 7 

Fonte: EGD. Elaboração própria (CPA) 

 

 
25 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
26 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Gráfico 9. Total de distribuição de bolsas AHCC (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria (CPA) 

O estágio, portanto, aparece como essencial para auxiliar os estudantes não só a ingressar 

no mercado de trabalho, mas para permanência no curso. Durante o grupo operativo, os 

estudantes chamaram atenção para a dificuldade de conseguir estágio pelo fato de o curso 

ser oferecido no período matutino. Os dados abaixo confirmam o que foi informado pelos 

estudantes. No período analisado, caiu significativamente o número de estudantes que 

iniciaram o estágio a cada ano. 

No entanto, a CPA sugere cautela antes de optar pela mudança do curso para o período 

noturno, pois, considerando o aumento da taxa de evasão coincidente com a mudança no 

perfil sociodemográfico dos estudantes recrutados no vestibular, o curso pode ter 

dificuldades para se autofinanciar. Talvez valha mais à pena apostar nas soluções 

inovadoras – como a criação da Área de Cultura sugerida pelos docentes – como forma 

de atrair outro perfil sociodemográfico tendente às universidades públicas.    

 

Quadro 11. Estudantes que iniciaram estágio a cada ano (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 13 

2018 9 

2019 6 

2020 3 
Fonte: EGD. Elaboração própria (CPA) 

 

Gráfico 10. Estudantes que iniciaram estágio a cada ano (2017-2020)  

 
Fonte: EGD. Elaboração própria (CPA) 
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A seguir, seguem os relatórios parciais elaborados a partir da escuta de docentes e 

discentes do curso de AHCC. A CPA agradece mais uma vez a acolhida e espera ter 

contribuído para análise mais detalhada do curso de Arte: História, Crítica e Curadoria.  

 

Grupo Operativo NDE27  

Segundo o NDE, o maior desafio do curso de Artes: História, Crítica e Curadoria (AHCC) 

tem sido garantir a abertura de turmas de primeiro ano, o que impacta diretamente na 

sobrevivência do curso. Embora tenham realizado recentemente a reforma de seu Projeto 

Pedagógico (PPC), ainda não obtiveram o resultado esperado.  

Ainda segundo os docentes, os estudantes, uma vez recrutados, demonstram satisfação 

com o curso – “os estudantes, no geral, têm uma percepção muito positiva do curso”28 – 

constatada de várias formas: no elogio que fazem aos docentes, no retorno dos egressos 

para cursos de especialização ou para qualquer outra atividade proposta pelo curso, no 

reconhecimento da capacidade de inseri-los no mercado de trabalho: “Vale dizer que 

colocamos no mercado os nossos alunos e em lugares bem legais”. “Seja nas galerias, 

museus, sempre encontramos estudantes que fizeram o curso. É bem bacana!”.   

O diagnóstico feito pelos docentes aponta para dois tipos de causas responsáveis pelo 

mau desempenho na inscrição do vestibular. De um lado, atribuem o problema à ausência 

de “visibilidade” do curso, sobretudo em função de estratégias institucionais pouco 

adequadas de divulgação. “O setor de comunicação da PUC-SP precisa compreender que 

o tipo de divulgação para um curso como o AHCC não pode ser o mesmo que para um 

curso de Direito. Tem que ser específica para o campo da comunicação”. De outro, 

ressaltaram o impacto provocado na área das artes causado pelo desmonte e pela 

desvalorização das políticas públicas de incentivo cultural, dificultando o acesso ao 

mercado de trabalho e, consequentemente, desestimulando a profissionalização na área. 

Exatamente por isso, defenderam uma nova reformulação do curso, visando a ampliação 

de seu escopo. “O curso foi reformulado num momento em que as artes estavam em 

expansão. Agora o mundo das artes está sob ataque. Por isso, é importante repensar o 

foco do curso”.   

Em termos institucionais, os docentes consideraram que muitas das dificuldades 

enfrentadas pelos diversos cursos da área de cultura dizem respeito à ausência de uma 

atitude mais assertiva da Universidade em relação ao tema. Investir na área da cultura, 

segundo os docentes, posicionaria a PUC-SP de maneira destacada entre as Universidades 

de Ensino Superior. Muitas ações poderiam ser empreendidas nessa direção que 

ultrapassassem as iniciativas isoladas dos cursos. Seria importante criar condições para 

potencializar essa área de conhecimento na PUC-SP.    

Tendo em vista o diagnóstico realizado, o NDE e a coordenação de curso fizeram as 

seguintes proposições: 

a. Atuar fortemente na divulgação do curso, em várias frentes: a.1. aprimorando a 

divulgação institucional, criando comunicação mais específica para o curso de 

AHCC; a.2. promover eventos com egressos de maneira a dar visibilidade a essa 

forte inserção no mercado de trabalho, bem como as suas produções; a.3. 

promover eventos com os parceiros da área das artes de maneira a evidenciar as 

relações do curso com o meio profissional.  

 
27 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
28 Aspas indicam expressões literais dos participantes do grupo operativo.  
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b. Institucionalização da Área de Cultura na PUC-SP. Segundo o NDE, a 

Universidade deveria investir na institucionalização da área de cultura na 

Universidade, integrando em torno de um único projeto os cursos de Artes: 

História, Crítica e Curadoria, Artes do Corpo, Comunicação e Multimeios, e 

mesmo a área de Jornalismo Cultural do curso de Jornalismo, todos eles 

pertencentes à Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (FAFICLA).  

Para a institucionalização da Área de Cultura, seria importante, segundo o NDE: 

b.1. Promover articulação curricular entre os cursos da área de cultura, como os 

já citados. Uma mesma disciplina que hoje é oferecida aos diferentes cursos sem 

garantia de viabilidade poderia ser potencializada se as turmas fossem unificadas. 

Seria importante esse esforço no sentido de promover “rede institucional interna” 

entre os cursos que se organizam em torno da área de cultura. Além disso, seria 

experiência interdisciplinar relevante para os estudantes, indo ao encontro das 

diretrizes curriculares da Universidade.  

b.2.  Promover articulação institucional entre os cursos da Área da Cultura e as 

instituições de cultura existentes na cidade de São Paulo (embora não só). 

Algumas tentativas foram feitas no sentido de promover convênios com 

instituições de cultura de maneira a dinamizar o curso de AHCC. No entanto, a 

ausência de um convênio institucional impede sua real efetivação, com prejuízo, 

inclusive, de continuidade. Se houvesse uma área de cultura por meio da qual 

esses convênios fossem promovidos, atendendo os cursos a ela vinculados, a 

PUC-SP não só dinamizaria seus cursos, como se projetaria na sociedade e no 

meio profissional da Cultura, “com tendência a impulso significativo no momento 

pós-pandêmico, principalmente na cidade de São Paulo”.   

b.3. Espaço físico de experimentação: cursos da área de cultura sem um espaço 

físico de experimentação é praticamente impensável. É preciso haver um lugar 

para a exposição dos trabalhos dos estudantes, para a realização das performances, 

como ponto de encontro da troca criativa entre os diferentes projetos em 

andamento nos cursos da Área de Cultura. Sem dúvida que os ambientes virtuais 

têm ganhado notoriedade, mas é essencial para a existência efetiva dos cursos e 

para garantir sua visibilidade/existência, não só externa, mas interna, que os 

projetos se materializem num espaço por meio do qual a área de cultura adquira 

corpo, identidade. As disciplinas de ateliê demandam trabalho de campo e, para 

suprir essa necessidade, os estudantes têm realizado seus trabalhos em instituições 

parceiras. No entanto, as duas coisas são importantes: tanto os convênios que 

permitam a inserção dos estudantes ainda quando estudantes no meio profissional 

da cultura, quanto espaço próprio de criação e experimentação destinado à 

realização dos projetos do curso. Segundo o NDE, a direção da FAFICLA foi 

informada de que um prédio está em vias de ser construído para abrigar iniciativas 

como essa. Apesar de relevante, é iniciativa de longo prazo. Seria importante que 

fosse pensada uma saída de mais curto prazo.  

Por fim, os docentes sugeriram que uma das estratégias para a divulgação do curso seria 

a manutenção constante com os estudantes egressos, muito bem-posicionados no mercado 

de trabalho. O curso de AHCC tem mantido esse contato com o objetivo demonstrar aos 

estudantes as suas potencialidades. No entanto, essa iniciativa precisaria ir além do curso, 

precisaria ter uma ação institucional que desse visibilidade à formação e possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho que o curso de AHCC oferece.  
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Grupo Operativo Estudantes29 

As observações seguem a sequência priorizada pelos estudantes.  

Disciplinas e docência 

a. Orientação de TCC II. Os estudantes elogiaram a maneira com que essa 

disciplina tem sido conduzida: atenção aos estudantes e aos seus temas de interesse, 

com orientação sensata, deixando liberdade às decisões dos estudantes.   

b. História de Museus de Arte: os estudantes elogiaram a organização e 

disponibilização do material necessário ao acompanhamento da disciplina. 

Consideraram que essa disciplina poderia servir de exemplo para as demais. “Está 

tudo de fácil acesso e serve de exemplo” 30.  

c. Oficina de Texto em Curadoria: segundo os estudantes, essa disciplina não tem 

cumprido seu objetivo. Ministrada articulada com outras duas disciplinas (Ateliê e 

Arte Contemporânea e Produção e Divulgação), propõe-se a ensinar os estudantes 

a produzir textos, mas, segundo eles, ao final do semestre, “nada acontece” em 

função dos “muitos desencontros”. Atribuem o mal desempenho da disciplina à 

ausência de planejamento: “o programa parece que é montado no momento da 

aula”. Além disso, salientaram a dificuldade de diálogo, pois todas as vezes que 

demandaram maior preparação das aulas, sentiram que foram tratados de maneira 

ríspida. Disseram que o problema nessa disciplina é recorrente e tema comum entre 

os estudantes. Para eles, falta um olhar especializado na condução dessa disciplina: 

como planejar e fazer um texto, como fazer um fichamento etc. Também no que diz 

respeito à devolutiva dos textos, sentem que precisaria haver apontamentos mais 

acurados, para além do “está muito bom”.    

d. Arte e Mercado: segundo os estudantes, essa disciplina tem sido ministrada por 

quem demonstra enorme preparo no tema. No entanto, sentem que seu 

posicionamento excessivamente crítico ao mercado impede que apresente e elucide 

o que afinal é o “sistema de mercado”. Gostariam que o tema fosse tratado de forma 

mais impessoal, de maneira a que compreendam efetivamente como o mercado da 

arte funciona.         

e. Instituições Culturais e Gestão de Arte: essa disciplina tem sido ministrada pelo 

mesmo docente da disciplina Arte e Mercado. Nesse caso, falta aprofundamento no 

tema: “nada do que já não tínhamos visto antes de forma tangencial em outras 

disciplinas”. Também sentiram falta de planejamento das aulas, impactando tanto 

na descontinuidade dos conteúdos ministrados – “sem muita sequência” – como na 

exigência de que conteúdos fossem trazidos pelos estudantes. Também 

consideraram que faltou ética na maneira como foi proposta a avaliação: além de 

não terem sido avisados com antecedência, tiveram que se inscrever num edital 

público que a docente encabeçava.     

f.  Curadoria em Artes do Corpo: a disciplina demanda leitura de textos em inglês, 

língua que nem todos os estudantes conhecem. Não é demanda exclusiva dessa 

disciplina, mas nela há exigência maior. Embora entendam a importância de 

conhecer outras línguas, sobretudo inglês, a exigência tende a contribuir para a falta 

de “equidade do conhecimento”. Lembram que conhecer outras línguas não é pré-

 
29 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
30 As aspas referem-se às expressões literais usadas pelos estudantes.  
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requisito para a realização do curso, portanto, os estudantes não podem ser cobrados 

em relação a isso.   

g. Teoria e História da Arte Moderna: em relação à essa disciplina, os estudantes 

consideraram que faltou didática, o que impactou na transmissão do conteúdo, 

demandando que fosse retomado pela disciplina posterior. Também consideraram 

que a bibliografia utilizada deveria ser mais diversificada. Lamentaram que a 

avaliação tenha sido a participação dos estudantes em projeto de pesquisa liderado 

pela docente, “participação proposta em Domingo de Páscoa”. A situação, no 

entanto, foi contornada, ainda que, segundo os estudantes, com resistência docente.  

h. Arte e Imagem: também nessa disciplina, os estudantes consideraram que 

deveria haver diversificação maior de bibliografia. “A bibliografia ficou restrita a 

um livro só, da própria docente”. Também seria importante, segundo os estudantes, 

que o conteúdo da disciplina não ficasse restrito à pesquisa da docente.  

i. Metodologia de pesquisa: segundo os estudantes, muitos têm deixado de cursar 

essa disciplina em função do “excesso de pressão”, sem que haja orientação 

condizente. “Temos tido dificuldade de definir o tema e muitos abandonam a 

disciplina porque não sabem o que entregar”.  

j. Ateliês: segundo os estudantes, não haveria prejuízo em reduzir os Ateliês I, II e 

III para apenas dois deles. Para eles, Ateliês I e II poderiam se transformar em uma 

disciplina só, principalmente porque, nos dois casos, trata-se de pensar “projetos 

hipotéticos”: em Ateliê I, os estudantes elaboram projeto de curadoria; em Ateliê 

II, aplicam o projeto em acervos e só em Ateliê III é que o projeto é efetivamente 

realizado. “Excesso de disciplinas de Ateliê tornam os conteúdos repetitivos”.  

k. Introdução ao Pensamento Teológico / Teologia em Comunicação e Arte: o 

mesmo docente é responsável por essas duas disciplinas e, segundo os estudantes, 

o professor não respeita o horário das aulas (“o professor dá somente uma hora de 

aula”). Além disso, as aulas se reduzem às conversas “sem maior propósito”. Em 

função disso, as duas disciplinas acabam sendo superlativas. As disciplinas não 

parecem que foram pensadas exclusivamente para o curso. Segundo os estudantes, 

muito do material apresentado parece que foi reaproveitado de cursos passados. 

Também contestaram o uso de seminário como avaliação, principalmente quando 

o docente sugere que se utilize o mesmo seminário apresentado na disciplina 

anterior.  

l. Arte comparada: Segundo os estudantes, a disciplina de arte comparada é 

“essencial ao curso”, sobretudo quando era ministrada pela professora Sônia Régis. 

No entanto, segundo eles, desde então, a disciplina tem passado por vários docentes, 

sem nunca ter conseguido atingir a excelência anterior. Identificaram no professor 

Manuel Canada um substituto à altura da disciplina, não só pelo seu conhecimento 

aprofundado sobre história da arte, mas na realização de comparações entre 

diferentes períodos e artistas.  

Ainda em relação às disciplinas, os estudantes fizeram duas observações gerais: 

✓ Quando os professores não preparam aula, tendem a solicitar que os conteúdos 

sejam produzidos pelos estudantes. Para eles, não só isso sobrecarrega para além 

das demandas já existentes, como gera insegurança sobre a relevância do conteúdo 

apresentado. “Os estudantes têm expectativa em relação aos conteúdos que vão 

aprender”. 
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✓ Há muita cobrança para que os estudantes participem das aulas, sobretudo em 

situação síncrona remota. Entendem que a participação virá naturalmente com o 

interesse produzido pela aula.   

Matriz Curricular 

Segundo os estudantes, o curso de Arte: História, Crítica e Curadoria propõe que 

determinadas disciplinas sejam cursadas em outros cursos da própria Faculdade de 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (FAFICLA), quando não são formadas turmas 

com número suficiente de estudantes matriculados. No entanto, ainda segundo eles, a 

ausência de planejamento entre as coordenações dos cursos tem inviabilizado o 

oferecimento das disciplinas quando os estudantes precisam cursá-las. Em vista disso, 

adiam a matrícula, acumulando créditos para um mesmo semestre. Situação como essa 

leva à majoração da matrícula muito além do valor original.  

Além disso, as disciplinas nem sempre são oferecidas no horário em que os estudantes 

cursam AHCC, dificultando, inclusive, a realização de estágio.  

Horário 

Os estudantes não concordam com a mudança do turno do curso para o matutino. 

Disseram que foram informados de uma pesquisa realizada pela Universidade, mas que, 

segundo eles, inviabiliza a inserção no estágio, pois quase todas as vagas oferecidas são 

durante o dia. Embora entendam que essa possa ter sido uma estratégia para abrir novas 

turmas, não está condizente com o interesse daqueles que já estão cursando AHCC. Da 

mesma forma, duvidam que esse de fato seja o motivo da ausência de abertura de turno. 

Ao contrário: para eles, a necessidade de integração ao mercado de trabalho demandaria 

que fizessem o curso no período noturno.  

Estágio 

No curso de AHCC, o estágio é obrigatório, o que demanda o cumprimento de horas 

curriculares. No entanto, os estudantes não têm conseguido estágio. Segundo eles, falta 

ação institucional nessa direção. “A busca do estágio fica na mão do estudante”. 

Sugeriram que haja uma ação no sentido de estabelecer contato com profissionais de 

maneira a que os estudantes vejam facilitada sua inserção “nesse meio”.    

 Licenciatura e Restauro 

Embora sugestão pontual, sugeriram que o curso poderia ampliar o interesse se houvesse 

também licenciatura, como é comum em vários cursos de História da Arte. Da mesma 

forma sugeriram que seria importante retomar a formação em Conservação e Restauro.   

Curso: Comunicação das Artes do Corpo 

a. Inscritos no vestibular  

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Comunicação das Artes do Corpo, pode-se observar uma redução no 

número de inscritos no vestibular na passagem do ano de 2018 para 2019 (cf. Quadro 2), 

alterando o que havia ocorrido entre os anos de 2017 e 2018. O que pode explicar essa 
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reversão de tendência é a ausência de realização efetiva daquilo que havia sido proposto 

pelo novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), implantado em 2018. 

Segundo os docentes que integram o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o novo PPC 

propõe formação nas artes da dança, teatro e performance, inovando em relação a outros 

cursos ofertados no mercado. Exatamente por isso, a nova matriz curricular pode ter sido 

o atrativo para um número maior de inscritos em 2018, quando foi implantada. A ausência 

de sua efetividade, no entanto, pode ter levado à reversão da tendência em 2019, pois, 

conforme informaram docentes e discentes reunidos nos grupos operativos31, não foi 

possível contratar professores especialistas nas artes do teatro e da performance. Embora 

seja verdade que o mundo das artes venha sofrendo desmontes impostos pelo governo 

federal desde quando eleito em 2018, não deve ser desprezada a hipótese oferecida pela 

análise dos docentes e discentes, sobretudo considerando que são os estudantes os 

principais responsáveis pela divulgação “boca a boca” do curso.   

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 30 51 

2018 25 63 

2019 25 34 

2020 25 38 

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

b. Concorrência no vestibular 

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando da implantação de reformas curriculares: por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

 
31 Cf. nesse relatório os itens “Grupo Operativo NDE” e “Grupo Operativo Estudantes”.  
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concorrentes. Não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas no 

momento do ingresso.   

Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais  7,84% 20,93% 17,78% 

Universidades Estaduais (FUVEST, 

UNESP, UNICAMP etc.) 
35,29% 40,70% 42,22% 

Outras Instituições 3,92% 20,93% 22,22% 

Não me inscrevi nem pretendo me 

inscrever 
39,22% 17,44% 17,78% 

Não declarado 13,73%   

(Deixou em branco)    
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Comunicação das Artes do Corpo têm optado crescentemente pela inscrição também no 

vestibular das universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), cujo recrutamento ocorre por meio da classificação que os estudantes 

obtêm no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar que os 

estudantes têm optado pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais recentemente, a 

PUC-SP tem atentado para isso, o que parece ser uma decisão acertada e poderá aumentar 

sua competitividade em relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui entendidas todas 

aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em 

função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado, terá dificuldades 

em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto senso. Além disso, 

essas universidades investem pesadamente em infraestrutura física e tecnológica. 

c. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 
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momento da inscrição do vestibular32. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram33.  

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o 

público que tem procurado o curso de Comunicação das Artes do Corpo da PUC-SP é 

predominantemente feminino e branco. (Cf. Quadros 4, 5 e respectivos gráficos). 

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 74,51% 25,49% 

2018 65,08% 34,92% 

2019 85,29% 14,71% 

2020 76,32% 23,68% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

 

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 1,96%  2,94% 5,26% 

Branca 76,47% 66,67% 82,35% 84,21% 

Indígena     

Parda 9,80% 26,98% 11,76% 5,26% 

Preta 7,84% 6,35% 2,94% 2,63% 

Não declarado 3,92%   2,63% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

 
32 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
33 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

Em relação à renda familiar, chama atenção a oscilação no estrato socioeconômico em 

que os estudantes têm sido recrutados, numa correlação direta com a variação no número 

de inscritos no vestibular (Cf. Quadro 6). Entre os anos de 2017 e 2018, exatamente 

quando do aumento dos inscritos no vestibular, houve um crescimento de quase 20 pontos 

percentuais entre os inscritos cuja renda familiar não ultrapassava 6 salários-mínimos. O 

que pode explicar esse aumento de interesse do curso pelos estudantes oriundos de 

estratos inferiores é a diversificação para outras artes do corpo que não apenas a dança, 

pois é exatamente nesse mesmo estrato social que se observa a queda de recrutamento no 

ano seguinte, quando, então, segundo os docentes e discentes, já estava clara a dificuldade 

de implantar completamente o que o PPC previa. 

A perda de inscritos na faixa de renda mais baixa no ano de 2019 até poderia ser explicada 

economicamente, mas considerando que a crise econômica é fato desde 2015, não seria 

essa a variável a explicar a redução do número de inscritos, pois ela já estaria valendo na 

passagem de 2017 para 2018, quando, ao contrário, houve aumento exatamente no estrato 

mais baixo da renda familiar.  

A variável econômica pode explicar a reversão da tendência no sentido mais amplo, ou 

seja, quando considerada todas as faixas de renda familiar. Se compararmos os anos de 

2017 e 2019 veremos que há uma inversão perfeita dos estratos sociais que passam a 

compor os inscritos no vestibular para Comunicação das Artes do Corpo: se, em 2017, 

45,10% dos inscritos eram oriundos de famílias que percebiam até 6 salários-mínimos de 

renda familiar, em 2019, não só há uma queda dos recrutados nessa faixa de renda, como 

há um aumento significativo daqueles recrutados entre os que percebem entre 10 e 30 

salários-mínimos (mais de 20 pontos percentuais de aumento).  

Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019) * 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 45,10% 61,90% 32,35% 

De 6 até 10 salários-mínimos 15,69% 4,76% 14,71% 

De 10 até 30 salários-mínimos 25,49% 28,57% 52,94% 

Acima de 30 salários-mínimos 7,84% 4,76% - 

Não declarado 5,88% - - 

Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA). *Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 

2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 
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Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) * 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA). *Salário-mínimo em 2017: 

R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00 

A alteração na faixa de renda vem acompanhada do aumento dos estudantes que, no 

momento da inscrição no vestibular, não trabalhavam. No entanto, ainda é maior o 

número daqueles que exerciam alguma atividade em tempo parcial ou eventualmente. 

Uma hipótese provável é aquela levantada pelos docentes durante o grupo operativo, 

quando mencionaram que boa parte do público que procura o curso já está de alguma 

forma inserido no mercado profissional.  

Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 45,10% 58,73% 52,94 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 11,76% 11,11% 11,76 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 9,80% 9,52% 2,94 

Sim, trabalho eventual 27,45% 20,63% 32,35 

Não declarado 5,88% - - 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA.  
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d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contratos de estágio 

Considerando a totalidade dos matriculados no curso de Comunicação das Artes do 

Corpo, observa-se queda significativa também na passagem do ano de 2018 para o ano 

de 2019 (Cf. Quadro 8 e Gráfico 7), expressa no aumento também no mesmo período da 

taxa de evasão (Cf. Quadro 9 e Gráfico 8).   

 

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 64 

2018 61 

2019 39 

2020 45 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 7. Matriculados (2017-2020) 

 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)34  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 4,00% 4,35% 

2018 9,09% 12,20% 

2019 8,11% 4,92% 

2020 1,37% 7,46% 

Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

 

 

 

 
34 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Em 2018, quando da implantação do novo PPC, o aumento da taxa de evasão foi bastante 

acentuado. Várias podem ser as variáveis explicativas, mas considerando o que foi 

analisado pelos docentes e discentes nos grupos operativos e considerando o peso que os 

estudantes ingressantes possuem no número de matriculados, não há que se descartar a 

hipótese de que a evasão tenha sido maior exatamente pelo descompasso entre aquilo que 

estava sendo proposto na nova matriz curricular e sua efetivação. Vejamos que a evasão 

continua crescente no segundo semestre de 2019, ainda que tenha diminuído no primeiro 

semestre, mais uma vez reforçando a hipótese de desencanto em relação à proposta 

pedagógica do curso.  

Outra variável explicativa possível diz respeito ao valor da mensalidade. Como 

observamos anteriormente, no ano de 2018 há um crescimento de inscritos no vestibular 

oriundos das faixas mais baixas de renda familiar, o que pode sugerir maior demanda para 

bolsas de estudo. No entanto, se observarmos o Quadro 10, veremos que a distribuição 

de bolsas para o curso de Comunicação das Artes do Corpo passou por uma redução 

drástica na passagem do ano de 2018 para 2019, sobretudo no que diz respeito às bolsas 

filantrópicas. As bolsas PROUNI também sofreram redução, devido, com certeza, à 

redução de estudantes pagantes, as quais estão proporcionalmente relacionadas. 

 

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)35 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 12  22 34 

2018 12 1 20 33 

2019 6  15 21 

2020 4 1 9 14 

Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

 

 

 
35 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Gráfico 9. Total de distribuição de bolsas (2017-2020) 

 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Os contratos de estágio também passaram por redução a partir do ano de 2018. Os 

estudantes não fizeram qualquer observação a respeito. No entanto, considerando a ênfase 

que o curso diz estabelecer com a prática profissional, seria importante averiguar o motivo 

pelo qual houve queda tão acentuada nos contratos de estágio a partir exatamente de 2018.    

 

Quadro 11. Estágios (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 12 

2018 5 

2019 5 

2020 2 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 10. Estágios (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

A seguir, seguem os relatos dos grupos operativos realizados com o NDE e com os 

estudantes. A CPA mais uma vez agradece a acolhida e espera ter contribuído para 

diagnóstico do curso de Comunicação das Artes do Corpo.   
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Grupo Operativo NDE36  

A discussão iniciou-se com a informação dos docentes de que o curso de Comunicação 

das Artes do Corpo sofreu uma reforma em seu Projeto Pedagógico (PPC) em 2018 que, 

no entanto, ainda não pode ser avaliada, pois que parte de sua implantação ocorreu 

durante a pandemia do coronavírus. O PPC, segundo os docentes, previu um currículo 

bem equilibrado, “com 50% das aulas teóricas, 50% de aulas práticas”37. No entanto, 

muitas das aulas práticas não puderam se realizar, conforme havia sido previsto, em 

função do ensino remoto. “Resolvemos os problemas que pretendíamos resolver com a 

reforma?” Segundo os docentes, essa pergunta só poderá ser respondida quando o 

currículo for efetivamente implantado, no retorno às aulas presenciais. Por ora, ainda 

segundo eles, tiveram que se ater aos problemas decorrentes do ensino remoto.  

Apesar disso, os docentes reiteraram a potencialidade do novo PPC, bastante 

diferenciado, segundo eles, de todos os demais cursos cujo objetivo é a formação artística. 

A maior parte dos cursos atêm-se à dança ou ao teatro. A proposta do curso da PUC é não 

só considerar as diversas áreas do fazer artístico, mas articulá-las com as discussões 

teóricas e de política cultural. Na avaliação dos docentes, o curso foi pensado em diálogo 

com o perfil dos cursos da PUC-SP, indo ao encontro “daquilo que a PUC valoriza, a 

saber, a arte-política”. No entanto, apesar do cuidado de pensar um curso que se diferencie 

dos demais e que esteja em consonância com as propostas pedagógicas da Universidade 

sentem que há uma dificuldade institucional de reconhecer a especificidade de um curso 

como o de Comunicação das Artes do Corpo.  

Em primeiro lugar, chamaram atenção para o desencontro entre o que foi proposto no 

PPC e sua real efetivação, muito em função das dificuldades impostas pela instituição. 

Segundo o PPC, o curso deve realizar-se considerando as três áreas do fazer artístico: 

dança, performance e teatro. No entanto, as áreas de performance e teatro não têm 

professores suficientes e não há possibilidade de contratação em função do número 

reduzido de estudantes no curso. “A relação entre número de professores e número de 

alunos impossibilita a contratação de professores e enfrentamos dilemas importantes. Na 

área de teatro temos somente dois professores. Em performance, temos pouquíssimos 

professores. O curso teria que trabalhar essa diversidade, mas do ponto de vista 

econômico, parece inviável para a Fundasp”. Informaram, ainda, que chegaram a pensar 

em soluções para superar esse problema, como fazer convite a artistas e pesquisadores. 

No entanto, ainda assim, seria necessário pensar formas efetivas de remuneração. “Apesar 

das dificuldades, até conseguimos, mas deveria acontecer formalmente”. Ainda segundo 

os docentes, houve uma época em que sugeriram uma forma diferente de remunerar os 

professores que trabalham com experimentos artísticos, mas não tiveram retorno. “Os 

professores no último ano ficam full time com os alunos. A pesquisa em arte não é 

pesquisa de hora marcada”. Consideram que, em algum momento, terão que enfrentar 

esse problema, ou, do contrário, comprometerão a existência do curso.   

Outra questão ainda referente aos docentes é o represamento daqueles que têm título de 

doutor, mas estão inseridos na carreira como auxiliares de ensino. Para os docentes, esse 

é outro aspecto que precariza a condição de trabalho do professor. Segundo eles, os 

docentes não deixam de atuar conforme as exigências estabelecidas pela avaliação 

contínua da docência, mas o reconhecimento não se estabelece na mesma medida.  

 
36 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
37 Aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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Segundo os docentes, a Universidade precisa compreender a especificidade de um curso 

como Comunicação das Artes do Corpo, sobretudo em um momento histórico em que as 

políticas culturais têm sido desmontadas pelo governo federal. Se não houver apoio 

institucional, o curso não consegue se sustentar. Avaliaram que, há 20 anos, quando o 

curso foi criado, havia uma demanda represada. “Muitos artistas buscavam cursos mais 

interdisciplinares, fugindo aos cursos tradicionais”. Atualmente, o público-alvo mudou, 

mas o interesse continua o mesmo. “São jovens que querem ter uma formação mais plural 

e, na medida em que não encontram essa pluralidade prometida, vão às redes sociais 

desqualificar o curso”. Se o estudante não encontra na PUC aquilo que “lhes foi 

prometido”, um curso em que as três áreas abriguem o número equivalente de professores, 

tende a abandonar o curso. Além disso, ainda segundo os docentes, existem cursos mais 

baratos no mercado. 

Descartam que a evasão se dê em função da qualidade do curso, pois, segundo eles, os 

estudantes que permanecem são “cúmplices” na solução dos problemas e, mais do que 

isso, são engajados na própria divulgação do curso.  

Ainda em relação aos desencontros relativos ao PPC, os docentes disseram estranhar a 

mudança promovida no oferecimento de vagas para o vestibular. Segundo eles, o curso 

foi pensado para 20 alunos com a possibilidade de um aumento de 10%. “Foi assim que 

o curso tramitou em todas as instâncias e foi aprovado no Consun”. No entanto, 

surpreenderam-se ao ver que foram oferecidas 25 vagas mais os 10%, inviável, segundo 

eles, inclusive se for considerado o espaço físico destinado ao curso pela Universidade. 

“Nossas salas de aula comportam no máximo entre 15 e 20 estudantes”. De qualquer 

forma, o curso tem mantido o número de estudantes previstos pelo PPC.  

Por fim, os docentes trataram de duas questões que, segundo eles, precisam ser 

enfrentadas institucionalmente. A primeira delas diz respeito à divulgação do curso. 

Segundo eles, a forma de divulgação pela qual opta a Universidade “é anacrônica, não dá 

conta do mundo de hoje”. “O ‘Você na PUC’ estabelece diálogo com as escolas, sem, no 

entanto, resultados efetivos na procura do curso”. Consideram que seria importante uma 

divulgação mais especializada, que desse destaque para os feitos do curso ao longo do 

ano. Os docentes e estudantes têm se empenhado pessoalmente na divulgação do curso, 

sobretudo por meio da visibilidade de egressos muito bem-posicionados no mercado de 

trabalho. Mas consideram que essa deveria ser uma função da Universidade. 

“Atualmente, há outras formas de comunicação: Instagram, Facebook, Youtube etc. Mas 

sempre é uma grande dificuldade criar qualquer coisa”. Fizeram proposta de criar um 

programa no youtube “Artes do Corpo Presente”, mas “tudo foi um problema, muito 

difícil transitar nesse terreno”.  Sentem que a divulgação não está ligada organicamente 

ao curso, o que, segundo eles, precisaria ser corrigido.  

O outro ponto disse respeito ao espaço físico. As salas do quinto andar do Edifício Reitor 

Bandeira de Mello (prédio novo) destinadas ao curso têm vários problemas, a começar 

pelo difícil acesso à internet. Por sua vez, as salas destinadas às aulas práticas não são 

exclusivas do curso, criando uma série de problemas. Segundo os docentes, a sala 515 

tinha piso de madeira especialmente definido para a especificidade do curso de Artes do 

Corpo. No entanto, há alguns anos, a sala foi modificada para atender ao curso de 

Fisioterapia. “Mudaram até o piso que era um tablado caríssimo adequado às Artes do 

corpo e colocaram paviflex para a Fisioterapia”. 

As salas para as atividades práticas também demandam cuidados específicos que não têm 

sido realizados, a começar pela manutenção (limpeza e higienização) das salas. “A 

questão da higienização precisa ser diferente porque os corpos ficam no chão”. Além 
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disso, as salas têm sido usadas por outros setores, como, por exemplo, aula de capoeira. 

“As pessoas entram de sapato na sala, apesar das orientações espalhadas no local, 

estragam todo o chão. Existe um uso ininterrupto de cursos que impede de as salas ficarem 

boas para o curso de Artes. A pintura, o chão, os aparelhos ficam sempre estragados. O 

espaço físico das salas não é entendido. Não há respeito com nossas salas”. Enfim, 

segundo os docentes, a falta de cuidado com as salas destinadas às atividades práticas 

evidencia a dificuldade que a instituição tem para compreender a especificidade de um 

curso como o de Comunicação das Artes do Corpo. Lembram, inclusive, que a sala em 

que estão os arquivos do curso ficou sem fechadura. “A nossa sala ficou sem fechadura 

com todos os documentos do curso. É fácil entrar nas nossas salas e acessar nossos 

arquivos”. 

Grupo Operativo Estudantes38 

Inicialmente, os estudantes do curso Comunicação das Artes do Corpo agradeceram a 

oportunidade avaliativa proposta pelo grupo operativo conduzido pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), mas fizeram questão de ressaltar que a escuta dos estudantes é uma 

constante no curso, promovida tanto pela coordenação do curso, como pelos docentes, 

pela qual foram todo o tempo incisivamente elogiados. “Aqui no curso a relação de escuta 

é sempre muito presente. Nossos professores sabem do que iremos falar aqui, porque já 

conversamos com eles. É difícil de encontrar um curso que nos escuta. Isso foi muito 

importante ao longo desses quatro anos”. 

A seguir, apresentamos os temas tratados pelos estudantes conforme a prioridade definida 

por eles ao longo do grupo operativo.  

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

Segundo os estudantes, o curso passou por recente reforma de seu Projeto Pedagógico 

(PPC) garantindo que as três áreas das artes do corpo fossem contempladas: dança, 

performance e teatro. Atualmente, segundo eles, há um semestre destinado para cada área, 

logo no início do curso, e, no quarto semestre, iniciam-se as interfaces e articulações. 

Conforme explicaram, a técnica Klaus Vianna, marca muito presente ao longo de todo o 

curso, embora seja desenvolvida mais especificamente a partir do campo da dança 

(disciplinas Corpo na Dança I e II; Estudos do corpo I e II), é central para a criação de 

uma disposição corporal necessária ao desenvolvimento de outras áreas. “Tivemos uma 

base corporal nos dois primeiros anos (...). É uma técnica de ‘consciência corporal’ (...) 

[que] favoreceu ter uma estrutura para o autoconhecimento, na relação com o outro”39. No 

entanto, apesar desse reconhecimento, acreditam que não fica muito claro para os 

estudantes ingressantes que outras áreas serão abordadas mais adiante, sugerindo que 

haverá apenas enfoque na área da dança. Sugeriram que seria importante um trabalho de 

esclarecimento logo no começo do curso para evitar a desistência dos estudantes. 

“Sabemos que muitos estudantes desistiram do curso por não perceberem um equilíbrio 

maior entre as três áreas”.  

Outra preocupação apresentada pelos estudantes, ainda no que diz respeito ao equilíbrio 

entre as três áreas, foi em relação às aulas destinadas à área de teatro. Segundo eles, a 

expectativa, quando buscam o curso da PUC-SP, é garantir a especificidade de cada área, 

 
38 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
39 Aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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com teorias/vertentes que lhe são próprias e professores especializados. Embora 

reconheçam a excelência de todos os docentes, identificam que a maior parte deles é 

especializado em dança e em performance, faltando uma atenção maior para a área de 

teatro. Mesmo em relação a performance, acreditam que “ainda fica um buraco”. 

Acompanharam a dificuldade de o curso contratar docentes para a área de teatro, 

atribuindo à má condição de trabalho oferecida pela PUC-SP. “O curso chegou a contratar 

um professor de teatro que, no entanto, nos abandonou para atender um edital. Um 

professor de uma Universidade como a PUC-SP não deveria ter que abdicar das aulas 

para atender a um edital”.     

Também consideraram que a falta de professores mais especializados nas áreas de 

performance e teatro tende a deixar “lacunas” em relação a outras formas teóricas do 

“fazer artístico”, formas de abordagem diversas com as quais gostariam de ter contato. 

“Em dança, nos deparamos com diversas formas de criar, o que cria em nós as 

identificações. E pensando no teatro e na performance ficamos com essa lacuna. (...) Na 

dança temos coisas muito excepcionais, mas em teatro e performance, lá no quarto ano, 

fica tudo meio nebuloso. Gostaríamos de conhecer outras possiblidades de criação”. 

Segundo eles, a alternativa até o momento tem sido substituir a ausência de professores 

especializados em performance e teatro por professores da área de dança, mas admitem 

que, por mais esforço que fazem, “não foi isso que o curso prometeu”.  Reiteraram, mais 

de uma vez, o abandono do curso de boa parte dos estudantes em função dessas lacunas.  

Disciplinas 

Reivindicaram uma alteração em relação às disciplinas de Experimentos das Artes do 

Corpo I, II, III e IV. Segundo eles, essa disciplina deve desembocar no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Elogiaram a atenção concedida ao TCC antes mesmo do 

último semestre curso. No entanto, fizeram duas sugestões: a) que cada um dos 

Experimentos fosse conduzido por um docente de cada uma das áreas, de maneira a que 

pudessem escolher a qual área se dedicar no trabalho final; b) que o orientador já fosse 

atribuído desde o primeiro semestre do 4º ano. Atualmente, o orientador é destinado no 

último semestre, quando o trabalho já está em fase de finalização.  

Estudantes bolsistas 

Os estudantes informaram que há pouco suporte para os estudantes bolsistas. Os 

problemas, segundo eles, são vários. Segundo eles, os estudantes bolsistas (Prouni e Fies) 

são incorporados ao curso apenas depois de todos os procedimentos legais e burocráticos 

necessários entre o governo federal e a Universidade. Ainda que esse seja um problema 

sobre o qual a PUC-SP possua pouca ingerência, acreditam que algumas ações poderiam 

ser empreendidas no sentido de evitar maiores constrangimentos. “Entramos depois de 

semanas do curso ter começado, até dois meses de atraso. Isso é problemático”. 

a. Documentação exigida pela PUC-SP: os estudantes bolsistas desconhecem o 

motivo pelo qual devem comprovar novamente à PUC-SP a legitimidade de sua 

candidatura às bolsas que lhes foram auferidas, “porque temos que enviar uma serie 

de documentação, torna-se uma situação vexatória, temos que ficar reafirmando que 

somos ‘pobres’”. “Uma coisa é o Prouni, outra é a PUC com o processo de entrega 

dos documentos. A forma vexatória como isso se constrói é da PUC. Só podemos 

nos matricular no curso depois de entregar todos os documentos. Entregamos, 

esperamos a avaliação dos documentos e se der certo, nos matriculamos. Depois 

que acessamos o curso, temos que entrar com pedidos de bandejão, passe livre etc. 
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b. Informações: porque chegam com dois meses de atraso, sentem falta de uma 

recepção formal que lhes seja especialmente direcionada. Seria importante que 

tivessem algum suporte assim que chegassem, para que pudessem não só 

acompanhar o curso, mas saber de todos os trâmites burocráticos referentes à vida 

estudantil (alimentação, transporte, matrícula etc.). “Entramos sem entender o que 

está acontecendo. Exemplo: se acabei de chegar à PUC e tiver aula acontecendo à 

tarde, me mandam entrar direto e pronto. Sem nenhuma orientação ou preparação”. 

Informação ao discente 

Os estudantes fizeram várias reclamações referentes à ausência de informações sobre 

vários aspectos da vida universitária, envolvendo desde setores da Universidade, até 

aquelas informações que são mais diretamente relacionadas ao curso.  

Em relação aos setores de atendimento ao estudante da Universidade, fizeram várias 

reclamações em relação à SAE, desde a demora no atendimento até a ausência de solução 

de problemas rotineiros da vida estudantil. Segundo eles, a SAE tende a transferir a 

solução para outros setores, sem auxiliá-los no encaminhamento do problema.  

Também mencionaram problemas com o setor financeiro e a dificuldade de contato, 

sobretudo para resolver pendências ou erros de cobrança.   

Em relação ao curso, demandaram maiores esclarecimentos sobre matrícula e atividades 

complementares. “Acho que o principal ponto é falta de clareza, temos que adivinhar o 

que temos que fazer. Não sabia como fazer a matrícula do IPT.  Mandei e-mail e ninguém 

respondia. Falta de clareza nas informações. Temos que comprovar as atividades 

complementares, sempre temos dúvidas, não há uma regra. Estamos esperando essas 

informações desde o primeiro ano”. 

Também sentiram falta de um maior suporte aos estudantes no momento de uso das 

plataformas Teams e Moodle, quando da migração para as aulas síncronas-remotas.  

Infraestrutura física e tecnológica  

Os estudantes disseram que um curso como o de artes do corpo precisa de espaço físico 

adequado, de sala adequada para que possam desempenhar as atividades necessárias ao 

curso. No entanto, segundo eles, a sala que lhes é destinada no quinto andar do Edifício 

Reitor Bandeira de Mello (prédio novo) não tem condições adequadas: o piso demanda 

manutenção, a aparelhagem de som invariavelmente não funciona, não há alcance para 

internet etc. Informaram que a sala não é mantida para uso exclusivo do curso e, com isso, 

nem todos sabem que há que ter um cuidado especial com o piso, por exemplo. “O piso 

é de madeira. Não podemos entrar com sapato. Mas nem todos sabem. Já encontramos 

até prego solto no chão, com risco de provocar algum acidente”. 

Elogiaram, no entanto, a biblioteca e seu acervo, bem como o acesso facilitado durante a 

pandemia.  

Divulgação do curso 

Os estudantes demandaram planejamento mais cuidado para a divulgação do curso. 

Segundo eles, falta uma divulgação mais bem direcionada do curso, demonstrando todas 

as possibilidades que o curso oferece. “Muitos estudantes não conhecem o nosso curso 

[embora seja] muito diferenciado no mercado de trabalho e no Brasil. (...) Discutimos 

muitos assuntos da crítica social e da crítica de arte. É importante saber que os professores 
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são críticos de arte. É muito importante para formação. Nosso curso tem diferenciais 

muito importantes”. 

Pandemia 

Por fim, os estudantes elogiaram a PUC-SP pelos cuidados dispensados durante toda a 

pandemia, com comunicados frequentes sobre as normas sanitárias e sobre o andamento 

das decisões em relação ao retorno às aulas presenciais.  

 

Curso: Ciências de Dados e Inteligência Artificial 

O curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial foi criado em 2019, apresentamos 

apenas os dados disponíveis referentes ao ano de 2020.  

a. Inscrição no vestibular  

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Ciências de Dados e Inteligência Artificial, observa-se que o número de 

inscritos no vestibular esteve muito próximo do número de vagas oferecidas por ser, 

talvez, um curso ainda novo na PUC-SP. Espera-se que essa situação seja revertida uma 

vez o curso em funcionamento, podendo contar com a divulgação de sua prática efetiva.  

 

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2020 35 52 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

b. Perfil Sociodemográfico40 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular41. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram42. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular em 2020, o público que procurou o 

curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial era majoritariamente masculino e 

 
40 Infelizmente, para o ano de 2020, duas questões essenciais que eram feitas durante o processo de inscrição no 

vestibular não foram incluídas na ficha de inscrição do ano de 2020, a saber, “qual outro vestibular o estudante prestou 

que não o da PUC” – indicador para aferir concorrência – e sobre a renda familiar – indicador de perfil socioeconômico. 

Com isso, rompeu-se a série histórica já bastante reduzida, iniciada em 2017. Para o desenvolvimento de avaliação ou 

mesmo de políticas acadêmicas, o apagão de dados é lamentável.  
41 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado, como mencionado na nota anterior.  
42 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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branco, muito próximo ao perfil dos estudantes que procuram os cursos da PUC-SP, 

principalmente as engenharias. 

 

Quadro 3. Gênero (2020) 

Ano Feminino Masculino 

2020 23,08% 76,92% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 

Quadro 4. Cor / Raça (2020) 

Cor ou raça 2020 

Amarela - 

Branca 80,77% 

Indígena - 

Parda 13,46 

Preta 3,85% 

Não declarado 1,92% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

c. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e estágio 

Em 2020, os estudantes que se matricularam no curso não chegaram a preencher o número 

de vagas oferecidas no vestibular (35) (Cf. Quadro 5). Novamente, isso talvez se deva ao 

fato de o curso ter sido criado recentemente. No entanto, isso não explica a alta taxa de 

evasão, sobretudo no primeiro semestre que, nesse caso, não pode ser atribuída a outros 

períodos do curso. Ao contrário, são dos estudantes que acabaram de ingressar (Cf. 

Quadro 6).  

 

Quadro 5. Matriculados (final de período 2020) 

Ano Matriculados 

2020 25 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

 

Quadro 6. Taxa de Evasão (2020)43  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2020 13,16% 8,82% 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Também não é desprezível a taxa de evasão no segundo semestre, reduzindo o total de 

matriculados para um pouco mais de 19 estudantes. Como nos dados disponibilizados 

pelo NucVest não há, para o ano de 2020, informações sobre concorrência no vestibular, 

nem tampouco de renda familiar, não conseguimos avaliar se a desistência se deveu à 

migração para outras universidades ou mesmo em função da condição socioeconômica 

dos estudantes. A PUC-SP também não dispõe de dados de perfil sociodemográfico dos 

 
43 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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estudantes que frequentam a Universidade, inviabilizando a análise por meio dessa 

variável.  

Uma hipótese a ser aventada, considerando o que foi dito pelos docentes durante o grupo 

operativo44, é a ausência de docentes especializados em Ciências de Dados e Inteligência 

Artificial. Ainda segundo os docentes representados no NDE, esse foi o motivo do 

fechamento do curso de Sistema de Informação. Não é possível avaliar se essa defasagem 

já pode ser sentida no primeiro ano do curso. De qualquer forma, é importante atentar 

para o que dizem os docentes e evitar que, mais adiante, os poucos estudantes que 

permaneceram deixem o curso por identificarem a ausência de expertise.   

O Quadro 7 apresenta o número de bolsas distribuídas para os estudantes do curso de 

Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Como não temos dados do perfil 

socioeconômico dos estudantes, as bolsas distribuídas sinalizam, por um lado, que, dos 

estudantes matriculados, três (3) deles necessitaram ou conseguiram as bolsas 

FUNDASP. No entanto, se somadas às bolsas PROUNI, são no total 7 bolsistas, um 

pouco menos da metade dos estudantes matriculados. Esse dado requer atenção, 

sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade financeira do curso.    

 

Quadro 7. Distribuição de Bolsas de Estudo (2020)45 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2020 2 1 4 7 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

 

A CPA espera ter contribuído para aprofundamento da avaliação do curso de Ciências de 

Dados e Inteligência Artificial e agradece a acolhida. A seguir, os relatos dos grupos 

operativos realizados com o NDE e com os estudantes.  

Grupo Operativo NDE46  

Os participantes do grupo operativo ressaltaram o pouco tempo de existência do curso 

Ciência de Dados e Inteligência Artificial47. Segundo os docentes, o curso de Ciência de 

Dados foi pensado como alternativa ao curso de Sistemas de Informação que já vinha 

apresentando baixa procura no vestibular, com dificuldade para abrir turmas, cujo 

fechamento acabou sendo decretado quando não houve número suficiente para formar 

uma turma de primeiro ano. Lamentaram o fechamento da turma, sobretudo considerando 

que o mínimo exigido de 20 estudantes havia sido quase atingido, com 19 matriculados. 

Por outro lado, consideraram que a situação imposta abriu a oportunidade para que 

pudessem colocar em prática o projeto de criar o curso de Segurança da Informação, 

projeto há muito acalentado pelos docentes da Faculdade de Ciência e Tecnologia 

(FCET).  No entanto, diante da ausência de docentes com expertise no tema, desdobraram 

a proposta para o curso de Ciência de Dados. A oportunidade de torná-lo realidade veio 

com a solicitação feita pela Pró-Reitoria de Graduação para que a Faculdade de Ciência 

e Tecnologia (FCET) apresentasse um curso inovador para a Faculdade de Estudos 

Interdisciplinares (FACEI), recém-criada. Segundo o NDE, assim nasceu o curso de 

 
44 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo NDE”. 
45 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
46 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
47 O curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial foi implantado em 2019.  
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Ciência de Dados, o segundo curso com essas características no Brasil. “Quando o curso 

foi criado, havia no MEC apenas um único registro de curso com característica 

semelhante. Depois veio o ‘boom’ da ciência de dados”48. 

Ressaltaram a inovação metodológica do curso, organizado em torno da aprendizagem 

baseada em problemas (Problem Based Learning – PBL). Segundo os docentes, o curso 

tem tido plena aceitação entre docentes e estudantes, o que têm sido observado por meio 

da escuta e avaliação contínua que realizam sobre as atividades desenvolvidas. 

Concordaram com a necessidade de promover alguns ajustes a partir da experiência do 

primeiro ano do curso, mas, no geral, avaliaram positivamente a metodologia.  

Os dois maiores desafios, segundo o NDE, tem sido equilibrar adequadamente as 

solicitações de atividades demandantes da metodologia PBL, de maneira a não 

sobrecarregar docentes e estudantes; e a contratação de professores que possam dar 

sequência ao que foi planejado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), sobretudo no que 

diz respeito à temática de inteligência artificial. 

Contratação docente  

Em relação à contratação docente enfatizaram a importância de que o curso de Ciência 

de Dados tenha professores que sejam especializados na área. Lembraram que um dos 

problemas do curso de Sistemas de Informação decorreu da ausência de professores com 

formação no campo de conhecimento específico. “O curso de Sistema de Informação não 

tinha personalidade, era um aglomerado de professores da Ciência de Computação. 

Precisamos de professores da área no curso. Trazer um corpo docente que fale de Ciência 

de Dados”. 

Informaram que têm se empenhado em garantir as contratações necessárias, mas que tem 

havido alguns empecilhos em função do fato de que o curso de Ciência de Dados está sob 

o guarda-chuva institucional da FACEI. O interessante seria promover contratação de 

docentes que pudessem atender tanto aos interesses da FCET quanto da FACEI.   

 Parcerias 

Os docentes ressaltaram as parcerias que o curso de Ciência de Dados já realizou em um 

ano e meio de existência, ampliando o potencial de formação e empregabilidade dos 

estudantes. 

Visando a internacionalização do curso e quiçá uma dupla diplomação está e tramitação 

na Assessoria de Relações Internacionais e Institucionais (ARII) da PUC-SP e na 

Fundação São Paulo a parceria com a L'école Informatique et du Numérique Éstiam. 

“Nosso curso já nasce com parceria internacional”.  

Também tem sido feitas parcerias visando o mercado de trabalho, como a realizada com 

a empresa alemã SAP, “presente em mais de 220 países, de que a PUC-SP é um ‘chapter’, 

um capítulo. É assim: a PUC passa a ser um centro que divulga as ferramentas dessa 

empresa - Sistema de Gestão das Empresas (SAP). Como ‘chapter’ das empresas 

desenvolvemos juntos projetos”. 

Além dessa, ressaltaram a parceria com a Microsoft e a com a Team Bike Itaú. “Fechamos 

a parceria com eles. Eles nos darão dados, palestras. Eles estão interessados em interagir 

conosco”. 

 
48 As aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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 Segundo os docentes, essas parcerias, uma vez firmadas, são para a toda a Universidade, 

a exemplo do que pode ser observado com a Microsoft. Ainda segundo o NDE, há enorme 

potencial para a realização de parcerias porque a PUC-SP é muito reconhecida. “Quando 

falamos que somos da PUC-SP, nos aceitam bem. Nossa universidade é muito 

reconhecida. Essas parcerias com o mercado são boas para os nossos alunos se 

posicionarem bem”.  

Também salientaram a importância de que sejam construídas parcerias internamente à 

PUC-SP. Os estudantes de Ciência de Dados podem trabalhar os dados produzidos pela 

Universidade, por exemplo. Poderiam ser pensadas parceiras com o Escritório de Gestão 

de Dados, com outros cursos. Por exemplo, “falar com o Instituto Da Vinci. Envolver o 

Instituto na parte de educação continuada – porque o Instituto está dentro das empresas e 

podemos levar a PUC junto, assim entraríamos mais fortemente nas empresas. Os alunos 

teriam acesso a dados reais”. 

Entendem que o curso deve incrementar sua vocação para “software para negócios”, 

permitindo flexibilidade maior na formação dos estudantes. “Posso ir para uma locadora, 

uma plataforma, uma área médica, analisar dados de ouvidoria etc.”. 

Infraestrutura  

Os docentes lembraram que as parcerias também poderiam ser realizadas para melhorar 

a infraestrutura física da Universidade. Lamentam que haja muitas dificuldades para isso, 

sem que o problema, no entanto, seja resolvido internamente. “Por exemplo, o laboratório 

de química (FCET). Pedimos todos os anos para melhorar esse laboratório. Já pedimos 

para arquiteta arrumar, mas nada é feito”. Lembram que esse é quesito de avaliação 

importante quando das visitas do MEC.  

Também lamentaram que nenhuma sala inteligente tenha sido pensada para o campus da 

Marquês de Paranaguá. É bem verdade que o curso de Ciência de Dados funciona no 

campus da Monte Alegre, mas entendem que a infraestrutura não pode ser aprimorada 

apenas num dos campi da Universidade.  

Sugeririam que os diretores de campus sejam também ouvidos nos grupos operativos para 

que a questão da infraestrutura possa ser mais bem avaliada.  

Grupo Operativo Estudantes49 

O relato obedece a prioridade dada pelos estudantes.  

Método PBL (Problem Basid Learning) 

Os estudantes foram unânimes em elogiar a metodologia com que o curso é conduzido. 

Para eles, inclusive, a metodologia foi motivo de surpresa, pois não imaginavam que o 

curso poderia ser centrado na prática efetiva da Ciência de Dados. Consideram que esse 

é o diferencial do curso, pois “é o melhor jeito de estudar”. 

No entanto, exatamente por isso, o curso deveria ter mantido o ritmo que encontraram no 

primeiro ano. Segundo eles, naquele momento, a maior parte das aulas era de aplicação 

prática, com projetos semanais. Entendem que muitos de seus colegas veem nessa 

exigência uma sobrecarga, mas se a proposta do curso é envolver todas as disciplinas em 

uma aplicação prática, assim deveria ser. Compararam a Ciência de Dados ao aprendizado 

 
49 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
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de matemática: “parte da programação é igual matemática: aulas que não são práticas não 

são ruins, mas só vamos entender quando estivermos com a ‘mão na massa’”50.  

Atualmente o projeto é semestral, não mais semanal. 

Com exceção de algumas disciplinas que mantém as atividades práticas toda a semana, 

como as disciplinas de “Consultoria especializada de apoio ao projeto integrado: 

mineração de dados” e a que ensina sobre Banco de Dados, sentem a necessidade de que 

as demais também se organizem no sentido de solicitar aos estudantes mais atividades 

para que possam exercitar o aprendizado.     

Análise de dados 

Os estudantes consideraram que falta ao curso um direcionamento mais efetivo em 

direção à análise dos dados. Para eles, o curso está muito mais centrado na programação 

e na inteligência artificial. “Muito mais machine learning que ciência de dados”. No 

entanto, as empresas estão demandando profissionais que saibam analisar os dados, como 

tem sido possível observar por meio dos estágios que os estudantes têm feito. Entendem 

a relevância de conhecer a programação e as ferramentas, mas acabam se tornando 

inócuas se eles não sabem como classificar, selecionar os dados mais importantes. 

“Sabemos usar a marcha do carro, mas não sabemos dirigir”. Para eles, não basta aprender 

vários modelos de predição para um mesmo conjunto de dados, pois cada conjunto de 

dados demanda um tipo de análise. Segundo eles, o que falta é exatamente conhecer e 

saber qual o modelo de análise mais adequado para um conjunto de dados em função de 

um projeto, de um objetivo. Do contrário, segundo eles, aprendem a usar a ferramenta e 

só, sem que tenham domínio da análise permitida por meio daquele conjunto de 

informações.  

Sugeriram antecipar a disciplina de SQL, que é dada no 3º semestre do curso, embora 

precise ser aprimorada, pois a consideraram muito superficial. “Não aprendemos todas as 

funções. Tivemos mais conhecimento em quatro horas de youtube do que no curso 

inteiro”.  

Temas dos projetos 

Os estudantes solicitaram maior atenção à definição dos temas dos projetos. No primeiro 

semestre, segundo eles, a disciplina de programação foi associada ao tema de políticas 

públicas que, para eles, “não acrescentou nada”. Talvez porque não tenha ficado claro 

sobre “como trabalhar políticas públicas com programação”. Como o PBL se organiza 

em torno de projetos, seria importante que os temas fossem bem pensados pelo curso.  

Devolutivas   

Os estudantes reivindicaram periodicidade na devolutiva dos comentários sobre as 

atividades e projetos realizados. Segundo eles, sem isso, não tem como saber se estão no 

caminho certo. Para eles, sem que essa devolutiva acompanhe as atividades práticas 

demandadas, a própria metodologia perde o sentido, pois ficam sem ter como dar 

continuidade ao projeto, essencial ao desenvolvimento do curso. Segundo eles, a ausência 

de devolutiva é maior quando os trabalhos são postados no Teams. Aqueles que são 

apresentados em sala de aula, acabam de alguma forma sendo comentados.  

 
50 Aspas indicam expressões literais dos estudantes.  
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Curso: Comunicação e Multimeios 

a. Inscritos no vestibular 

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Comunicação e Multimeios, observa-se que, para a série histórica 

analisada (2017-2020), embora o número de vagas ofertadas tenha se mantido constante 

ao longo do período, o curso vem passando por uma redução paulatina no número de 

inscritos (cf. Quadro 2), aproximando-se, de forma preocupante, ao número de vagas 

oferecidas, podendo dificultar, num futuro próximo, a abertura de turmas no primeiro ano. 

Essa não é uma questão ignorada pelos gestores do curso, conforme relatado em grupo 

operativo realizado. Ao contrário, muitas têm sido as iniciativas empreendidas pelo NDE 

para superar esse problema51, inclusive a reforma curricular de seu Projeto Pedagógico 

(PPC), implantado em 2020.  

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 50 110 

2018 50 86 

2019 50 86 

2020 50 58 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA  

b. Concorrência no vestibular  

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando da implantação de reformas curriculares: por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

 
51 Cf. nesse relatório o item “Grupo Operativo NDE”. 
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concorrentes. Não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas no 

momento do ingresso.   

Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais 10,91% 24,32% 24,14% 

Universidades Estaduais (FUVEST, UNESP, 

UNICAMP etc.) 
57,27% 43,24% 41,38% 

Outras Instituições 14,55% 29,05% 27,59% 

Não me inscrevi nem pretendo me inscrever 10,00% 3,38% 6,90% 

Não declarado 7,27% - - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Comunicação e Multimeios têm optado crescentemente pela inscrição também no 

vestibular das universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), cujo recrutamento ocorre meio da classificação que os estudantes 

obtêm no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar que os 

estudantes têm optado pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais recentemente, a 

PUC-SP tem atentado para isso, o que parece ser uma decisão acertada e poderá aumentar 

sua competitividade em relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui entendidas todas 

aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em 

função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado terá dificuldades 

em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto senso. Além disso, 

essas universidades investem pesadamente em infraestrutura física e tecnológica. 

c. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 
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momento da inscrição do vestibular52. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram53. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o 

público que tem procurado o curso de Comunicação e Multimeios da PUC-SP é 

predominantemente feminino, branco e oriundo de famílias com renda mensal de até 30 

salários-mínimos (considerando a sua variabilidade a cada ano) (Cf. Quadros 4, 5 e 6 e 

respectivos gráficos). 

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 55,45% 44,55% 

2018 66,28% 33,72% 

2019 51,16% 48,84% 

2020 63,79% 36,21% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 3,64% 4,65% 6,98% 6,90% 

Branca 74,55% 82,56% 82,56% 86,21% 

Indígena     

Parda 12,73% 10,47% 8,14% 3,45% 

Preta 6,36% 2,33% 2,33% 3,45% 

Não declarado 2,73%    
Fonte: NucVest. Elaboração própria (CPA) 

 
52 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
53 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019)* 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 29,09% 48,84% 32,56% 

De 6 até 10 salários-mínimos 17,27% 6,98% 13,95% 

De 10 até 30 salários-mínimos 37,27% 36,05% 38,37% 

Acima de 30 salários-mínimos 11,82% 8,14% 15,12% 

Não declarado 4,55%   
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

No que diz respeito exclusivamente à renda familiar, entre os anos de 2017 e 2018, 

observa-se um aumento dos inscritos cujas famílias percebem até 6 salários-mínimos 

mensais. Mesmo em 2019, quando houve uma redução dos inscritos nessa faixa de renda, 

a porcentagem ainda se manteve em patamares superiores aos de 2017, equiparando-se 

proporcionalmente aos inscritos cujas famílias percebem entre 10 e 30 salários-mínimos, 

faixa em que o recrutamento é mais constante.  
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A mudança na faixa de renda também interfere no perfil dos estudantes no que diz respeito 

ao trabalho. Ainda que a maioria dos estudantes tenha dito que não exercia qualquer 

atividade remunerada quando da inscrição no vestibular da PUC-SP, de 2018 para 2019 

houve um aumento daqueles que disseram trabalhar parcial, integral ou eventualmente, 

reduzindo-se em 10 pontos percentuais, no mesmo período, aqueles que diziam não 

trabalhar (cf. Quadro 7).   

Embora a série histórica seja muito reduzida, impedindo avaliar tendência mais 

consolidada, há que se prestar atenção a esse fato, pois, considerando as dificuldades de 

acesso às bolsas de estudo, como demonstraremos mais adiante, a permanência dos 

estudantes no curso de Comunicação e Multimeios pode ser afetada.   

 

Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 81,82% 86,05% 76,74% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 5,45% 5,81% 9,30% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 3,64% 3,49% 5,81% 

Sim, trabalho eventual 5,45% 4,65% 8,14% 

Não declarado 3,64%   
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolas e contrato de estágio  

Se observarmos os dados em relação à totalidade de matriculados no curso de 

Comunicação e Multimeios, veremos que, no período analisado (2017-2020), houve uma 

queda de quase 30% em apenas quatro anos. A queda mais significativa ocorreu entre 

2018 e 2019, novamente o ano em que, conforme identificado nos dados acima, houve 

aumento significativo de estudantes oriundos de famílias de mais baixa renda. 

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 157 

2018 153 

2019 126 

2020 110 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 
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Gráfico 7. Matriculados (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

A taxa de evasão pode confirmar a análise. Até 2018, a maior taxa de evasão ocorria no 

segundo semestre, o que pode significar que era menor o peso da desistência dos 

estudantes que haviam acabado de ingressar. No entanto, a partir de 2018, há uma 

inversão na tendência. Não só houve um aumento significativo da taxa de evasão no 

primeiro semestre de 2018 em relação a 2017, como o primeiro semestre perdeu mais 

estudantes que o segundo. Nesse caso, se associarmos ao fato de que os inscritos no 

vestibular de 2018 eram oriundos sobretudo de famílias de mais baixa renda, a 

permanência desses estudantes no curso pode ter sido afetada, levando a uma desistência 

precoce. Essa hipótese, infelizmente, não pode ser comprovada, pois não temos os dados 

organizados sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes que frequentam a PUC-SP, 

de maneira a identificar o perfil do estudante que abandonou o curso. 

Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)54  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 4,93% 5,37% 

2018 6,64% 3,68% 

2019 5,14% 6,63% 

2020 6,25% 2,52% 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 
54 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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Vale à pena observar a queda significativa da evasão no segundo semestre de 2020, ano 

pandêmico, o que pode ter sido resultado da decisão da PUC-SP de manter as aulas 

síncronas-remotas, diferentemente de outras universidades.  

O quadro de distribuição de bolsas de estudo inviabiliza pensar a permanência dos 

estudantes por essa via, pois, no mesmo período analisado, caiu o número de bolsas 

distribuídas para o curso de Comunicação e Multimeios (cf. Quadro 10). Importante 

ressaltar a perda de bolsas PROUNI, pois, sabendo que elas são proporcionais aos 

estudantes pagantes, quanto mais a Universidade perde estudantes que tenham capacidade 

de financiar seus estudos, mais perde em bolsas PROUNI. O fato é que essas bolsas não 

são substituídas por outro tipo de bolsa conforme evidenciam os dados para as bolsas 

filantrópicas, com queda significativa a partir de 2019.   

 

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)55 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 18  31 49 

2018 17  24 41 

2019 7  19 26 

2020 6 1 12 19 

Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 9. Total de distribuição de bolsas Publicidade (2017-2020) 

 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Embora o curso de Comunicação e Multimeios tenha conseguido manter certa constância 

no recrutamento de estudantes cujas famílias recebem mensalmente entre 10 e 30 salários-

mínimos, ao que tudo indica tem havido uma mudança significativa em direção àqueles 

para os quais a mensalidade pode gerar um certo impacto. Como não temos condição de 

saber se os estudantes que abandonam o curso são de fato aqueles de mais baixa renda, o 

relato dos estudantes que participaram do grupo operativo pode sugerir uma pista. Para 

eles, seria importante que o curso fosse oferecido no período noturno de maneira a que 

pudessem ter condições tanto para realizar estágio como para trabalhar56. Ainda segundo 

eles, não se reconhecem em pesquisa realizada pela Universidade que indicou que o 

 
55 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
56 Cf. nesse relatório o item “Grupo Operativo Estudantes”. 
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público-alvo do curso prescindiria do trabalho e poderia, portanto, estudar no período 

vespertino.  

Os dados sobre estágio confirmam a dificuldade mencionada pelos estudantes. É evidente 

que outras variáveis podem ser pensadas para a redução no número novos contratos, mas, 

sem dúvida, o período de oferta do curso pode ser determinante. E, mais do que 

reivindicar possibilidades de estagiar, os estudantes foram claros sobre a necessidade de 

obter alguma fonte de renda.    

 

Quadro 11. Estágios (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 24 

2018 25 

2019 16 

2020 13 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 10. Estágios (2017-2020) 

 
Fonte: Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Portanto, não só tem aumentado o número de estudantes recrutados em uma faixa de renda 

familiar mais baixa, como aqueles que têm permanecido no curso parecem ser os que 

mais têm dificuldades para se autofinanciar. 

A seguir, seguem os relatórios parciais elaborados a partir da escuta de docentes e 

discentes do curso de Comunicação e Multimeios. A CPA agradece a acolhida e espera 

ter contribuído para análise do curso.  

Grupo Operativo NDE57  

O maior desafio do curso de Comunicação e Multimeios, segundo a coordenação de curso 

e os docentes representados no Núcleo Docente Estruturante (NDE), tem sido traduzir o 

bom trabalho realizado internamente em maior procura no vestibular. Várias ações foram 

feitas no sentido de aprimorar o curso, como a reforma do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), em 2020, bem como voltadas ao recrutamento no vestibular, como atividades no 

“Você na PUC”. No entanto, ainda sentem que faltam ações mais efetivas que deem 

visibilidade ao curso, desde a divulgação que atente à peculiaridade do curso, site mais 

 
57 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
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dinâmico, trabalho com os egressos, além da melhor gestão do contrato docente, 

iniciativas que, segundo os docentes, demandariam ações institucionais mais assertivas, 

para além daquelas já realizadas cotidianamente pelo corpo diretivo do curso.  

Segundo os docentes, o curso de Comunicação e Multimeios é único, “de vanguarda”, e, 

até mesmo por isso, poucos conhecem ou sabem a que se destina sua formação, tanto 

internamente, como externamente. No entanto, quando os estudantes têm a chance de 

conhecê-lo, como é o caso dos estudantes do primeiro período, ressaltam a “sua força 

para a construção de novas narrativas e novos imaginários”58. Os estudantes, segundo os 

docentes, reconhecem a potencialidade do curso para inovação no campo da linguagem 

audiovisual, do design, das plataformas digitais, “uma marca da PUC”. “Os estudantes 

ressaltam a liberdade que o curso tem para criar, para pensar, facilitada pelos docentes, 

como reconhecem”.  

O mesmo acontece quando há oportunidade de os docentes participarem em atividades 

externas a PUC, projetando o curso para além de seus muros. “Em live recente realizada 

com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, os participantes ficaram admirados de 

saber que um curso como esse existe na PUC”.   

No entanto, avaliam que o curso tem sofrido de “ausência de visibilidade”, resultante de:  

Ausência de divulgação 

Segundo os docentes, a Universidade devia agir de forma mais assertiva divulgando 

adequadamente o curso. “A PUC está cercada de escolas de ensino médio, mas nenhuma 

delas sabe que o curso de multimeios existe”. Embora tenha ações diversas dos docentes 

em redes sociais para divulgar o curso, seria importante que a Universidade investisse em 

divulgação específica, formal e institucionalmente. Lembraram que o curso é muito bem 

avaliado no Guia do Estudante (cinco estrelas). Além disso, o curso de Comunicação e 

Multimeios tem muitas produções importantes, premiadas, que poderiam ser divulgadas 

de maneira mais organizada. No entanto, não há espaço para a divulgação dessas 

produções, a não ser quando os próprios docentes criam blogs ou divulgam em suas 

próprias redes sociais.  

Sites (graduação e pós-graduação)  

Segundo os docentes, o site da graduação é muito “engessado, chapa branca”, não tem 

dinamismo e, como tal, é pouco atraente. “Um curso como o de Comunicação e 

Multimeios requer outro tipo de exposição”. Além disso, está frequentemente 

desatualizado, muito em função das poucas possibilidades oferecidas. “No caso da pós-

graduação, por exemplo, as defesas de tese são ainda aquelas de 2018”. Muitas ações já 

foram empreendidas pelas diversas coordenações de curso no sentido de dinamizar o site 

com a produção dos estudantes, ou mesmo visando a chamada para o vestibular ou o 

processo seletivo da pós-graduação, mas nada foi permitido, por limitações do próprio 

site. A saída tem sido utilizar as redes sociais dos docentes que são mais visitadas pelos 

estudantes. No entanto, não é uma comunicação institucional, formal. “O site não tem 

sequer um FAQ” para sanar dúvidas frequentes. No caso específico da pós-graduação, os 

próprios estudantes identificam a desatualização do site, tornando-o ineficaz para busca 

de qualquer informação. Além disso, “queríamos mostrar projetos integrados, as relações 

entre disciplinas. Queríamos dar visibilidade para as produções, divulgando com 

 
58 Aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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singularidade, mostrando os pilotos experimentais que são de grande valor”, mas o site 

não possui estrutura que permita essa dinâmica. 

Egressos 

Os docentes salientaram a capacidade que o curso tem de inserir seus egressos no mercado 

de trabalho, o que poderia ser um meio eficiente e interessante de divulgar o curso, de 

torná-lo mais efetivo e palpável para os estudantes que se interessam pela área de 

comunicação. “Sabemos que temos os nossos alunos muito bem-posicionados 

profissionalmente. Eles estão inseridos no mercado de trabalho, em circuitos 

experimentais de arte e em espaços acadêmicos”. Vários foram os exemplos relatados, 

alguns deles internacionais. “Temos ex-alunos fantásticos, ex-aluno que está na Suécia, 

participando ao Panel of Future Science Visualization. Esse é o pessoal que está saindo 

do curso”. No entanto, a Instituição não tem um espaço para expor a produção dos 

egressos, nem para acompanhá-los. Lembram que, anteriormente, havia um setor de 

egressos. Não entendem o motivo pelo qual deixou de existir. “Com isso, não temos mais 

registro dos egressos, a não ser os registros informais, das relações de conhecimento de 

cada docente”. Os egressos podem e devem ser transformar em dados de divulgação do 

curso, segundo os docentes, mas é preciso que haja uma maneira organizada de registro 

e de acompanhamento. 

Outra questão que pode interferir na dinâmica do curso é o que os docentes chamaram de 

“instabilidade do corpo docente”. Segundo eles, em função do contrato em tempo parcial 

muitos docentes que deram certo em uma disciplina não podem mais se responsabilizar 

por ela, em função da volatilidade do contrato docente. Com isso, falta ao curso de 

Comunicação e Multimeios um núcleo duro. “Essas mudanças constantes [de docentes] 

marcam demais o curso. Parece que não nos fixamos na disciplina”. No entanto, o curso 

tem feito um esforço de manter docentes, inclusive de outros cursos, em seu NDE, de 

maneira a manter uma gestão integrada e com alguma continuidade. É o caso, por 

exemplo, dos docentes oriundos da área de Inglês-Tradução e da Semiótica.   

A pesquisa foi outra área salientada pelos docentes. O curso de multimeios tem muitas 

bolsas de Iniciação Cientifica, inclusive bolsa Fapesp, e muitos desses trabalhos foram 

premiados. Evidência de que ao curso investe em pesquisa é o número de egressos da 

graduação que transitam para o Programa de Comunicação e Semiótica.  

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso também consideraram a necessidade de 

espaço de exposição que permitisse dar ampla divulgação aos trabalhos dos estudantes, 

outra forma interessante de associar a pesquisa com a divulgação do curso. No entanto, 

esse espaço de exposição ou mesmo de visualização desses trabalhos não existe 

formalmente, a não ser as iniciativas de cada docente.  

Grupo Operativo Estudantes59 

O relato segue a sequência priorizada pelos estudantes.  

Secretaria de Administração Escolar (SAE) 

Os estudantes reclamaram do atendimento realizado pela SAE. Disseram que a situação 

já era ruim, mas ficou pior durante a pandemia, quando ficaram sem contato presencial 

com a Universidade. Segundo eles, os telefones estavam indisponíveis e havia muita 

 
59 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
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dificuldade em ser atendido por alguém que não fosse uma mensagem gravada. O maior 

problema ocorre no momento da matrícula. Segundo eles, a cada semestre, quando 

precisam realizar a matrícula, “montar a grade”, principalmente quando envolve 

matrícula em optativas, ficam durante muito tempo sem conseguir se comunicar com a 

SAE que, por sua vez, tem um prazo de resposta “inaceitável”. “Quando responde, o prazo 

para efetuar a matrícula já passou, perdemos as vagas nas optativas”. “É simplesmente 

desesperador não conseguir atendimento!”60.   

Também tiveram problemas com o envio de boletos durante a pandemia e não tiveram a 

quem recorrer, correndo o risco de serem punidos pelo atraso no pagamento da 

mensalidade.  

Horário do curso  

Para os estudantes, o curso no período da tarde inviabiliza tanto aqueles que querem fazer 

estágio como aqueles que precisam trabalhar. Esperavam que com a reforma do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), implantado em 2020, o curso teria seu período alterado. Para 

os estudantes que já frequentam o curso, “90% disseram preferir que o curso mudasse de 

horário”. No entanto, ainda segundo eles, foram informados que uma pesquisa realizada 

por outros setores da PUC-SP concluiu que a maior demanda seria por um curso 

vespertino. O que a experiência deles, no entanto, revela é o inverso. Dizem que muitos 

estudantes deixaram o curso em função da dificuldade em arrumar emprego ou estágio. 

“Na nossa turma tinha 40 estudantes quando entramos. Hoje somos apenas 12 e sabemos 

que a maioria desistiu por causa do horário do curso”. Outros não conseguiram efetivar o 

estágio, exatamente por causa do horário. “Todo mundo precisando de emprego e não 

tem estágio, está sendo um problemão”.       

Consideraram, no entanto, positiva a iniciativa de, a partir do novo PPC, os estudantes do 

último semestre passarem para o turno matutino, o que pode amenizar o problema, 

embora não o resolva completamente.    

Matriz curricular 

Os estudantes fizeram vários comentários sobre a matriz curricular. Segue conforme a 

prioridade definida pelos participantes:  

Optativa 

Segundos os estudantes, as optativas são o que consideram de mais interessante no curso 

de Comunicação e Multimeios. Alguns apostam na mudança com o novo PPC, outros 

identificam que “piorou, pois as optativas foram reduzidas, transformando-se em 

obrigatórias”. Segundo eles, a efetividade das optativas está comprometida em função de 

vários fatores: 

a. A maior parte das optativas fica restrita aos professores do próprio Curso de 

Comunicação e Multimeios, limitando a diversidade temática. Lembram que o 

curso está inserido em uma Faculdade que tem outros cursos afins com os quais 

seria importante dialogar por meio do oferecimento de optativas.  

b. Em função da limitação do oferecimento aos professores do curso, muitos temas 

são repetidos ao longo do semestre. Já houve situação, segundo eles, em que a 

 
60 As aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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mesma disciplina optativa foi oferecida pelo mesmo docente para o mesmo período. 

“Não houve controle da logística. O professor teve que adaptar”.  

c. As optativas estão muito distantes dos interesses dos estudantes e mesmo da 

“área comercial”. 

Inovação tecnológica 

Os estudantes consideraram que falta ao curso inovação no campo tecnológico. Segundo 

eles, tanto o curso precisaria se modernizar, incorporando outras linguagens tecnológicas 

– “falta falar de softwares” – como os docentes precisariam se atualizar. “O curso propõe 

abrir-se para outros campos, mas não faz isso nem dentro da própria Universidade”. 

Deram como exemplo a disciplina que tiveram sobre games, cujo professor não era da 

área. “Temos um curso de jogos digitais na PUC. Por que não temos um professor 

especialista no tema?” Também lamentaram a postura de um docente responsável por 

ensinar photoshop que lhes solicitou que buscassem “informações no Youtube”.  

Segundo eles, “falta troca entre os docentes”. Gostariam de ter mais contato com 

professores especialistas da área tecnológica, “professores de design” entre outros.  

Também lamentaram a falta de uma disciplina que trate da questão do som. “Como pode 

ser um curso de audiovisual que não trata da questão do som? Tem um estúdio de som, 

mas não tem aula, não tem professor que conheça a parte técnica”. Para eles, o 

falecimento do professor Eliseu Lopes foi uma perda muito grande para o curso, pois, 

segundo eles, era ele que respondia pela parte audiovisual do curso. “O Eliseu era o que 

mais agregava no curso. Ele sabia tudo. Ele compartilhava tudo. As aulas de animação, 

direção, efeitos especiais eram todas dele e ele era muito grande, gigante. A perda dele 

será complicado para repor. Era uma tradição do curso e agora isso vai se perder”. 

Segundo eles, o curso fica restrito ao conhecimento teórico dos docentes, muito distante 

do mercado de trabalho, das linguagens mais atualizadas no campo da tecnologia. Para 

eles, o curso acaba se fechando para “um mercado de possibilidades”.  “Por ser um curso 

que trata de modernidade, tem que trazer novas ideias, novos professores, senão o curso 

perde o essencial dele. Não temos contato nem com outras ideais na própria PUC, nem 

com as novas ideias de fora da PUC”. 

Divulgação  

Os estudantes reivindicam uma postura mais assertiva da Universidade em relação à 

divulgação do curso. Percebem que o curso não é conhecido e tampouco reconhecido no 

âmbito da própria Universidade. Comparam com outros cursos, como Jornalismo e 

Publicidade, para os quais, segundo eles, a Universidade parece dar mais atenção. 

“Ficamos de canto na PUC”.  

No entanto, consideram que para que essa divulgação obtivesse sucesso seria preciso 

construir uma imagem clara do que seja o curso. “É o outro lado da moeda. O curso é 

muito mutável, está sempre em construção. A experiência é diferente para cada um. Penso 

que é sobre como definir uma imagem do que é o curso. E por isso não se consegue 

divulgar. Se tem um lugar que entende de semiótica, esse lugar é a PUC. Temos que 

entender e definir o curso. Quantas pessoas no Estado de São Paulo estudam Multimeios? 

Construir uma imagem e dizer o que é o curso para, então, divulgar e colocar os alunos 

em todas as áreas que o curso promove”. 

Constatam que eles mesmos ficaram admirados de conhecer vários profissionais muito 

bem-posicionados no mercado de trabalho. No entanto, sentem que precisaria haver maior 
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divulgação sobre isso, de forma a que aqueles que estejam fora da PUC-SP percebam as 

possibilidades oferecidas pelo curso de Comunicação e Multimeios. 

Egressos 

O contato com os egressos por meio de palestras e aulas foram momentos importantes 

promovidos pelo curso, pois eles próprios passaram a ter mais clareza sobre as várias 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Para eles, manter esse contato é 

extremamente importante, inclusive pensando nas suas futuras inserções profissionais.   

Intervalo entre as aulas 

Os estudantes reivindicaram maior intervalo entre as aulas, sobretudo na situação 

síncrona-remota. “Temos um intervalo de 15 minutos. São duas horas e meia de aula para 

cada aula. Quando um professor ultrapassa o tempo da aula, não nos dá tempo para pausa, 

ficamos quase cinco horas ininterruptas”. 

Convivência estudantil 

Os estudantes consideraram que uma das evidências de que o curso de Comunicação e 

Multimeios é uma espécie de “apêndice” dos cursos de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda é o fato de não terem um Centro Acadêmico próprio, a não ser o vinculado a 

esses cursos. Para eles, essa seria uma conquista extremamente importante para os 

estudantes.  

Curso: Engenharia Biomédica 

a. Inscritos no vestibular  

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Engenharia Biomédica, observa-se que, durante o período analisado 

(2017-2020), houve queda tendencial no número de inscritos no vestibular, aproximando-

se de forma temerária do número de vagas oferecidas, colocando em risco a abertura das 

turmas de primeiro ano, caso a tendência não seja revertida (Cf. Quadro 2 e Gráfico 1). 

Importante lembrar que o curso passou por reforma curricular em 2017, introduzindo a 

metodologia Problem Basid-Learning (Metodologia Baseada em Problemas / Projetos) 

que demanda, inclusive, maior investimento em infraestrutura física e tecnológica, 

conforme avaliaram os docentes representados no Núcleo Docente Estruturante (NDE)61. 

 

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 50 106 

2018 50 98 

2019 50 89 

2020 50 65 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 
61 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo NDE”.  
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Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

b. Concorrência no vestibular 

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando da implantação de reformas curriculares: por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

concorrentes. Não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas no 

momento do ingresso. Nesse sentido, o curso de Engenharia Biomédica vai ao encontro 

da busca desse diferencial, ao introduzir a Metodologia PBL (Problem Basid-Learning), 

sobretudo considerando que as universidades públicas tendem a cursos mais teóricos.    

 

Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais  25,47% 36,99% 33,33% 

Universidades Estaduais (FUVEST, UNESP, UNICAMP etc.) 48,11% 40,46% 40,82% 

Outras Instituições 8,49% 21,97% 23,13% 

Não me inscrevi nem pretendo me inscrever 9,43% 0,58% 2,72% 

Não declarado 8,49%   
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 
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Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Engenharia Biomédica têm optado crescentemente pela inscrição também no vestibular 

das universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), cujo recrutamento ocorre por meio da classificação que os estudantes obtêm no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar que os estudantes têm 

optado pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais recentemente, a PUC-SP tem 

atentado para isso, o que parece ser uma decisão acertada e poderá aumentar sua 

competitividade em relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui entendidas todas 

aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em 

função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado terá dificuldades 

em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto senso. Além disso, 

essas universidades investem pesadamente em infraestrutura física e tecnológica.  

Aliás, essa tem sido reivindicação constante dos estudantes dos cursos da Faculdade de 

Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP, conforme é possível observar no relatório do 

grupo operativo realizado com os discentes do curso de Engenharia Biomédica62, que, 

inclusive, citam Universidades que, segundo eles, possuem condições mais adequadas de 

infraestrutura. A mesma observação é feita pelos docentes integrantes do NDE. Segundo 

eles, o investimento em infraestrutura física e tecnológica é tanto mais relevante 

considerando a introdução da metodologia PBL63. Para eles, uma das formas possíveis de 

superar essa deficiência seria o encaminhamento de parcerias com empresas privadas 

interessadas no conhecimento dos cursos de engenharia oferecidos pela PUC-SP.   

c. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular64. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

 
62 Cf. nesse relatório o item “Grupo Operativo Estudantes”.  
63 Cf. nesse relatório o item “Grupo Operativo NDE”. 
64 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 
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daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram65. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o 

público que tem procurado o curso de Engenharia Biomédica da PUC-SP é 

predominantemente feminino, sobretudo a partir de 2018, e branco (Cf. Quadros 4 e 5 e 

respectivos gráficos).  

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 52,83% 47,17% 

2018 66,33% 33,67% 

2019 65,17% 34,83% 

2020 66,15% 33,85% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 4,72% 6,12% 7,87% 7,69% 

Branca 74,53% 72,45% 76,40% 78,46% 

Indígena     

Parda 16,04% 18,37% 13,48% 10,77% 

Preta 3,77% 3,06% 1,12% 3,08% 

Não declarado 0,94%  1,12%  
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 

 
dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
65 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019) * 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 40,57% 43,88% 38,20% 

De 6 até 10 salários-mínimos 20,75% 19,39% 22,47% 

De 10 até 30 salários-mínimos 23,58% 30,61% 30,34% 

Acima de 30 salários-mínimos 6,60% - 7,87% 

Não declarado 8,49% 6,12% 1,12% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Em relação à renda familiar, ainda que no período analisado um terço dos inscritos fosse 

oriundo de famílias com renda entre 10 e 30 salários-mínimos, a maior parte concentrava-

se entre os estratos de renda familiar de menos de 6 salários-mínimos até 10 salários-

mínimos (Cf. Quadro 6 e Gráfico 7). Portanto, estudantes oriundos de famílias de mais 

baixa renda. Apesar disso, a grande maioria não trabalhava quando prestou vestibular 

para a PUC-SP, evidenciando o quanto a formação terá papel relevante em sua inserção 

no mercado de profissional (Cf. Quadro 7 e Gráfico 8).  
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Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 80,19% 88,78% 91,01% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 5,66% 7,14% 5,62% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 4,72% 2,04% 1,12% 

Sim, trabalho eventual 6,60% 2,04% 1,12% 

Não declarado 2,83%  1,12% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contratos de estágio  

Os dados do Quadro 8 evidenciam que o curso de Engenharia Biomédica tem conseguido 

manter certa estabilidade no número de matriculados. Interessa, por isso, chamar atenção 

para os dados da taxa de evasão, lembrando que o curso implantou seu novo currículo em 

2018.  

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 90 

2018 80 

2019 80 

2020 91 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 7. Matriculados (final de período 2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 



 
 

80 
 

Observando a taxa de evasão (Cf. Quadro 9 e Gráfico 8), o curso de Engenharia 

Biomédica possui certa constância em todos os anos da série histórica quando considerado 

o primeiro semestre, com exceção do ano de 2018, quando foi implantada a reforma 

curricular, com queda significativa da evasão de quase 6 pontos percentuais. Em relação 

ao segundo semestre, no entanto, embora não tenha havido registros de evasão durante 

2017 e 2018, começa a haver uma tendência de alta a partir de 2019. Nesse caso, há que 

se perguntar se essa alteração também estaria diretamente associada à implantação da 

reforma curricular. Ou seja, da mesma forma que a variável de implantação do PPC pode 

ter revertido a tendência de alta da taxa de evasão no primeiro semestre, teria sido essa 

mesma variável a que fez aumentar a taxa de evasão no segundo semestre? E seria 

possível dizer que esse aumento está diretamente relacionado ao descompasso entre 

aquilo que a matriz sugere e a forma com que se efetiva, sobretudo considerando a 

defasagem na infraestrutura física e tecnológica sugerida pelos docentes e discentes 

participantes dos grupos operativos?  

Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)66  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 10,09% 0,00% 

2018 4,63% 0,00% 

2019 9,09% 0,91% 

2020 10,40% 5,22% 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Outra variável que poderia levar ao aumento da taxa de evasão é o fato de o perfil dos 

estudantes que atualmente buscam o curso de Engenharia Biomédica serem procedentes 

de famílias posicionadas nos estratos inferiores da estrutura social. No entanto, não 

sabemos se são exatamente esses os estudantes que ingressam no curso, pois não temos 

dados organizados do perfil sociodemográfico dos estudantes que frequentam a PUC-SP. 

 
66 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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Os dados de distribuição de bolsas (Cf. Quadro 10 e Gráfico 9), no entanto, evidenciam 

que, diferentemente de outros cursos analisados nesse ciclo avaliativo, o curso de 

Engenharia Biomédica tem sido beneficiário com um número constante de bolsas tanto 

Fundasp como PROUNI, embora PROUNI opere em outra lógica, a da proporcionalidade 

em relação aos estudantes pagantes. Nesse caso, havendo diminuição de estudantes 

pagantes, necessariamente caem as bolsas PROUNI.  

 

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)67 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 7 2 16 25 

2018 8 2 14 24 

2019 8 2 13 23 

2020 7 2 12 21 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 9. Distribuição de bolsas de estudo (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Em relação aos dados do estágio, embora o curso de Engenharia Biomédica tenha se 

voltado mais recentemente ao mercado profissional, expresso na introdução da 

metodologia PBL, observa-se que tem havido uma redução no montante de contratos de 

estágio. Considerando que são estudantes de baixa renda que tendem a vir para o curso, 

seria importante atentar para a inserção desses estudantes no mercado profissional por 

meio do estágio, o que demandaria acompanhamento institucional mais próximo.  

 

Quadro 11. Estágios (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 24 

2018 18 

2019 33 

2020 13 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 
67 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Gráfico 10. Estágios (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

A CPA espera ter contribuído para aprofundamento da avaliação do curso de Engenharia 

Biomédica e agradece a acolhida. A seguir, os relatos dos grupos operativos realizados 

com o NDE e com os estudantes.  

Grupo Operativo NDE68  

Os docentes representantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 

Engenharia Biomédica trataram dos seguintes temas, ao longo do grupo operativo: a) 

meta-avaliação da Avaliação da Docência realizada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA); b) infraestrutura física e tecnológica; c) inserção profissional dos estudantes. Os 

temas serão tratados conforme a prioridade concebida pelos participantes.  

Meta-avaliação da Avaliação da Docência (CPA) 

Desde a sua origem, o curso de Engenharia Biomédica desenvolve-se por meio da 

metodologia PBL (Problem Basid Learning ou Metodologia Baseada em Problemas). Por 

esse motivo, segundo os docentes, o instrumento da Avaliação da Docência, conforme 

proposto pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), é incompatível para avaliar o curso, 

não só porque não há disciplinas no sentido estrito do termo, mas também em função do 

momento em que a avaliação é proposta, quase sempre no fim de um dos módulos e início 

do outro (há quatro módulos ao longo do ano). Além disso, há especificidades num curso 

PBL, como a tutoria, que não encontra relação nenhuma com as questões propostas pelo 

instrumento de Avaliação da Docência. No entanto, a tutoria não deixa de ser avaliada 

pelo próprio curso: “a tutoria é avaliada toda semana, perguntamos aos estudantes sobre 

a tutoria ao final de cada semana”69.  

O problema, ainda segundo os docentes, é que os estudantes tendem a usar o instrumento 

da Avaliação da Docência para reivindicar ao curso aquilo que não lhe é próprio, pois não 

entendem que o instrumento é que está em desencontro com o tipo de metodologia usada 

pelo curso de Engenharia Biomédica. Os docentes reivindicaram adaptação do 

instrumento para cursos que usam metodologias ativas.  

Acrescentaram que a avaliação periódica é própria de cursos que usam o PBL, 

organicamente articulada à prática do curso, e não algo exógeno. “O que conta é a 

evolução do curso, uma avaliação que tem caráter processual e formativo”. “Todos os 

 
68 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
69 Aspas indicam expressões literais dos participantes. 
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módulos terminam com uma pergunta que visa avaliar o que foi proposto”.  Segundo o 

NDE, o curso é discutido permanentemente, visando acompanhar o seu desenvolvimento 

e promover constantemente os ajustes necessários.  

Os docentes, no entanto, reforçaram a importância da Avaliação da Docência e, 

exatamente por isso, sugeriram que o instrumento fosse mais adequado aos cursos PBL. 

Lembraram que para a gestão do curso é importante ter avaliação da docência, pois alguns 

docentes resistem ao método PBL: “dá muito trabalho para o professor”. No entanto, isso 

não aparece na avalição da docência feita pela CPA exatamente porque o instrumento está 

em descompasso com a necessidade do curso. Em função disso, muitos docentes, “sem 

sinergia com o curso ou com o método” continuam sendo encaminhados para o curso 

“apenas para preencher contrato”. Reivindicaram maior poder para optar por esse ou 

aquele docente, sempre tendo por objetivo o maior comprometimento com o curso. 

Entendem que muitos docentes resistam à avaliação, pois quase nunca há um feedback 

adequado. “A avaliação deveria ser mais efetiva tanto para promoção na carreira como 

para demissão”. No entanto, ainda segundo o NDE, a baixa participação dos estudantes é 

outro impeditivo para sua efetividade. “Deveria estar condicionada à rematrícula”. 

Por fim, salientaram que o curso de Engenharia Biomédica foi o que mais rapidamente se 

adaptou às mudanças exigidas em função da pandemia. “Como o curso utiliza 

metodologia ativa, já usávamos o Teams muito antes da pandemia”. Portanto, para eles, 

não faz mais sentido o instrumento que questiona sobre a adaptação às aulas síncronas-

remotas. Entendem que o instrumento é para todos os cursos da Universidade, mas, até 

por isso, sentem que a avaliação tende a ser “um pouco fria”, distante das singularidades 

de cada curso.   

Infraestrutura física e tecnológica      

Segundo o NDE, o curso de Engenharia Biomédica, sobretudo no sistema PBL, demanda 

atividades práticas de vários tipos e a maior parte delas depende de apoio de infraestrutura 

física e tecnológica. No entanto, encontram muitas resistências burocráticas, seja para 

compra de equipamentos, seja para a liberação de licenças de software ou, até mesmo, 

quando conseguem doações. “Tivemos uma doação do Hospital Sírio Libanês em 

equipamentos no valor de R$ 1.000.000,00. Era só ir buscar, pois eles iam jogar fora. No 

entanto, a burocracia foi tamanha – mandamos mais de 30 e-mails – que a doação no fim 

não foi realizada”. Salientaram que esse é apenas um exemplo, pois outras situações 

semelhantes já ocorreram anteriormente.   

Um curso de engenharia biomédica demanda equipamentos de última geração. A máquina 

de Raio X – “quebrada há muito tempo” – que foi solicitada nem é a que tem de mais 

avançado no mercado. “Hoje, a máquina de raio-x é digital”. Ainda assim, embora a 

solicitação tenha sido feita há muito tempo, nada foi resolvido até agora. “Esse é o 

problema. Quando pensamos em tecnologia, não podemos utilizar equipamentos 

obsoletos. No entanto, a burocracia na PUC-SP é tão grande que quando os equipamentos 

são adquiridos já chegam obsoletos”.  

Segundo os docentes, sentem que não há um comprometimento da instituição com o curso 

no que diz respeito à questão da infraestrutura tecnológica. Deram exemplo a própria 

situação remota. Tendo dependido de um software para que os estudantes pudessem 

praticar em suas casas, foi feita solicitação para estender a licença de um dos softwares 

aos estudantes, o que foi, no entanto, negado. Tiveram que recorrer ao uso de softwares 

livres, sem, contudo, a mesma potencialidade do licenciado. “Se um professor demanda 



 
 

84 
 

uma tecnologia, não podemos dizer não. Não podemos dizer não para um estudante que 

paga R$ 3.500,00 de mensalidade”.    

Demandaram maior agilidade da instituição para atender às solicitações que são 

essenciais para o bom funcionamento do curso. Preocupam-se com o retorno às aulas 

presenciais. Lembram que os laboratórios já estavam em situação precária antes da 

pandemia e temem que não tenha sido tomada qualquer iniciativa no sentido de promover 

manutenção dos laboratórios e das máquinas. “Não sabemos como. Mas precisa haver 

mais agilidade, os processos precisam fluir”.  

Reivindicaram modernização da PUC-SP em relação à parceria com empresas. “Essa é a 

gestão moderna de engenharia”. As empresas têm interesse em investir na PUC-SP, 

situação facilmente observada quando trazem as empresas para a Semana da Engenharia 

Biomédica, ou mesmo quando ouvem egressos e os estagiários. No entanto, a PUC-SP 

cria muitos obstáculos, por um lado, e, por outro, não agiliza a infraestrutura tecnológica 

necessária para que o curso possa concorrer com igualdade com os demais cursos 

existentes.   

Inserção profissional  

Os docentes ressaltaram a capacidade que o curso tem de inserir seus estudantes no 

mercado de trabalho, desde o momento em que buscam estágio. “O nosso índice de 

contratação é bastante alto”. Também ressaltaram a qualidade dos egressos. Até pelo 

reconhecimento dos profissionais que formam é que a Direção da Faculdade tem 

conseguido realizar parcerias com empresas, importante para o desenvolvimento e a 

dinamização do curso. No entanto, há muitas dificuldades nessa direção. Retomaram o 

exemplo do Sírio Libanês que, segundo eles, tinha um interesse em um “convênio guarda-

chuva”, mas que logo foi descartado, quando da ausência de respostas para o que 

pretendiam doar.  

Acreditam que seria de grande valia que essas parcerias pudessem reverter-se em 

investimentos para a PUC-SP, mas, para isso, precisaria haver um comprometimento 

institucional maior. “Na PUC, todo mundo ajuda, mas é tudo muito informal”.  

Grupo Operativo Estudantes70 

Os temas tratados pelos estudantes serão apresentados conforme a prioridade definida por 

eles ao longo do grupo operativo.  

Horário do curso  

Os estudantes disseram que o horário matutino do curso inviabiliza tanto o estágio como 

a obtenção de emprego. Segundo eles, raras são as vagas oferecidas somente no período 

da tarde e, considerando o valor da mensalidade, precisam trabalhar ou estagiar para 

ajudar no pagamento da faculdade. Ressaltaram que o estágio ou o emprego são tanto 

mais necessários considerando as limitações impostas para a obtenção da Bolsa Fundasp. 

“Sobre a Bolsa Fundasp é inviável o que eles pedem. Tenho que receber menos de R$ 

3000,00 mil por mês.  Esse valor é impraticável. Nós precisamos trabalhar para ajudar no 

orçamento de casa e pagar a mensalidade. Daí não temos como pegar um estágio porque 

o curso acontece de manhã. Nós só podemos estagiar no 5º ano”71. 

 
70 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
71 As aspas indicam expressões literais dos estudantes.  
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Metodologia PBL (Problem Basid Learning) 

Segundo os estudantes, a metodologia PBL utilizada pelo curso não tem funcionado 

plenamente em alguns módulos e com alguns docentes. De um lado, segundo eles, pelo 

desconhecimento que alguns docentes possuem em relação à metodologia, mesmo tendo 

passado por treinamento. Por outro lado, em decorrência da ausência de coordenação do 

módulo ou articulação entre as unidades teóricas e as práticas. Segundo eles, o módulo 

que melhor funciona é o conduzido pela coordenadora do curso (Módulo de Imagem), 

pois ela se empenha em manter o diálogo entre as unidades curriculares e o projeto prático 

a ser produzido, com reuniões periódicas entre os docentes. 

Para eles, os maiores problemas são os que seguem:  

Informática Médica  

Segundo os estudantes, esse é o módulo que “mais dá dor de cabeça”. São vários os 

problemas a ele relacionados: a) mudança frequente de docentes; b) professores não se 

comunicam, impressão obtida pelo fato de o mesmo conteúdo ser ministrado em 

disciplinas diferentes; c) ausência de “coerência” no módulo, sem articulação entre os 

conteúdos ensinados, o que atribuem à ausência de coordenação do módulo; d) 

professores sem conhecimento da área – muitas vezes, segundo eles, professores que não 

são da área são recrutados para ministrar algumas disciplinas, sem contudo compreender 

que o método PBL exige coordenação com aquilo que está sendo proposto pelo módulo. 

“Às vezes, o conteúdo ministrado é até interessante, mas se não está articulado ao módulo, 

fica sem sentido”; d) professores sem conhecimento do método PBL.   

Gestão Hospitalar 

Segundo os estudantes, o docente a quem tem sido atribuída a aula de gestão hospitalar 

não possui didática e perde muito tempo da aula “passando a vida dele”. Embora possua 

um currículo muito bom, desconhece o método PBL.  

Módulo Eletrônica  

Os estudantes do primeiro ano disseram que um dos docentes responsáveis pela disciplina 

de STI (Sustentação Teórica Interativa) ministrada para o segundo módulo do 1º semestre 

parecia não conhecer o método PBL: a) não tinha plano de aula – “o professor não sabia 

o que dar em aula”; b) não fazia conexão com a tutoria ou com as disciplinas práticas 

(Laboratório); c) não participou da elaboração do portfólio, em que todos os aprendizados 

são articulados: “o professor não dialogava com os casos, não tinha conexão com o que 

tinha sido pedido na segunda”  – quando os problemas são indicados – obrigando a que o 

outro docente - responsável também pela disciplina de STI - cobrisse suas lacunas.  

STI de Tomografia Computadorizada 

Os estudantes foram unânimes em apontar a inadequação da docente responsável por essa 

disciplina. Acreditam que a professora tenha algum problema de saúde, pois não era 

incomum “dormir durante as aulas”. Situação já foi apontada à coordenação do curso, 

mas não entendem por que a professora continua dando as aulas.   

Orientação de TCC 

As estudantes fizeram uma séria denúncia de assédio sexual em relação ao docente que 

orienta o TCC e que, segundo elas, é sempre o mesmo. Lamentam que a reclamação feita 

“não tenha resultado em nada”. Segundo elas, ao contrário, a reclamação desdobrou-se 
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em omissão da nota daquelas que o denunciaram. O mesmo aconteceu com a sua 

orientanda de Iniciação Científica que, pelo mesmo motivo, segundo ela, ficou sem o 

certificado de IC. 

Avaliação da docência 

Segundo os estudantes, muitas dessas colocações são recorrentes e já foram relatadas para 

a coordenação do curso e por meio da avaliação da docência. No entanto, “nada foi feito 

até agora para resolver esses problemas”. Em vista disso, disseram não ter mais interesse 

em participar da avaliação da docência, pois sabem que “não dará resultado”. “Sempre 

voltamos com os mesmos professores. Mas chega num ponto de pagar R$ 3.500,00 para 

não conseguir assistir uma aula boa”. 

Excesso de atividades  

Não houve consenso entre os estudantes sobre uma colocação específica: excesso de 

tarefas exigidas pela docente responsável pela disciplina de Imagens. Embora um dos 

estudantes tenha solicitado redução das exigências, a maior parte dos participantes 

elogiou a docente, inclusive porque o maior número de atividades garante avaliação 

processual. Segundo uma estudante, “se todos fizessem como ela, teríamos mais 

conhecimento”.  

Introdução aos Problemas Teológicos 

Segundo os estudantes, a disciplina de IPT está completamente desconectada do curso. 

Além dos créditos extrapolarem inclusive outras disciplinas mais importantes – “é a única 

disciplina de sustentação básica de um ano inteiro” – falta articulação com as demais 

disciplinas. Entendem que a PUC-SP, por ser católica, tenha uma disciplina como essa, 

“mas deveria ser optativa, jamais obrigatória”.  

Infraestrutura física e tecnológica 

Os estudantes lamentaram a ausência de atenção dada ao campus Marquês de Paranaguá. 

Para eles, “o campus de tecnologia é o pior de toda a PUC-SP”, pois, além da falta de 

manutenção, falta atualização tecnológica. Compararam a PUC-SP com outras 

universidades, como Mackenzie, Insper, ESPM, FAM, FEI, todas elas, segundo eles, 

muito melhores quando a questão é espaço físico e investimento em tecnologia. 

Novamente, lamentaram a relação custo-benefício: “nossa turma paga quase R$ 4.000,00 

para fazer um curso com tecnologia obsoleta, em um campus sem manutenção”.  

Apontaram mais especificamente os seguintes problemas relativos à infraestrutura física 

e tecnológica:  

a) Laboratório de Radiografia – o equipamento disponível nesse laboratório está 

obsoleto, não condiz com a atual tecnologia exigida profissionalmente. Além disso, 

está quebrado há muito tempo – “cerca de três anos”.   

b) Impressora 3D – também está quebrada há bastante tempo.  

c) Laboratório de Química: falta manutenção e atualização dos equipamentos. “O 

laboratório de química está nas últimas”.  

d) Salas de aula: as salas de aula são muito antigas, sem condições adequadas. “Em 

algumas salas de aula nem ventilador tem, o projetor não funciona”.   

Elogiaram, no entanto, os computadores disponíveis nos laboratórios: “funcionam muito 

bem, rodam qualquer programa que queremos”.  
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Vivência estudantil 

Lamentaram ter que pagar uma taxa extra para constituir um Centro Acadêmico. 

Lembraram que muitos estudantes trabalham, não tem bolsa e gostariam de participar 

mais da vida universitária por meio do CA, da atlética. Mas sempre essas iniciativas são 

inviabilizadas porque a PUC-SP exige o pagamento de uma taxa. “Quando entramos na 

facul queremos essas coisas”. Também reclamaram do monopólio da cantina, “preços 

muito caros, para além dos praticados no mercado fora da PUC”.  

Curso: Engenharia Civil 

a. Inscrição no vestibular  

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso de Engenharia Civil, para o período analisado (2017-2020), observamos 

uma tendência de queda significativa no número de inscritos, sobretudo a partir de 2019 

(Cf. Quadro 2 e Gráfico 1). Segundo os docentes integrantes do NDE que participaram 

do grupo operativo72, a reforma curricular implantada em 2021 pretendeu reverter essa 

tendência, aproximando o curso da prática profissional com a introdução da Metodologia 

PBL (Problem Basid-Learning), o único no Brasil, a partir de agora, a ter essa abordagem, 

conforme os docentes. No entanto, como o novo PPC foi implantado em plena pandemia 

do coronavírus, os docentes acreditam que só poderão avaliar seus impactos quando do 

retorno às aulas presenciais.  

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 65 158 

2018 135 165 

2019 115 68 

2020 50 46 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 
72 Cf. nesse relatório o item “Grupo Operativo NDE”.  
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b. Concorrência no vestibular 

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando da implantação de reformas curriculares: por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

concorrentes. Não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas no 

momento do ingresso. Nesse sentido, o curso de Engenharia Civil vai ao encontro da 

busca desse diferencial, ao introduzir a Metodologia PBL (Problem Basid-Learning), 

sobretudo considerando que as universidades públicas tendem a cursos mais teóricos.    

Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais  16,30% 18,82% 24,32% 

Universidades Estaduais (FUVEST, UNESP, 

UNICAMP etc.) 
50,37% 37,63% 36,04% 

Outras Instituições 17,04% 38,71% 34,23% 

Não me inscrevi nem pretendo me inscrever 7,41% 4,84% 5,41% 

Não declarado 8,89% - - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Engenharia Civil têm optado crescentemente pela inscrição também no vestibular das 

universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

cujo recrutamento ocorre por meio da classificação que os estudantes obtêm no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar que os estudantes têm optado 

pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais recentemente, a PUC-SP tem atentado para 

isso, o que parece ser uma decisão acertada e poderá aumentar sua competitividade em 

relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui entendidas todas 

aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em 
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função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado terá dificuldades 

em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto senso. Além disso, 

essas universidades investem pesadamente em infraestrutura física e tecnológica.  

Em relação à infraestrutura física e tecnológica, os docentes reconheceram que os 

laboratórios de engenharia civil são os que mais têm sido atualizados, se comparados aos 

demais laboratórios do campus Marquês de Paranaguá. No entanto, temiam pela 

manutenção dos laboratórios quando do retorno às aulas presenciais. A CPA transmitiu 

essa preocupação à Pró-Reitoria de Graduação que, naquele momento, informou que os 

encaminhamentos devidos já haviam sido realizados.   

c. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular73. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram74. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o público 

que tem procurado o curso de Engenharia Civil é predominantemente masculino, com algum 

equilíbrio entre os inscritos de 2017 e 2018. A partir de 2019, no entanto, a tendência se 

consolida com 70,59% dos inscritos do sexo masculino, mantendo-se próximo disso em 2020 

(Cf. Quadro 4 e Gráfico 3).  

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 43,70% 56,30% 

2018 42,98% 57,02% 

2019 29,41% 70,59% 

2020 32,61% 67,39% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 
73 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
74 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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Em relação à raça/cor (Cf. Quadro 5 e Gráfico 4), tem aumentado o número de inscritos 

que se autodeclaram brancos, aproximando-se do perfil hegemônico dos demais cursos 

da PUC-SP. Interessante observar a mudança ocorrida nos anos de 2019/2020 em relação 

aos anos de 2017/2018, quando em torno de um terço se autodeclarava parda. Da mesma 

forma, houve uma queda de um pouco mais de 5 pontos percentuais daqueles que se 

autodeclaravam pretos.  

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 2,22% 4,13% - 4,35% 

Branca 55,56% 64,46% 70,59% 78,26% 

Indígena - - 1,47% 2,17% 

Parda 30,37% 23,97% 22,06% 10,87% 

Preta 9,63% 7,44% 4,41% 4,35% 

Não declarado 2,22% - 1,47% - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

No que diz respeito à renda familiar, no período analisado (2017-2019), um pouco mais 

da metade dos inscritos informou ser oriundo de famílias que percebiam até 6 salários-

mínimos que, somados aqueles cujas famílias tinham uma renda de até 10 salários-

mínimos, configura uma população de estudantes recrutada sobretudo entre os estratos de 

mais baixa renda.  Observa-se, no entanto, uma alteração na tendência, com pequeno 

aumento de inscritos nas faixas superiores de renda familiar no ano de 2019. 

Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019)* 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 58,52% 62,81% 51,47% 

De 6 até 10 salários-mínimos 14,07% 11,57% 8,82% 

De 10 até 30 salários-mínimos 20,74% 23,14% 30,88% 

Acima de 30 salários-mínimos 2,22% 2,48% 7,35% 

Não declarado 4,44% - 1,47% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA.  

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 
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Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA.  

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

Apesar de a maioria ser oriunda de estratos de mais baixa renda familiar, a maior parte 

dos estudantes inscritos no vestibular nos anos de 2017 a 2019 disse não possuir qualquer 

atividade remunerada quando da inscrição no vestibular, o que evidencia o quanto a 

formação obtida na universidade é importante para a inserção no mundo profissional. No 

entanto, não é desprezível o número de estudantes que disseram trabalhar seja em tempo 

parcial ou integral, o que dificulta seguir o curso no período diurno. Não por acaso, os 

docentes que participaram do grupo operativo informaram que muitos estudantes, uma 

vez tendo ingressado no curso, tendem a cursar as disciplinas do Núcleo Comum, depois 

de implantado o novo PPC, no curso de Engenharia de Produção, oferecido no período 

noturno.  

Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 68,89% 76,86% 69,12% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 9,63% 9,92% 5,88% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 14,07% 10,74% 16,18% 

Sim, trabalho eventual 5,19% 2,48% 7,35% 

Não declarado 2,22%  1,47% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 
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d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contratos de estágio 

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 212 

2018 188 

2019 152 

2020 166 

Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 7. Matriculados (final de período 2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

O curso de Engenharia Civil conseguiu, no ano de 2020, reverter a tendência de queda de 

matriculados observada desde 2017 (Cf. Quadro 8 e Gráfico 7). Se observarmos a taxa de 

evasão (Cf. Quadro 9 e Gráfico 6), veremos que foi em 2019 que houve uma queda tanto 

no primeiro, como no segundo semestres, tomando como referência o ano de 

imediatamente anterior. O que poderia ser uma tendência, foi quebrada com a alta taxa 

de evasão no início do ano de 2020, com certeza, decorrente do ano pandêmico atípico. 

No segundo semestre de 2020, no entanto, a tendência de queda é retomada, talvez devido 

à agilidade com que a PUC-SP manteve o funcionamento de suas atividades por meio das 

aulas síncronas-remotas. Trata-se agora de observar se a tendência se confirma e se a 

variável de um novo PPC pode reverter de fato a perda de estudantes.   

Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)75  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 2,61% 4,58% 

2018 4,03% 6,81% 

2019 3,81% 3,61% 

2020 5,29% 3,50% 

Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

 
75 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Considerando que os estudantes que procuram o curso de Engenharia Civil da PUC-SP 

tendem a ser aqueles oriundos de famílias de mais baixa renda, tomando por referência 

apenas o perfil dos estudantes que se inscreveram no vestibular – uma vez que não temos 

dados de perfil sociodemográfico para os estudantes que frequentam a PUC-SP – é 

provável que demandem bolsas de estudo. O Quadro 10 evidencia que a distribuição de 

bolsas de estudo para o curso de Engenharia Civil tem diminuído, embora o número de 

bolsas ainda seja significativo. Em relação às bolsas PROUNI, a redução está diretamente 

relacionada à redução no número de matriculados pagantes. 

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)76 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 39  43 82 

2018 38  39 77 

2019 27 1 35 63 

2020 18 1 25 44 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 9. Distribuição de bolsas de estudo (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

 
76 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Em relação aos dados do estágio, embora o curso de Engenharia Civil tenha se voltado 

mais recentemente ao mercado profissional, expresso na introdução da metodologia PBL, 

observa-se que tem havido uma redução no montante de contratos de estágio. 

Considerando que são estudantes de baixa renda que tendem a vir para o curso, seria 

importante atentar para a inserção desses estudantes no mercado profissional por meio do 

estágio. 

Segundo avaliação feita pelos docentes, essa redução do contrato de estágio pode ser 

decorrente do fato de o curso ser oferecido no período diurno, inviabilizando os estágios 

na área da Engenharia Civil, quase todos eles oferecidos em horários justapostos ao 

horário das aulas.  Ainda segundo os docentes, a saída tem sido os estudantes cursarem 

disciplinas do Núcleo Comum – a partir da reforma do PPC – na Engenharia de Produção, 

oferecido no período noturno.  

 

Quadro 11. Estágios (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 77 

2018 61 

2019 36 

2020 34 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 10. Estágios (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

A CPA espera ter contribuído para aprofundamento da avaliação do curso de Engenharia 

Civil e agradece a acolhida. A seguir, o relato do grupo operativo realizado com o NDE.  

Grupo Operativo NDE77  

Os docentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Civil 

iniciaram a discussão no grupo operativo chamando atenção para a recente reforma que 

foi realizada no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com a introdução da metodologia 

PBL (Problem-based Learning). Segundo eles, com a reforma do PPC, o curso de 

Engenharia Civil passou a ser o único no Brasil a adotar essa metodologia, tornando o 

curso muito mais próximo dos interesses não só dos estudantes, mas da prática 

 
77 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
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profissional. Embora o ano de 2021 tenha sido o primeiro ano de implantação da reforma 

curricular, já avaliam positivamente a proposta.  

Segundo o NDE, o curso possui um Núcleo Comum e um Núcleo Profissionalizante. O 

núcleo comum é oferecido nos dois primeiros anos do curso e é o mesmo para todas as 

engenharias da Faculdade de Ciência Exatas e Tecnologia (Engenharia Civil, Engenharia 

de Sistemas Ciber-Físicos e Engenharia de Produção). Os três anos seguintes, totalizando 

os cinco anos do curso de Engenharia Civil, são dedicados ao Núcleo Profissionalizante. 

Além disso, o curso não se organiza mais em disciplinas, mas em módulos (quatro 

módulos a cada ano), ao final de cada qual os estudantes têm que entregar um projeto 

finalizado, resultante da articulação entre as unidades curriculares e a tutoria. Em função 

dessa nova dinâmica, os professores precisam atuar em conjunto ao longo do módulo, 

demandando reuniões semanais para não só discutir o projeto, mas para acertarem as 

demandas que são feitas aos estudantes. “Nesse novo modelo o dia a dia do curso não 

está ligado a um só professor. Hoje dependemos um dos outros, dependo do meu colega 

para saber em que pé ele está no projeto para que eu possa acompanhar e continuar com 

os estudantes”78. 

Em função do Núcleo Comum, também há necessidade de reuniões periódicas com os 

docentes dos demais cursos de Engenharia. “Casamos a programação dos três cursos de 

engenharia – os três estão nessa fase [do núcleo comum].  Os três grupos de professores 

dos três cursos têm que conversar o tempo todo”.  

Segundo os docentes, ainda que tenha havido maior demanda de tempo de trabalho, 

consideram que a mudança tem se mostrado acertada, pois o curso tem funcionado de 

uma forma muito mais adequada aos interesses dos estudantes e ao que tem sido 

demandado profissionalmente. Relataram o sucesso obtido junto aos estudantes com o 

projeto do braço robótico. Inicialmente, era um braço de papelão – cujo protótipo foi 

enviado à casa de cada um dos estudantes, em função das aulas síncronas-retomas 

decorrentes da pandemia. “São 15 alunos por curso. No segundo módulo tivemos os 

braços remotos de plásticos. Os alunos tiveram que comprar o kit com os motores para 

desenvolver o projeto”. E ainda que tivessem que adaptar tudo para a situação remota, 

avaliaram positivamente a experiência, pois puderam perceber os estudantes “muito mais 

engajados”. “Antes mesmo da aula, pediam para olhar os materiais para se inteirarem dos 

projetos”.    

No entanto, consideram que há ainda alguns desafios que precisam ser enfrentados para 

que o curso atinja os objetivos pretendidos.  

O primeiro desafio, segundo eles, diz respeito a dois aspectos institucionais que precisam 

ser ajustados para cursos modulares, a saber: a) o ingresso tardio de estudantes Prouni e 

FIES; b) os estudantes que ingressam por meio de transferência de outras Universidades. 

No primeiro caso, como o curso é modular, dependendo do momento em que os 

estudantes bolsistas ingressam no curso já perderam praticamente o primeiro módulo, 

dificultando o processo de avaliação, chamada de 360 graus em cursos que usam a 

metodologia PBL. No segundo caso, a dificuldade está em garantir equivalência das 

disciplinas. Como o curso da PUC-SP funciona com unidades curriculares, nem sempre 

é possível estabelecer a equivalência entre os currículos. Lembraram caso recente de 

estudantes provenientes de um curso de engenharia da FATEC que fechou. Eram cerca 

de 100 estudantes que, no entanto, não puderam vir para a PUC-SP “porque pelo 

regimento tinham que cursar ainda 3 anos de meio”.    

 
78 Aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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Uma das sugestões, segundo os docentes, seria certificar o estudante por módulos. Nesse 

caso, os estudantes não precisariam receber o diploma apenas no final do curso, mas à 

medida que fossem realizando alguns módulos. “Precisamos discutir a emissão pela PUC 

de certificados parciais durante o curso, para que já num período menor, o nosso estudante 

já seja um profissional habilitado, respondendo às demandas pessoais e profissionais de 

forma mais veloz. Estamos recebendo uma geração que espera, e quer, resultados mais 

rápidos e objetivos das coisas que fazem”. 

Uma última preocupação decorrente da metodologia PBL implantada no curso de 

Engenharia Civil é como responderá ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), atualmente voltado aos cursos de perfil mais tradicional.   

Apesar desses problemas, consideram que a decisão de reformar o curso foi acertada. “E 

se uma das habilidades do engenheiro é solucionar problemas, saberemos solucionar os 

problemas que têm sido apresentados”.  

Embora estejam no primeiro ano de implantação do curso, apostam nessa forma 

inovadora de condução dos cursos de engenharia na PUC-SP. Segundo eles, os estudantes 

que têm ingressado no curso estão muito mais motivados para inserção precoce no 

mercado de trabalho, portanto, para atuar praticamente. Com um curso baseado em 

elaboração de projetos, desde o primeiro momento os estudantes podem ter contato com 

a prática profissional, facilitando, inclusive, a inserção no estágio. “Os nossos estudantes 

são muito requisitados pelas empresas e desde o primeiro ano já temos notícia de 

estudantes que conseguem estágio”.  

 O problema, no entanto, em relação ao estágio, é o horário do curso. O curso de 

engenharia civil é todo ele matutino e, em função disso, muitos estudantes têm dificuldade 

de conseguir estágio. Ocasionalmente, alguns estudantes até podem transferir a matrícula 

para o curso de Engenharia de Produção, que funciona no período noturno, quando ainda 

estão cursando o Núcleo Comum, e depois retornar ao curso de Engenharia Civil quando 

do núcleo profissionalizante, embora, segundo os docentes, essa não seja a melhor 

solução. O melhor, segundo eles, seria reativar o projeto de uma Empresa Júnior, ou algo 

semelhante ao Escritório de Práticas Jurídicas como existe no curso de Direito. “A ideia 

é mimetizar o Escritório de Práticas Jurídicas, mas para Práticas de Engenharia Civil, para 

prestar assistência técnica e promover cooperações com prefeituras e órgãos de classe”.  

Para além disso, consideram que poderia haver maior estímulo à prática da pesquisa 

científica, uma maneira de garantir que o estudante retarde um pouco sua entrada no 

mercado de trabalho que, segundo os docentes, muitas vezes, os afasta da formação 

acadêmica. Sugeriram que os projetos de Iniciação Científica pudessem ser apresentados 

em fluxo contínuo, como ocorre na Fapesp, pois isso facilitaria em muito o engajamento 

maior de docentes e estudantes. Outra sugestão apresentada pelos docentes do NDE foi a 

criação de uma revista do curso, estimulando a publicação conjunta de docentes e 

discentes das pesquisas realizadas e do resultado dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), além da participação em congressos, reuniões acadêmicas da área etc., como 

alguns poucos docentes já fazem.  

Por fim, os docentes do NDE do curso de Engenharia Civil apresentaram preocupação 

com a infraestrutura física dos laboratórios, quando do retorno às aulas presenciais. 

Segundo eles, os estudantes que entraram no período da pandemia não conhecem o 

campus e tampouco os laboratórios. Embora o laboratório de Engenharia Civil seja um 

dos poucos que tem sido periodicamente atualizado, temem pela sua manutenção nesse 
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período em que o prédio ficou fechado. “No retorno os alunos esperam tudo maravilhoso, 

laboratório funcionando, salas de aulas adequadas. E o que temos? Temos laboratórios 

com equipamentos quebrados. Por causa da pandemia não foram retomados os consertos. 

Sofreremos uma pressão forte dos alunos para os espaços físicos. Tememos essas 

expectativas. Os recursos tecnológicos serão cobrados até em função da mensalidade”. 

Se houver decepção com o campus, temem que o aumento de procura de “quase 60%” 

que tiveram durante a pandemia, seja revertido. Também lembraram que o técnico do 

laboratório, que era formado em engenharia civil, “saiu da PUC”, e, até aquele momento, 

ainda não havia sido substituído. 

As lousas do prédio 3 também precisariam ser substituídas. Segundo os docentes, apenas 

poucas salas têm lousas brancas, as demais ainda são lousas antigas que precisariam ser 

renovadas.   

Ainda em relação à infraestrutura, demandaram que as catracas há muito instaladas no 

campus sejam ativadas. Muitos docentes ficam receosos de trabalhar até mais tarde pela 

ausência de segurança, pois alguns deles já foram surpreendidos – sobretudo no prédio 4 

– com a entrada, à noite, de pessoas estranhas à Universidade.   

Curso: Engenharia Produção 

a. Inscrição no vestibular      

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Engenharia de Produção, considerando o período analisado (2017-

2020), há uma queda no número de inscritos a partir de 2018, revertendo a tendência 

observada na passagem do ano de 2017 para 2018, quando houve um aumento de 13%. 

Em função disso, a redução em 2019 acabou sendo maior, de 23%, com uma pequena 

recuperação em 2020, sem, contudo, retornar sequer aos patamares de 2017. Importante 

salientar que o curso passou por uma reforma curricular em 2020, introduzindo a 

Metodologia PBL (Problem Basid-Learning ou Metodologia Baseada em Problemas / 

Projetos) com o objetivo exatamente de reverter a tendência de queda, conforme 

informaram os docentes reunidos no grupo operativo realizado com o NDE79. No entanto, 

como também salientaram os docentes, o impacto da reforma na reversão da tendência só 

poderá ser de fato observado quando do retorno das aulas presenciais e a implantação 

efetiva do PPC, sobretudo das aulas práticas.  

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 65 129 

2018 75 146 

2019 65 111 

2020 65 114 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 
79 Cf. nesse relatório “Grupo Operativo NDE”.  
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Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

b. Concorrência no vestibular 

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando da implantação de reformas curriculares: por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

concorrentes. Não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas no 

momento do ingresso. Nesse sentido, o curso de Engenharia de Produção vai ao encontro 

da busca desse diferencial, ao introduzir a Metodologia PBL (Problem Basid-Learning), 

sobretudo considerando que as universidades públicas tendem a cursos mais teóricos.    

 

Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais  16,35% 23,70% 29,10% 

Universidades Estaduais (FUVEST, UNESP, 

UNICAMP etc.) 
47,12% 38,73% 38,81% 

Outras Instituições 17,31% 34,68% 30,60% 

Não me inscrevi nem pretendo me inscrever 10,58% 2,89% 1,49% 

Não declarado 8,65%   

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 
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Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Engenharia de Produção têm optado crescentemente pela inscrição também no vestibular 

das universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), cujo recrutamento ocorre por meio da classificação que os estudantes obtêm no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar que os estudantes têm 

optado pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais recentemente, a PUC-SP tem 

atentado para isso, o que parece ser uma decisão acertada e poderá aumentar sua 

competitividade em relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui entendidas todas 

aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em 

função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado terá dificuldades 

em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto senso. Além disso, 

essas universidades investem pesadamente em infraestrutura física e tecnológica.  

Aliás, essa é uma preocupação dos docentes representados no NDE do curso de 

Engenharia de Produção, pois, segundo eles, há sempre “obstáculos” na aquisição de 

tecnologia, softwares (como o MatLab, por exemplo) necessários ao bom 

desenvolvimento do curso. Os discentes reunidos no grupo operativo também chamaram 

atenção para esse aspecto, enfatizando a necessidade de uma constância na manutenção 

dos laboratórios80.  

c. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular81. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

 
80 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo Estudantes”. 
81 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
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daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram82. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o 

público que tem procurado o curso de Engenharia da Produção é predominantemente 

masculino, com algum equilíbrio entre os inscritos de 2017 e 2019. Em 2020, a tendência 

se confirmou, quando 71,64% dos inscritos eram do sexo masculino (Cf. Quadro 4 e 

Gráfico 3).  

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 40,38% 59,62% 

2018 37,74% 62,26% 

2019 50,00% 50,00% 

2020 28,36% 71,64% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 4,81% 4,72% 4,17% 1,49% 

Branca 66,35% 68,87% 81,94% 67,16% 

Indígena - 1,89% - 2,99% 

Parda 20,19% 16,98% 11,11% 22,39% 

Preta 8,65% 7,55% 1,39% 5,97% 

Não declarado - - 1,39% - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 

 

 
82 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Em relação a cor/raça, os estudantes inscritos no vestibular no período analisado eram 

predominantemente brancos. No entanto, em comparação com outros cursos analisados 

nesse ciclo avaliativo, a porcentagem gira em torno de 67%, com exceção do ano de 2019, 

quando atingiu o patamar comumente alcançado nos demais cursos da PUC-SP, um 

pouco mais de 80%. Por isso, até o ano de 2019, observa-se um número considerável de 

estudantes que se autodeclararam pardos.  

Em relação à renda familiar, o curso de Engenharia de Produção recruta um pouco mais 

da metade de seus inscritos entre aqueles que são oriundos de famílias que percebem até 

6 salários-mínimos. Ainda que a série história não seja muito longa, esse dado chama 

atenção quando comparado com outros cursos analisados nesse mesmo ciclo avaliativo. 

Em 2019, o curso de Engenharia de Produção se aproxima do perfil dos estudantes que 

procuram outros cursos da PUC-SP, quando apenas um terço dos estudantes inscritos 

naquele momento eram procedentes de famílias de mais baixa renda (Cf. Quadro 6 e 

Gráfico 5).  

 

 Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019)* 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 56,73% 52,83% 31,94% 

De 6 até 10 salários-mínimos 13,46% 8,49% 19,44% 

De 10 até 30 salários-mínimos 20,19% 33,02% 38,89% 

Acima de 30 salários-mínimos 4,81% 5,66% 8,33% 

Não declarado 4,81% - 1,39% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 
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Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Interessante observar que, mesmo considerando a procedência de estratos sociais de mais 

baixa renda, os estudantes que se inscreveram no vestibular nos anos analisados, na sua 

maioria não estava trabalhando, o que evidencia a importância da formação universitária 

para sua inserção no mercado profissional (Cf. Quadro 7 e Gráfico 6).  

 

Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 69,23% 83,96% 81,94% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 11,54% 7,55% 2,78% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 9,62% 8,49% 11,11% 

Sim, trabalho eventual 6,73% - 2,78% 

Não declarado 2,88% - 1,39% 

Deixou em branco - - - 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 
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d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contratos de estágio 

No período analisado (2017-2020), observa-se que o curso de Engenharia de Produção 

tem apresentado uma tendência de redução no número de estudantes matriculados. No 

entanto, se observarmos a taxa de evasão (Cf. Quadro 9 e Gráfico 8), veremos que o único 

momento em que a taxa apresenta uma tendência um pouco diversa do que vinha sendo 

observada é no segundo semestre de 2020, parcialmente explicada pelo ano pandêmico 

atípico.  

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 227 

2018 191 

2019 165 

2020 135 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 7. Matriculados (final de período 2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Embora as taxas de evasão tenham sido sempre maiores no segundo semestre, vinham em 

tendência de queda desde 2017, enquanto, no primeiro semestre, apesar da taxa ser menor, 

vinha em tendência de alta. O ano de 2020 foi o único que apresentou reversão na 

tendência observada, dado o seu caráter atípico, como já mencionado. Isso leva a 

necessidade de investigar o motivo pelo qual há maior tendência de os estudantes 

abandonarem o curso no primeiro semestre. Uma hipótese possível, é o peso dos 

estudantes ingressantes.     

Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)83  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 3,02% 5,30% 

2018 3,04% 4,17% 

2019 5,33% 2,96% 

2020 4,17% 6,98% 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 
83 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Considerando que os estudantes que procuram o curso de Engenharia de Produção da 

PUC-SP tendem a ser aqueles oriundos de famílias de mais baixa renda, tomando por 

referência apenas o perfil dos estudantes que se inscreveram no vestibular – uma vez que 

não temos dados de perfil sociodemográfico para os estudantes que frequentam a PUC-

SP – é provável que demandem bolsas de estudo. O Quadro 10 evidencia que a 

distribuição de bolsas para o curso de Engenharia de Produção tem diminuído, embora 

o número de bolsas ainda seja significativo. Em relação às bolsas PROUNI, a redução 

está diretamente relacionada à redução no número de matriculados pagantes. 

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)84 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 35 1 37 73 

2018 35 0 34 69 

2019 26 1 28 55 

2020 20 1 23 44 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 9. Distribuição de bolsas de estudo (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 
84 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Em relação aos dados do estágio, embora o curso de Engenharia de Produção tenha se 

voltado mais recentemente ao mercado profissional, expresso na introdução da 

metodologia PBL, observa-se que tem havido uma redução no montante de contratos de 

estágio. Considerando que são estudantes de baixa renda que tendem a vir para o curso, 

seria importante atentar para a inserção desses estudantes no mercado profissional por 

meio do estágio, o que demandaria acompanhamento institucional mais próximo.  

Quadro 11. Estágios (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 66 

2018 60 

2019 34 

2020 22 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 10. Estágios (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

A CPA espera ter contribuído para aprofundamento da avaliação do curso de Engenharia 

de Produção e agradece a acolhida. A seguir, os relatos dos grupos operativos realizados 

com o NDE e com os estudantes.  

Grupo Operativo NDE85  

Os professores integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 

Engenharia de Produção dedicaram boa parte da discussão no grupo operativo para 

avaliar a reforma do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a introdução da nova 

metodologia pedagógica de ensino, o PBL (Problem-based learning). 

Avaliaram que a reforma foi necessária para dinamizar os cursos de engenharia da PUC-

SP, além de ir ao encontro da nova tendência dos cursos de engenharia no mundo todo e 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Informaram que o novo PPC articula todas 

as engenharias Civil, de Produção e de Sistemas Ciber-físicos em dois anos de núcleo 

comum, abrindo-se para as especificidades de cada qual nos anos seguintes. 

Os docentes foram unânimes em identificar boa aceitação da nova metodologia entre os 

estudantes. “O interesse tem sido maior, envolveram-se fortemente com a nova 

 
85 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 

66
60

34

22

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 2020

Estágios



 
 

106 
 

metodologia”86. Além disso, atende ao perfil dos estudantes que têm chegado à 

Universidade. “Os alunos que estão chegando estão vindo com um comportamento 

diferente. São mais interativos com as disciplinas que nem são da área deles”. Admitiram 

que, em alguns casos, sobretudo quando se trata de estudantes oriundos de escolas que 

ainda operam por meio do modelo tradicional de ensino, há necessidade de uma 

orientação mais efetiva sobre como se desenvolve um curso que optou pela metodologia 

PBL. Mas, no geral, uma vez orientados, a aceitação é bem significativa. 

Entendem que o momento de implantação do novo currículo ter ocorrido exatamente no 

início da pandemia do coronavírus inviabilizou alguns aspectos do PPC, sem, contudo, 

prejudicar completamente o curso. Acreditam que com o retorno às aulas presenciais a 

implantação poderá se realizar na sua inteireza e, então, terão mais condições de avaliá-

la. Apontaram alguns problemas que, segundo eles, precisam ser solucionados.  

O primeiro deles, diz respeito à diferenciação entre as engenharias, uma vez que agora as 

unidades curriculares dos dois anos iniciais envolvem as demais engenharias e, segundo 

eles, têm mais disciplinas do “núcleo duro” da Engenharia Civil e dos Sistemas Ciber 

Físicos. “Será que os estudantes sabem diferenciar uma engenharia da outra?” Os 

docentes têm atuado no sentido de criar situações para que o estudante possa entender 

que o engenheiro de produção, atualmente, é antes um “gestor”. Avaliaram positivamente 

a Semana de Ciência e Tecnologia em que foram propostas várias palestras nesse sentido. 

“Qual é o futuro profissional na engenharia de produção? Onde os alunos vão atuar?” 

foram as perguntas que os palestrantes, segundo eles, procuraram responder.  

Em segundo lugar, disseram que a nova metodologia tem exigido uma articulação maior 

entre os docentes bem como uma forma diferente de atuação em sala de aula. Avaliaram 

positivamente essa mudança, mas disseram que seria muito importante que pudessem ser 

mais assessorados pelos professores da área de educação, de maneira a que possam operar 

de maneira mais eficaz a “metodologia ativa”. Além disso, consideram que alguns 

obstáculos precisam ser superados de maneira a garantir a “aplicação 100% da 

metodologia ativa”.  

O primeiro obstáculo é tecnológico. Atualmente, segundo os docentes, o trabalho do 

engenheiro de produção desenvolve-se por meio de softwares de gestão de projetos que 

são operados em nuvem. O software mais importante é o MatLab que já foi solicitado, 

embora não tenha sido ainda aprovado. “A versão que estamos pedindo roda no browser 

e não precisa de qualquer máquina específica”. Segundo eles, a direção da Faculdade de 

Ciências Exatas e Tecnologia (FCET) “conseguiu 50% de desconto na anuidade desse 

software, mas a aquisição está parada. O software permite que qualquer aluno registrado 

na PUC-SP utilize”. Segundo eles, enquanto as aulas são remotas, é natural que haja 

dificuldade de acessar alguns aplicativos, pois demandam licenças que os estudantes não 

têm e que não podem ser repassadas para seus computadores domésticos. Mas, na volta 

às aulas presenciais, seria essencial que esses softwares estivessem aprovados de maneira 

a que pudessem garantir de maneira integral o que foi previsto na reforma curricular.   

O segundo obstáculo diz respeito à disponibilidade dos estudantes para desenvolverem 

seus projetos para além do tempo disponível para a aula. No Brasil, os estudantes 

precisam não só trabalhar, mas, a partir de um determinado momento do curso, anseiam 

pelo estágio. Acreditam que a Universidade poderia prever um espaço em que as 

atividades operacionais do curso pudessem ser desenvolvidas durante as aulas, superando 

esse obstáculo.  

 
86 Aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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Por fim, ainda segundo a metodologia PBL, salientaram a questão da avaliação. Segundo 

eles, os projetos desenvolvidos pelos estudantes não precisariam ficar restritos à dimensão 

do ensino. Poderiam ser articulados com a dimensão da pesquisa. Por exemplo, as 

atividades desenvolvidas poderiam se transformar em artigos que seriam apresentados em 

congressos da área, como já ocorreu por iniciativa de um docente. “O artigo foi publicado 

em revista internacional. Sempre tem um grupo que se destaca. Isso é importante porque 

espelham para outros alunos. No congresso [em Portugal], fizemos menção do trabalho 

do aluno e da metodologia do curso”. Dessa forma, haveria não só mais estímulo na 

direção da inovação, tanto para professores como estudantes, como garantiria maior 

visibilidade para o curso de engenharia de produção da PUC-SP. Segundo os docentes, 

essa é uma possibilidade criada exatamente com introdução de um curso que tem no 

centro a elaboração de projetos inovadores. Insistiram na importância de que maior 

número de docentes e estudantes participem dos congressos da área de engenharia de 

produção.   

Os docentes também avaliaram as aulas remotas e informaram que os estudantes 

apresentaram ainda ambiguidade sobre o retorno às aulas presenciais, sobretudo, segundo 

eles, porque preocupados com as avaliações. Levantaram a hipótese de um modelo 

híbrido, embora saibam da dificuldade de sua implantação. De qualquer forma, pensar de 

forma mais adequada os processos de avaliação, sobretudo a partir da introdução da nova 

metodologia, poderia amenizar a ansiedade dos estudantes em relação ao retorno às aulas 

presenciais. 

Também salientaram a dificuldade em ministrar aulas quando os estudantes não abrem a 

câmera, embora entendam que por “questões éticas e pessoais” não poderiam exigir que 

o fizessem. Apontaram que a solução para esse problema é exatamente reforçar a 

participação dos estudantes por meio da sala invertida. Deram como exemplo as aulas em 

que os estudantes tiveram que produzir um braço mecânico. Ainda que no primeiro 

momento tenha havido dificuldades, “depois caminhou”.   

Grupo Operativo Estudantes87 

Os temas tratados pelos estudantes serão apresentados conforme a prioridade definida por 

eles ao longo do grupo operativo.  

Número de estudantes por turma 

A primeira observação feita pelos estudantes disse respeito ao número de estudantes por 

turma. Segundo eles, turmas menores são essenciais para um bom desenvolvimento da 

aprendizagem: “as turmas não têm mais que 20 alunos”88. Compararam com cursos de 

engenharias de outras Universidades em que as salas de aula são “muito maiores” 

dificultando o contato com o professor. Segundo eles, em função do pequeno número de 

estudantes em sala de aula o professor pode dar atendimento “quase personalizado”. 

Aproveitaram, inclusive, para elogiar o corpo docente do curso, segundo eles, sempre 

disponível para atender os estudantes. Para eles, esses são diferenciais importantes do 

curso da PUC-SP.  

Aulas síncronas-remotas 

Os estudantes avaliaram positivamente a migração das aulas presenciais para as aulas 

síncronas-remotas no que diz respeito à adaptação dos docentes. Segundo eles, a maioria 

 
87 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
88 Aspas indicam expressões literais usadas pelos estudantes.  
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dos professores adaptou-se perfeitamente e conduziram adequadamente as aulas. 

Inclusive, salientaram, que na condição síncrona-remota os professores se mostraram 

muito mais “acessíveis e pacientes”, sobretudo no que diz respeito à avaliação, 

promovendo várias atividades que lhes permitissem acompanhar o que estava sendo 

proposto.  

Embora não seja a maioria, lamentaram que alguns docentes tenham “deixado cair a 

qualidade da aula”. “Alguns docentes não dão aula o tempo todo, passam vídeo a aula 

inteira e isso perde a qualidade”. Outros, sobretudo nas disciplinas em que há uma 

demanda maior de exercícios, como “cálculo, álgebra etc.”, durante o primeiro semestre 

de 2021 “deram um monte de exercícios, mas agora [segundo semestre de 2021] caíram 

um pouco”.  

No geral, no entanto, perceberam que os professores “deram tudo de si” para que o curso 

pudesse manter-se com a mesma qualidade de quando presencial. Alguns, inclusive, 

desenvolveram estratégias para tornar as aulas mais interessantes ou mesmo estimular os 

estudantes a “abrir a câmera”. “Esse tipo de aula participativa é aquela em que os 

estudantes aprendem mais. Compreendi, estive lá, seria muito legal se todos fizessem 

isso”.  

Para os estudantes, as aulas síncronas-remotas também dificultaram acesso a 

determinados softwares, pelo fato de a licença não estar disponibilizada para os 

computadores domésticos dos estudantes, problema, no entanto, que, acreditam, será 

resolvido com o retorno às aulas presenciais. 

Relação entre atividades práticas e aulas teóricas 

Boa parte do grupo operativo dedicou-se à discussão sobre a relação entre as atividades 

práticas e aulas teóricas, sobretudo considerando a situação das aulas síncronas-remotas. 

No entanto, houve posicionamentos diversos, conforme os estudantes estivessem nos 

últimos períodos do curso ou no primeiro período, turma em que foi implantada a reforma 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com a introdução da metodologia PBL (problem 

based-learning).   

Houve um posicionamento favorável de todos os estudantes em relação à reforma 

promovida no curso, exatamente porque, segundo eles, o curso de engenharia “precisa se 

pautar pela inovação e, portanto, reinventar-se”. Nesse sentido, a introdução da nova 

metodologia PBL como mediação da aprendizagem de engenharia foi elogiada por todos 

e, de certa forma, foi o que balizou a diferente avaliação dos estudantes em relação à 

articulação entre atividades práticas e aulas teóricas.  

Os estudantes dos últimos períodos (6º e 8º) disseram que as aulas práticas, que 

demandavam o uso dos laboratórios, ficaram prejudicadas com as aulas síncronas-

remotas. Nesse caso, as atividades práticas acabaram sendo substituídas por aulas 

teóricas, prejudicando o aprendizado. “Não pudemos colocar em prática o que 

aprendemos, por exemplo, nas disciplinas Manufatura Integrada e Usinagem”. O mesmo 

ocorreu com a disciplina de Processos de Fabricação e Construção, módulos I e II. “No 

primeiro semestre [de 2021] não teve a parte prática e no segundo [semestre de 2021] 

vídeo em língua estrangeira”. Segundo eles, as aulas práticas e de Laboratório estão 

previstas na matriz curricular e deveriam ser garantidas, ainda que postergadas, 

considerando a situação da pandemia. Para eles, faltou planejamento do curso no sentido 

de garantir aos estudantes acesso à prática da engenharia da produção. Sugeriram que, 

uma vez havendo o retorno às aulas presenciais, seja proposta alguma ação no sentido de 

repor essas aulas, de forma a que não saiam do curso com essa defasagem. “Essa seria 
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uma decisão importante para garantir uma boa formação como aquela que se espera de 

uma Universidade renomada como a PUC-SP”.  Segundo eles, essa reposição poderia ser 

inclusive em outro horário, “para que não percamos a parte prática”.  

Já os estudantes do primeiro ano fizeram avaliação diversa sobre a relação entre as 

disciplinas teóricas e a prática. Segundo eles, em função do método PBL “não sentimos 

falta da prática, está dando certo e a parte teórica também está funcionando”. Todos foram 

unânimes em elogiar a nova metodologia do curso – “o PBL é muito divertido” – ainda 

que considerem a necessidade de alguns ajustes. 

Metodologia PBL  

Para os estudantes do primeiro ano, primeira turma a frequentar o curso desenvolvido por 

meio da metodologia PBL, alguns ajustes ainda precisam ser feitos: 

a. Equilibrar as aulas teóricas e as atividades práticas: segundo os estudantes, seria 

importante equilibrar as aulas teóricas e as atividades práticas em cada um dos 

módulos. Por exemplo, o módulo 2, segundo eles, teve mais aulas teóricas, em 

função das “aulas de eletricidade”. O módulo 3, segundo eles, foi o mais 

equilibrado. “Aprendemos muito”.  

b. Articulação entre os docentes: segundo os estudantes, a metodologia PBL 

demanda uma comunicação mais estreita entre os docentes e entre esses e a tutoria, 

sobretudo naquilo que será demandado para os estudantes. Em alguns momentos 

sentiram que faltou essa comunicação, colocando-os em dúvida sobre o que seria 

posteriormente avaliado, gerando insegurança. Para eles, no módulo I foi onde 

houve menor sincronia, o que, ainda segundo eles, é compreensível, dada a 

adaptação inicial do novo PPC. Sugerem, no entanto, que isso seja corrigido para 

os próximos anos.  

c. Avaliação 360: segundo eles, a metodologia PBL envolve a avaliação 360, ou 

seja, os estudantes também participam da avaliação do desempenho dos colegas 

nos grupos de trabalho. No entanto, segundo eles, há desigualdade de engajamento 

dos estudantes na elaboração dos projetos, criando situações por vezes 

constrangedoras. Alguns atribuem o pouco engajamento ao emprego, pois muitas 

atividades foram demandadas para além do horário de aula. “Tínhamos que nos 

reunir para além do horário de aula, quando alguns estavam no trabalho”. Outros, 

no entanto, discordam, pois, segundo esses, houve estudantes que mesmo 

trabalhando “entregaram muito”. De qualquer forma, consideram que essa 

situação precisa ser avaliada, inclusive, quando chegar o momento em que a 

maioria estiver realizando estágio. Avaliam que talvez esse problema seja 

solucionado quando do retorno às aulas presenciais e quando puderem, portanto, 

desenvolver as atividades demandadas na própria Universidade, durante as aulas.  

d. Projetos: segundo os estudantes, a cada ano, os estudantes entregam um projeto, 

conforme previsto na novo PPC. Para eles, no entanto, seria interessante pensar 

na possibilidade de um único projeto inovador que perpassasse todos os anos do 

curso. Compararam com outras Universidades: “São Judas e FEI reúnem as 

classes para um único projeto a ser apresentado no final do curso, formulação de 

um automóvel, por exemplo, um projeto de grande porte para ser desenvolvido ao 

longo do curso e apresentado ao final”. 

e. Núcleo comum: segundo os estudantes, o primeiro ano destina-se ao aprendizado 

das matérias básicas de engenharia. No entanto, sentem falta de disciplinas de 

exatas, “disciplinas mais duras”. Também consideraram que as disciplinas 
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precisariam demandar mais exercícios para que colocassem o conhecimento em 

prática.   

Disciplinas 

Os estudantes consideraram que as disciplinas de Gestão de Qualidade, Qualidade e 

Normalização e Certificação de Qualidade “possuem conteúdos muito semelhantes”. Para 

eles, seria importante ajustar o conteúdo de cada qual para evitar a repetição. “Processos 

de Fabricação e Construção acontece a mesma coisa”. 

Infraestrutura física e tecnológica 

Os estudantes consideraram que a infraestrutura do campus tem melhorado, mas ainda é 

preciso “modernizar os laboratórios”, melhorar a qualidade dos equipamentos 

disponibilizados. “Vimos que fizeram algumas reformas no campus, mas precisa haver 

manutenção dos laboratórios”.  

Elogiaram a biblioteca e a disponibilidade de seu acervo durante a pandemia, bem como 

o fato de os professores terem indicado literatura facilmente encontrada na biblioteca on-

line (e-books).  

Curso: Engenharia Sistema Ciber Físico 

a. Inscrição no vestibular   

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos, observa-se que os inscritos no 

primeiro vestibular não chegaram a dobrar o número de vagas oferecidas (Cf. Quadro 2).  

Os docentes do NDE, reunidos no grupo operativo, chamaram atenção para o caráter não 

só inovador do curso, mas singular, haja vista não haver outro semelhante no Brasil89. Por 

sua vez, os estudantes, durante o grupo operativo, mencionaram o receio de se 

inscreverem num curso sobre o qual tinham poucas referências, a não ser a excelência da 

PUC-SP90. Portanto, reforça-se a necessidade de divulgação mais incisiva do curso, dando 

visibilidade aos aspectos mencionados pelos docentes, de maneira a garantir inscrições 

mais robustas nos próximos anos.   

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2021) 

Ano Vagas Inscritos 

2021 25 40 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

b. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular91. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

 
89 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo NDE”. 
90 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo Estudantes” 
91 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 
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daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram92. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o ano de 2021, o público que 

procurou o curso de Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos era majoritariamente 

masculino e branco (Quadro 3 e Quadro 4). E, embora não tenhamos os dados sobre renda 

para o ano de 202193, o Quadro 5 evidencia que a totalidade dos inscritos não trabalhava 

no momento da inscrição no vestibular da PUC-SP.  

 

Quadro 3. Gênero (2021) 

Ano Feminino Masculino 

2021 17,50% 82,50% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Quadro 4. Cor / Raça (2021) 

Cor ou raça 2021 

Amarela - 

Branca 75,00% 

Indígena - 

Parda 25,00% 

Preta - 

Não declarado - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Quadro 5. Participação na vida econômica (2021) 

Participação na vida econômica 2021 

Não trabalho, meus gastos são financiados pela família/outros. 90,00% 

Trabalho, mas recebo auxílio financeiro da família/outros 7,50% 

Trabalho e sou único responsável pelo meu sustento 2,50% 

Trabalho, sou responsável pelo meu sustento e auxílio a 

família 
- 

Trabalho e sou principal responsável pelo sustento da família - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

A CPA espera ter contribuído para aprofundamento da avaliação do curso de Engenharia 

de Sistemas Ciber-Físicos e agradece a acolhida. A seguir, os relatos dos grupos 

operativos realizados com o NDE e com os estudantes.  

Grupo Operativo NDE94  

A primeira observação feita pelos docentes integrantes do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do curso de Engenharia de Sistemas Ciber-físicos disse respeito à própria 

avaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Fizeram duas cobranças 

 
mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
92 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
93 O instrumento de coleta de informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes inscritos no vestibular da 

PUC-SP, conforme acordado entre os setores, trazia a questão da renda familiar. No entanto, não obtivemos os 

esclarecimentos do NucVest sobre os motivos pelos quais a informação não consta em seu banco de dados.  
94 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
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importantes: a) em relação ao grupo operativo, consideraram a necessidade de que os 

resultados obtidos pela escuta dos docentes e discentes tenham consequências 

institucionais, sem o quê a avaliação perde credibilidade; b) em relação à avaliação da 

docência, criticaram o instrumento de avaliação por não contemplar cursos que operam 

por meio de metodologias ativas (PBL – Problem Based-Learning), como é o caso do 

curso de Engenharia de Sistemas Ciber-físicos. Segundo os docentes, a avaliação 

processual e periódica é parte integrante de cursos que operam por meio do PBL. Para 

que possa ter alguma consequência, o instrumento tem que ser pensado especificamente 

para cursos de caráter modular, com unidades curriculares e não disciplinares. Além 

disso, seria importante ajustar o calendário, pois a aplicação da avaliação da docência 

obedece aos cursos que são semestrais. Os cursos que utilizam PBL operam por meio de 

módulos que não coincidem com os semestres. Solicitaram, portanto, ajustes no 

instrumento.  

Dois temas ocuparam predominantemente a reflexão dos docentes do NDE do curso de 

graduação de Engenharia de Sistemas Ciber-físicos. O primeiro deles, disse respeito à 

própria inovação do curso, em parte retratada no uso de metodologias ativas. O segundo, 

decorrente do primeiro, disse respeito à adequação da infraestrutura física necessária para 

abrigar o curso com essas características.  

Segundo o NDE, o curso de Engenharia de Sistemas Ciber-físicos é o primeiro no Brasil, 

desde quando essa modalidade foi aprovada pelo MEC. Os professores, segundo eles, 

ousaram propor um curso inovador, tendo, para isso, de “partir do zero”95, sem que 

houvesse nada análogo. “Tivemos que pensar todos os materiais, o conteúdo, tudo do 

zero”. Além disso, visando aproximar a engenharia do “mundo real”, propuseram um 

curso organizado em torno de metodologias ativas (PBL), pois, ainda segundo eles, a 

engenharia não se esgota no projeto. “Todo produto tem um ciclo de vida e foi visando 

levar ao estudante essa compreensão que o curso foi pensado, o mais próximo possível 

da prática real, efetiva”. 

O uso de metodologias ativas, no entanto, não é um trunfo apenas pedagógico ou para a 

formação profissional. Tem uma intenção institucional mais ampla: inserir o curso da 

PUC-SP na rede internacional de cursos de engenharia que usam a metodologia CDIO 

[Conceiving (conceber) – Designing (projetar) – Implementing (implementar) – 

Operating (operar)], adquirindo com isso uma espécie de “selo de qualidade”. Se 

conseguirem levar adiante os projetos que orientam a construção do curso, contando para 

isso com o empenho e as respostas institucionais necessárias, o curso de PUC-SP poderá 

ser exemplo para outros cursos de engenharia de outras universidades que queiram operar 

no modelo CDIO. “A PUC vai se destacar ainda mais com esse curso”. 

O NDE elogiou o engajamento dos docentes para a viabilidade do curso, demonstrada 

pela participação quase total na qualificação em metodologias ativas. “Grande parte dos 

professores participou da formação para o uso de metodologias ativas”. 

Uma vez posto em prática, o curso tem demandado ajustes, como é comum a todo novo 

projeto – também em função da situação síncrona-remota, decorrente da pandemia do 

coronavírus – mas já puderam observar o acerto da proposta. Conforme mencionaram, a 

 
95 As aspas indicam expressões literais usadas pelos docentes.  
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cada final de módulo fazem avaliação com os estudantes e, segundo o eles, o curso tem 

sido avaliado muito positivamente e, não só, os estudantes sabem que “estão cursando 

algo novo, de total interesse da sociedade”.  

No entanto, ainda segundo o NDE, os docentes estão preocupados com a questão da 

infraestrutura física necessária a abrigar um curso “moderno e atual” como o que 

propuseram. Admitem que “jamais terão laboratórios monstruosos como uma Mauá”, e 

não acreditam que seja o caso, “até porque a riqueza da PUC está no seu capital humano 

e social”. No entanto, é impossível manter um curso cujo cerne são a atividade prática, a 

metodologia ativa, sem que haja espaço físico adequado para o seu desenvolvimento. 

“Para desenvolver o ciclo de vida de um produto é preciso espaço físico e laboratórios 

adequados”.  

Segundo os docentes, nesse primeiro momento, quando o curso ainda está começando, 

seria importante ter o que chamaram de “espaço maker”, que poderia e deveria ser 

dividido com os demais cursos de engenharia da Faculdade de Ciências Exatas e 

Tecnologia (FCET). Inclusive, lembraram que o estabelecimento de relação entre 

diferentes cursos e a interdisciplinaridade são critérios para integrar a rede de cursos que 

usam a metodologia CDIO. “Ter um espaço coletivo, com professores e estudantes de 

períodos diferentes trabalhando juntos, essa interação é uma das coisas mais ricas que um 

curso pode ter”.  

Para o espaço maker “não seriam necessários mais do que 200 m²”, espaço que, aliás, 

segundo eles, já está disponível, demandando apenas “reforma elétrica e alguma pintura”. 

“O restante (as bancadas, mesas de cavaletes etc.) poderia ser construído pelos próprios 

estudantes, como atividade prática do curso”. Informaram que projeto e previsão 

orçamentária para construção do espaço já foram encaminhados para os setores 

competentes, e que consta da proposta de Núcleo Extensionista previsto no regulamento 

da FCET.  

No entanto, para além do espaço maker, consideram necessária uma atenção da 

Instituição para a conservação e atualização tecnológica dos laboratórios. Consideram 

que esse é “o maior gargalo” do curso e temem que com a volta às aulas presenciais os 

estudantes se decepcionem com os laboratórios, dada a alta expectativa que têm 

demonstrado. “Vão acabar saindo da PUC!” Concordam que a PUC-SP precisa aportar 

recursos em infraestrutura, mas lembram que recursos podem advir de parcerias com 

empresas.  

Além disso, as empresas são interlocução relevante para a formação dos estudantes. 

Segundo os docentes, o segundo ano do curso estará voltado ao mercado. “Temos que 

inserir os alunos no mercado. Temos a população mais criativa do mundo. Temos muitos 

trabalhos consolidados, pesquisas, mas não conseguimos traduzir isso na inovação na 

indústria. Nossos engenheiros não conseguem traduzir soluções de mercado. 

Por isso, o nosso segundo ano estará voltado para o mercado”. Essa orientação, segundo 

os docentes, contribuirá para criar uma identidade da FCET além de estar alinhada com 

a criação do núcleo extensionista do curso, previsto no regulamento da Faculdade.    
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Grupo Operativo Estudantes96 

Os temas tratados pelos estudantes serão apresentados conforme a prioridade definida por 

eles durante o grupo operativo.  

Metodologia PBL (Problem-based Learning) 

Os estudantes demonstraram bastante entusiasmo com o curso, sobretudo pelo uso da 

metodologia PBL que, segundo eles, é o grande diferencial do curso de engenharia da 

PUC-SP. Compararam-no com o de outras Universidades e constataram que o 

aprendizado com base em projetos, com ênfase na atuação prática, vai mais ao encontro 

de suas expectativas. “Normalmente, os cursos universitários são muito teóricos. O curso 

de PUC-SP, por se basear em iniciativas internacionais, tem mais ênfase na prática, sem 

deixar de lado o aprendizado teórico”97.  

Por ser um curso novo, admitiram certo receio inicial. Quando da escolha do curso no 

momento do vestibular temiam ser “alunos testes”. Mas confiaram, pois, ainda segundo 

eles, “a PUC não iriar colocar um curso para funcionar que não fosse de excelência, com 

professores especializados na área”. Para eles, até o momento, o curso tem superado as 

expectativas.  

Outro aspecto bastante elogiado pelos estudantes foi a articulação entre os quatro módulos 

do primeiro ano. Segundo eles, o primeiro ano desenvolve-se em torno das revoluções 

tecnológicas, desde a mecânica até a inteligência 4.0 (artificial). Além do aprendizado 

teórico, puderam observá-las na prática por meio da estratégia utilizada pelo curso de 

construírem um braço originalmente mecânico, no qual utilizaram a tecnologia hidráulica, 

para depois acrescentar a elétrica. “Evolui nas revoluções industriais, vai avançando”. 

Disseram-se ansiosos para ver o resultado quando, no primeiro semestre de 2022, 

acrescentarem a tecnologia da automação.  

Salientaram que, no primeiro módulo, quando ainda aprendiam as bases da engenharia, 

ficaram um pouco decepcionados “porque parecia uma engenharia normal”. Mas, no 

decorrer do ano, o curso orientou-se mais para a programação, o que os deixou bastante 

satisfeitos. Elogiaram a disciplina em que aprenderam sobre a internet das coisas e 

acreditam que esse será o foco daqui para a frente, o que lhes têm alimentado bastante as 

expectativas. 

Por fim, ainda em relação à metodologia PBL, disseram que gostaram da estratégia de 

trabalharem sempre em grupo, por meio de práticas orientadas. Compreenderam a 

limitação desse processo em situação síncrona-remota, mas anseiam pelas aulas 

presenciais, quando acreditam que a proposta poderá ser mais bem executada. Além disso, 

como são a primeira turma do curso, consideraram que o trabalho em grupo garantiu que 

suprissem as dúvidas, “já que não podíamos contar com monitoria”.   

Um dos estudantes terminou seu depoimento dizendo: “Me diverti”, o que dá o tom do 

entusiasmo com que esses estudantes realizaram o primeiro ano do curso. “Me diverti. 

Não queria uma faculdade muito teórica. O curso é completamente prático – trabalhamos 

 
96 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
97 Aspas indicam expressões literais dos estudantes.  
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todo dia com a parte do ‘braço’. Estou muito curioso porque o próximo módulo vai usar 

um aplicativo de celular”. 

Disciplinas  

Outro fator positivo apontado pelos estudantes disse respeito ao que nomearam 

disciplinas de formação social. Segundo eles, embora seja um curso de engenharia, 

tiveram contato com discussões relativas à sociedade, “às civilizações”. Para eles, esse 

também é um diferencial do curso de engenharia da PUC-SP.   

Aulas síncrona-remotas 

Os estudantes disseram-se ansiosos pelo retorno presencial. Elogiaram a disposição dos 

docentes durante todo o ano pandêmico, sempre dispostos da responder rapidamente suas 

dúvidas. No entanto, apostam que o curso terá muito mais resultados quando for 

ministrado presencialmente. Segundo eles, o maior desejo de todos é poder conhecer 

pessoalmente os professores da PUC-SP e a sua infraestrutura, sobretudo os laboratórios, 

onde acreditam poderão desenvolver de forma muito mais adequada o aprendizado 

realizado remotamente. “Estamos ansiosos para ir até PUC. Perguntamos para os colegas 

como é lá – o espaço físico”. 

Parceria com empresas 

Os estudantes também consideraram positivo o contato que tiveram com empresas, com 

as quais o curso já possui parceria, enfatizando o aspecto prático do curso de Engenharia 

de Sistemas Ciber-físicos da PUC-SP.  

Dificuldades institucionais 

Segundo os estudantes, o maior problema do curso à distância ocorreu no tratamento com 

outros setores da PUC-SP, como o setor responsável pelo envio dos boletos. “Não consigo 

pegar o boleto. Chegou três semanas depois do vencimento. Liguei várias vezes e 

ninguém atendia ... tive que pagar o boleto mais caro. Tentei pegar o boleto pelo site, mas 

não consigo”. 

Curso: Letras: Língua Inglesa - Tradução Inglês/Português 

a. Inscritos no vestibular 

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Letras: Língua Inglesa - Tradução Inglês/Português observa-se que a 

média de inscritos alcançada até o ano de 2019 sofreu queda brusca em 2020, 

aproximando-se de maneira preocupante do número de vagas oferecidas (cf. Quadro 2 e 

Gráfico 1).  

Segundo a análise feita pelos docentes durante o grupo operativo98, isso pode ser devido 

às mudanças ocorridas mais recentemente no campo profissional, refletida, por exemplo, 

 
98 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo NDE”.  
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no fechamento de cursos de tradução de outras Universidades. No entanto, os docentes 

ainda consideram que há espaço para cursos dessa natureza, havendo, segundo eles, 

necessidade de divulgação mais assertiva, inclusive chamando atenção para os diferentes 

campos de atuação possíveis para um profissional especializado em tradução. Essa 

mesma observação foi feita pelos estudantes. Segundo eles, só tiveram mais clareza sobre 

as várias oportunidades oferecidas ao profissional de tradução uma vez tendo ingressado 

no curso99.  

Há que se considerar ainda o fato de que foi exatamente no ano de 2019 que foi 

implantada a reforma no curso, o que valeria indagar se essa variável teria produzido 

algum impacto no processo de recrutamento de estudantes no ano seguinte, para além do 

ano pandêmico.  

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 30 73 

2018 30 81 

2019 30 79 

2020 30 49 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

b. Concorrência no vestibular 

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram, há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando há que se implantar reformas curriculares. Por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

concorrentes, ou, não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas 

no momento do ingresso.   

 

 
99 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo Estudantes”. 
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Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais 2,74% 27,48% 26,45% 

Universidades Estaduais (FUVEST, UNESP, 

UNICAMP etc.) 
63,01% 38,17% 42,15% 

Outras Instituições 13,70% 24,43% 25,62% 

Não me inscrevi nem pretendo me inscrever 15,07% 9,92% 5,79% 

Não declarado 5,48%   
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Letras Inglês – Tradução Inglês / Português têm optado crescentemente pela inscrição 

também no vestibular das universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de 

Seleção Unificada (SISU), cujo recrutamento ocorre por meio da classificação que os 

estudantes obtêm no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar 

que, além de os estudantes procurarem a qualidade oferecida pelas universidades 

públicas, também estão optando pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais 

recentemente, a PUC-SP tem atentado para isso, o que parece ser uma decisão acertada e 

poderá aumentar sua competitividade em relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui entendidas todas 

aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em 

função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado, terá dificuldades 

em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto senso. Além disso, 

essas universidades investem pesadamente em infraestrutura física e tecnológica. 

c. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular100. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

 
100 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 
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daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram101. 

Conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o público 

que tem procurado o curso de Letras Inglês – Tradução Inglês / Português da PUC-SP é 

na sua grande maioria feminino, branco e, para quase metade deles, com uma renda 

familiar mensal de até 6 salários-mínimos (Cf. Quadros 4, 5 e 6 e respectivos gráficos).  

 

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 90,41% 9,59% 

2018 75,31% 24,69% 

2019 87,34% 12,66% 

2020 71,43% 28,57% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 2,74% 2,47% 7,59% - 

Branca 80,82% 77,78% 73,42% 85,71% 

Indígena - - - - 

Parda 10,96% 14,81% 16,46% 10,20% 

Preta 5,48% 4,94% 1,27% 4,08% 

Não declarado - - 1,27% - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 

 

 
mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
101 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 



 
 

119 
 

Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019) * 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 32,88% 55,56% 41,77% 

De 6 até 10 salários-mínimos 23,29% 9,88% 10,13% 

De 10 até 30 salários-mínimos 35,62% 29,63% 43,04% 

Acima de 30 salários-mínimos 1,37% 4,94% 3,80% 

Não declarado 6,85% - 1,27% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. *Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 
2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: elaboração própria CPA *Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 

2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Os dados de renda familiar para a série histórica analisada revelam que há uma 

distribuição equivalente entre os estudantes recrutados entre as famílias que percebem até 

10 salários-mínimos e aqueles acima desse valor, com algumas pequenas oscilações. A 

maior alteração se deu no ano de 2018, quando um pouco mais da metade dos inscritos 

foi recrutada no estrato mais baixo da renda familiar. Outra alteração importante ocorre 

no ano de 2019, quando aumenta aqueles que procedem de famílias que ganham entre 10 

e 30 salários-mínimos, sem, contudo, mudar a proporcionalidade já encontrada em 2017.   
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Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 76,71% 74,07% 70,89% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 12,33% 12,35% 10,13% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 4,11% 9,88% 7,59% 

Sim, trabalho eventual 5,48% 3,70% 10,13% 

Não declarado 1,37%  1,27% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Apesar das oscilações observadas no estrato de renda familiar em que os estudantes são 

recrutados, a quase totalidade dos estudantes que procuraram o curso de Letras Inglês – 

Tradução Inglês / Português durante o período analisado não trabalhava, o que reforça a 

ideia de que são estudantes que dependem do curso para inserção no mercado 

profissional.  

d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contratos de estágio 

Em relação à totalidade de matriculados no curso e considerando a série histórica 

analisada, o curso de Letras Tradução tem apresentado uma tendência de queda constante, 

com aumento significativo de sua taxa de evasão (Cf. Quadros 8 e 9 e respectivos 

gráficos). O único momento em que a taxa de evasão rompe com a tendência observada 

é no segundo semestre de 2020, apresentando uma queda bastante acentuada, inclusive 

em desencontro com a alta taxa de evasão observada no primeiro semestre do mesmo ano. 

Considerando que o ano de 2020 foi ano atípico, em função da pandemia de coronavírus, 

essa pode ser tanto a explicação do aumento da evasão no primeiro semestre do ano, como 

a diminuição no segundo semestre, haja vista a agilidade com que a PUC-SP operou a 

transferência para aulas síncronas-remotas, impactando positivamente na manutenção 

regular dos cursos, em oposição a outras Universidades.    

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 111 

2018 88 

2019 71 

2020 60 
Fonte: Escritório de Gestão de Dados. Elaboração própria CPA 
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Gráfico 7. Matriculados (2017-2020) 

 
Fonte: Escritório de Gestão de Dados. Elaboração própria CPA 

Cruzando a taxa de evasão (Cf. Quadro 9) com a variável renda dos estudantes inscritos 

no vestibular, vale à pena averiguar o que foi dito pelos estudantes, durante o grupo 

operativo, em relação à formação em língua inglesa como pré-requisito para um curso de 

tradução. Se é verdade que um pouco mais da metade dos inscritos no vestibular eram 

oriundos de estratos inferiores, a hipótese de que tenham uma formação precária na língua 

inglesa é grande e, portanto, acabarão desestimulados para dar sequência ao curso.  

Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)102  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 2,55% 6,04% 

2018 4,96% 9,84% 

2019 6,19% 9,09% 

2020 10,31% 2,41% 

Fonte: Escritório de Gestão de Dados. Elaboração própria CPA 

Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: Escritório de Gestão de Dados. Elaboração própria CPA 

A queda na distribuição de bolsas para os estudantes do curso de Letras Tradução – Inglês 

/ Português também pode explicar em parte a taxa de evasão crescente, considerando que 

 
102 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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mais da metade dos estudantes que procuram o curso de Letras são de mais baixa renda. 

Isso também explica o motivo pelo qual há queda nas bolsas PROUNI, relativas ao maior 

número de estudantes pagantes.   

 

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)103 

Ano 
FUNDASP 

Prouni Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 11 0 19 30 

2018 6 2 14 22 

2019 1 3 10 14 

2020 2 1 7 10 
Fonte: Escritório de Gestão de Dados. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 9. Total de distribuição de bolsas (2017-2020) 

 
Fonte: Escritório de Gestão de Dados. Elaboração própria CP 

 

Se os estudantes são sobretudo de mais baixa renda e não estão trabalhando quando se 

inscrevem no vestibular, a Universidade é o caminho para sua inserção profissional, 

aumentando a importância dos contratos de estágio. No entanto, o que se observa, é que, 

embora docentes e discentes tenham enfatizado o direcionamento do curso para o 

mercado profissional, não temos visto sua tradução no aumento de contratos de estágio. 

Em parte, essa redução pode ser relativa à redução do número de estudantes, mas, por 

outro lado, pode ser ausência de acompanhamento institucional mais próximo.  

Quadro 11. Estágios (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 12 

2018 29 

2019 8 

2020 10 
Fonte: Escritório de Gestão de Dados. Elaboração própria CPA 

 

 

 

 
103 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Gráfico 10. Estágios (2017-2020) 

 
Fonte: Escritório de Gestão de Dados. Elaboração própria CPA 

A seguir, os relatórios dos grupos operativos realizados com os docentes do NDE e com 

os estudantes. A CPA espera ter contribuído para análise do curso de Letras Tradução – 

Inglês / Português, agradecendo mais uma vez a acolhida.  

Grupo Operativo NDE104  

Os docentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Letras: Língua Inglesa 

– Tradução Inglês/Português iniciaram a discussão informando que pretendem fazer uma 

reformulação no curso, motivo pelo qual demandaram à Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) a realização do grupo operativo, principalmente com os estudantes, de maneira a 

obterem parâmetros a partir dos quais possam pensar um novo Projeto Pedagógico (PPC). 

O curso atual tem muitos méritos, segundo os docentes, inclusive no que diz respeito à 

relação estreita entre as disciplinas de cunho teórico e a prática profissional, demanda que 

tem sido feita pela Instituição quando das reformas curriculares. “A prática é o que orienta 

a aplicação teórica, seja na escolha de textos para tradução, seja na realização de provas” 

105. No entanto, acreditam que a reforma poderia criar condições para tornar o curso ainda 

mais atraente aos futuros estudantes.  

Segundo os docentes, já houve momentos em que o curso possuía muitas turmas. No 

entanto, fatores como “a alta mensalidade e a falta de uma divulgação institucional mais 

especializada e profissional” contribuíram para a redução da procura. Sabem que há 

fatores externos que podem explicar a redução na procura por um curso de tradução, haja 

vista que tanto a Universidade de São Paulo, como o Mackenzie, principais concorrentes 

da PUC-SP, fecharam seus cursos de tradução. No entanto, defendem que há espaço para 

a inserção de estudantes, com essa formação, no mercado profissional, bastando para isso 

observar como os egressos do curso estão bem-posicionados “em empresas de destaque, 

multinacionais estrangeiras etc.” 

Se, por um lado, a redução das turmas produziu um curso “mais intimista”, aproximando 

docentes e estudantes, por outro, projeta uma imagem “elitista”, pois um curso restrito a 

poucos. Considerando o amplo mercado de trabalho que há nessa área, lamentam que seja 

tão reduzido o acesso ao curso de tradução, vedando essa oportunidade a um maior 

número de jovens. 

Reiteraram várias vezes, durante o grupo operativo, a necessidade de que haja uma 

comunicação mais adequada sobre o curso de Tradução. Segundo os docentes, “a 

invisibilidade é tanto externa quanto interna. Até mesmo na PUC há quem não saiba da 

existência do curso”. Os docentes têm agido no sentido de produzir meios de tornar visível 

 
104 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
105 Aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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o curso de Tradução, mas lamentam a ausência de suporte institucional. Enumeraram 

várias iniciativas que têm sido desenvolvidas, embora “doméstica”, sem um aporte 

profissional da Universidade.  

A pós-graduação criou um canal no Youtube que, segundo eles, por ser rede social 

funciona mais adequadamente com a nova geração. “Mas se for fazer isso na graduação, 

quem toma conta?” Para eles, a forma de comunicação que a PUC-SP estabelece com os 

estudantes, além de ser padronizada – sem a marca da especificidade de cada curso – 

utiliza meios que os estudantes não acessam. Elogiaram a iniciativa do Teenager, evento 

aberto aos cursos para sua divulgação (“embora a PUC tenha pagado para estar lá”). No 

entanto, são os professores e os próprios estudantes que são demandados para “para 

responder às perguntas”, sem que sejam profissionais habilitados para tal. “Os programas 

são bons, mas pouco agressivos. A mensalidade é muito cara para uma divulgação tão 

generalizada”. Sugeriram que fossem retomadas as bolsas da Fundasp para estágio na 

Universidade. Segundo eles, por meio dessas bolsas, seria possível alocar um estudante 

para tratar da comunicação dos cursos. Sabem da dificuldade de isso acontecer, haja vista 

o que tem acontecido com a Agência PUC, carente de bolsas Fundasp, mas salientam a 

importância de retomar essa política de forma da garantir uma ação de comunicação mais 

efetiva, sobretudo em mídias sociais com as quais os estudantes têm mais familiaridade.  

Para os docentes, seria importante que a Universidade desenvolvesse uma política de 

egressos, outra forma de promover uma comunicação institucional mais direcionada. Já 

houve uma ação nessa direção em outros momentos, mas não entendem o motivo pelo 

qual a Universidade abandonou essa política. O curso tem atuado no sentido de fazer com 

que os egressos do curso de Tradução venham proferir palestras para os estudantes 

ingressantes, “pois é estimulante, para o estudante que acaba de entrar no curso, saber das 

possibilidades de inserção profissional”. Mas sempre depende do esforço e disposição de 

cada docente para viabilizar esses encontros, “ir atrás dos egressos”, sem uma marca da 

institucionalidade, o que, para os docentes, faz muita diferença.  

Além de demandarem maior ação institucional em relação à política de comunicação e de 

egressos, reivindicaram compartilhamento e transparência maior dos dados. Segundo os 

docentes, os gestores dos cursos têm dificuldade para tomar decisões precisas sobre como 

conduzi-los sem ter acesso a dados mais sistematizados e confiáveis. “A própria 

divulgação do curso pode se valer de dados produzidos pela Universidade, de maneira a 

produzir informação mais diferenciada e específica”.   

Lamentam a perda das licenciaturas e temem que o mesmo ocorra com os cursos de Letras 

ainda existentes, ainda que tanto a coordenação dos cursos como os docentes se 

empenhem ao máximo para garantir sua sobrevivência. “O curso de Tradução tem que 

lutar para existir. Lutam os professores e alunos, nós lutamos para permanecer. Mas não 

temos muitos caminhos para ir além”. Segundo os docentes, seria importante reativar 

alguns fóruns de discussão para que os cursos não atuassem isolados uns dos outros, como 

tem ocorrido há algum tempo na Universidade. Para eles, seria importante não só retomar 

a discussão sobre as licenciaturas, mas fazer com que os cursos funcionassem “em rede”, 

possibilidade, por exemplo, a ser pensada, segundo eles, com os cursos da Faculdade de 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (FAFICLA).  

Também lembraram a importância da língua inglesa no mundo contemporâneo. Seria 

importante, segundo os docentes, abrir o curso para a Universidade, ampliar sua inserção 

para além dos limites dos cursos específicos. Mas, também, para isso, precisaria haver 

uma ação institucional, como, por exemplo, garantir horas complementares nos 

currículos, o que demandaria, novamente, mudanças nos PPCs.   
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Por fim, disseram que os estudantes são parte importante e essencial na divulgação e 

manutenção do curso. Os estudantes, segundo os docentes, são engajados, criam grupos 

de estudo, demonstram intimidade com a língua. “O estudante é o maior defensor do 

curso, e isso desde o primeiro ano”. Para os docentes, esse é um aspecto que torna 

evidente a qualidade do curso, traduzida na sua baixa evasão.  

Grupo Operativo Estudantes106 

As observações seguem a sequência priorizada pelos estudantes.  

Mercado profissional  

Os estudantes valorizaram o direcionamento do curso ao mercado profissional, traduzido 

na articulação estreita entre o aprendizado teórico e a prática profissional, embora, 

segundo eles, nem sempre essa articulação ocorra de fato. Para que a relação entre a teoria 

e a prática da tradução fossem mais evidentes seria preciso, ainda segundo eles, deixar 

mais clara como determinada abordagem conceitual se realiza na tradução de um texto. 

“Para nós, nem sempre isso fica claro e não conseguimos articular com o que estamos 

fazendo”107.    

Em relação às informações sobre o mercado profissional, salientaram a preocupação de o 

curso esclarecê-los sobre as diversas possibilidades. “Não sabia o que era e agora ‘abriu 

a mente’, podemos trabalhar em qualquer área”. Apesar disso, ainda consideram que as 

informações são muito esparsas, sem uma sistematização mais cuidadosa ou mais 

formalizada. Gostariam que houvesse um momento em que isso fosse discutido com os 

estudantes, seja em “oficinas, seminários, semana de Letras, por meio de tutoriais etc.”, 

de maneira a que pudessem “aplacar a ansiedade, ter mais segurança, saber onde vai se 

fixar quando sair do curso”. Sabem que o estágio poderá auxiliá-los em desenvolver essa 

clareza, mas se pudessem já tê-la antes mesmo disso, para eles seria essencial.  

De qualquer forma, salientaram que esse parece ser um diferencial do curso da PUC: 

“estou muito impressionada, gostei bastante até aqui” (estudante do quarto período). 

Aulas síncronas-remotas 

Segundo os estudantes, embora o curso de Tradução tenha se empenhado em promover o 

curso na situação síncrona-remota, alguns problemas precisariam ser corrigidos.  

a. Capacitação docente: segundo os estudantes, alguns docentes demonstraram 

muita dificuldade para operar a tecnologia, mesmo tendo passado por capacitação. 

Caso as aulas permaneçam na situação síncrona-remota, solicitaram preparação 

melhor dos docentes.  

b. Disciplina de Fonética: os estudantes consideraram que a disciplina de fonética 

ficou prejudicada na situação síncrona-remota, pois dependia que os estudantes 

“produzissem o som”, situação inviabilizada por meio dos limites impostos pela 

plataforma. 

c. Dinâmica das aulas: segundo os estudantes, faltaram às aulas síncronas-remotas 

esforço maior dos docentes no sentido de mobilizar os estudantes para uma 

participação mais efetiva, a disciplina de linguística sendo aquela em que essa 

situação foi mais expressiva. Alguns docentes conseguiram fazê-lo promovendo 

 
106 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
107 Aspas indicam expressões literais dos participantes.  
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atividades durante as aulas, “caso da professora Fachin”. Outros, no entanto, 

optaram por aulas exclusivamente expositivas, “deixando as aulas muito mais 

longas e cansativas”. Admitiram que, em parte, a situação foi provocada pelo 

desinteresse dos próprios estudantes que se negavam a participar das aulas, 

deixando “aos mesmos” a função de responder aos docentes, quando demandados. 

Segundo os estudantes, a situação era tanto mais “incômoda” nas aulas em que o 

professor havia se empenhado na preparação da aula, “com bastante conteúdo”, 

tendo como retorno “apenas um silêncio constrangedor”. Acreditam que se o 

docente promovesse atividades durante a aula, não só a interação entre os 

professores e os estudantes seria mais intensa, como criaria situação propícia para 

“tirar as dúvidas” no momento mesmo da aula.     

d. Interação entre os ingressantes e veteranos: os estudantes do primeiro ano se 

ressentiram da ausência de convívio com os estudantes veteranos pelo fato de terem 

ingressado no curso no momento da pandemia. Para eles, seria importante que o 

curso tivesse promovido alguma atividade em que esse contato tivesse sido 

possível.  

e. Biblioteca virtual: os estudantes consideraram positiva a disponibilidade de 

textos digitais, situação demandada em função da pandemia, mas que, segundo eles, 

deveria permanecer quando do retorno às aulas presenciais. “Tivemos uma redução 

significativa de gastos com xerox”. No entanto, sugeriram que houvesse uma 

organização mais adequada dos textos, “como numa biblioteca, com títulos 

padronizados dos textos, extensões adequadas, pasta para cada disciplina etc.”  

Didática  

Os estudantes constataram que o nível de inglês dos estudantes que frequentam o curso 

de tradução não é o mesmo. Tendo isso em vista, sugeriram que houvesse um cuidado 

maior dos docentes em garantir que todos participassem, independentemente da maior ou 

menor fluência na língua. Entendem que um curso de tradução deveria pressupor um 

conhecimento mais avançado da língua. No entanto, ainda segundo eles, quando do 

vestibular não há exigência desse pré-requisito, havendo, portanto, necessidade de que o 

curso se organize no sentido de incluir a todos. Avaliam, inclusive, que muito da ausência 

de participação em sala de aula possa ser decorrente do “medo de errar”, sobretudo em 

disciplinas mais técnicas, como as de gramática. Segundo eles, uma maneira de evitar 

isso seria o professor “falar de maneira mais informal” com os estudantes, criando uma 

situação “mais confortável” para que todos participassem igualmente. 

Linguística e Latim 

Os estudantes consideraram que deveria haver “mais tempo” para essas disciplinas.  

Curso: Pedagogia 

a. Inscrição no vestibular  

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso Pedagogia, considerando o período analisado (2017-2020), no ano de 

2020, houve uma reversão na tendência de queda no número de inscritos, subindo a 



 
 

127 
 

patamares superiores ao do ano de 2017. Uma das variáveis que pode explicar essa 

reversão é a implantação do novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

Segundo os docentes do NDE reunidos no grupo operativo, a reforma do curso introduziu 

novas formas de abordagem, como as metodologias ativas, e o Projeto Temático 

Orientado (PTO), visando aproximar os estudantes da prática pedagógica108. A mudança 

da matriz curricular pode ter servido de atrativo para novos estudantes. 

 

Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 40 109 

2018 80 122 

2019 80 96 

2020 80 113 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

b. Concorrência no vestibular 

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando da implantação de reformas curriculares: por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

concorrentes. Não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas no 

momento do ingresso. 

 

 
108 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo NDE”. 
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Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais  11,01% 21,93% 16,26% 

Universidades Estaduais (FUVEST, UNESP, 

UNICAMP etc.) 
44,04% 44,92% 44,72% 

Outras Instituições 22,02% 22,99% 26,02% 

Não me inscrevi nem pretendo me inscrever 12,84% 10,16% 13,01% 

Não declarado 9,17% - - 

(Deixou em branco) 0,92% - - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Pedagogia têm optado crescentemente pela inscrição também no vestibular das 

universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

cujo recrutamento ocorre por meio da classificação que os estudantes obtêm no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar que os estudantes têm optado 

pelos sistemas alternativos de ingresso. Mais recentemente, a PUC-SP tem atentado para 

isso, o que parece ser uma decisão acertada e poderá aumentar sua competitividade em 

relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento, ainda que pequeno, da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui 

entendidas todas aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja 

vista que, em função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado terá 

dificuldades em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto 

senso.No entanto, o aumento ainda é muito inferior ao que tem sido observado nos demais 

curso da PUC-SP, o que pode sugerir que o curso de Pedagogia da PUC-SP ainda mantém 

fortemente seu diferencial em relação às instituições estritamente privadas. E tanto mais 

agora, que propôs reforma curricular que apresenta diferencial em relação aos cursos tanto 

de universidades públicas, como privadas. De qualquer forma, é dado que merece 

atenção.  
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c. Perfil sociodemográfico  

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular109. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram110. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o 

público que tem procurado o curso de Pedagogia é majoritariamente feminino e branco 

(Cf. Quadros 4 e 5 e Gráficos 3 e 4). Interessante observar que, embora em 2017 e 2018 

alguns poucos estudantes se autodeclarassem pretos e pardos, esse número caiu 

significativamente nos anos de 2019 e 2020. Por outro lado, houve um aumento 

considerável da população que se autodeclarou indígena, dado interessante que merece 

atenção do curso de Pedagogia.  

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 95,41% 4,59% 

2018 95,90% 4,10% 

2019 91,67% 8,33% 

2020 95,58% 4,42% 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

 
109 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
110 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 4,59% 5,74% 2,08% 5,31% 

Branca 78,90% 73,77% 86,46% 78,76% 

Indígena 0,92% - 4,17% 6,19% 

Parda 8,26% 13,93% 3,13% 5,31% 

Preta 5,50% 6,56% 3,13% 3,54% 

Não declarado 0,92% - 1,04% 0,88% 

Deixou em branco 0,92% - - - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

Quanto à renda familiar, os estudantes de Pedagogia são majoritariamente recrutados 

dentre os estratos de mais baixa renda familiar (Cf. Quadro 6 e Gráfico 5). No entanto, 

observa-se pequena oscilação nos anos de 2018 e 2019, quando há uma pequena redução 

dos inscritos oriundos de famílias que recebiam renda familiar de até 10 salários-

mínimos, com quase equivalente aumento dos inscritos cujas famílias tinham uma renda 

entre 10 e 30 salários-mínimos.  

 

Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019) * 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 33,94% 40,16% 41,67% 

De 6 até 10 salários-mínimos 23,85% 13,93% 11,46% 

De 10 até 30 salários-mínimos 28,44% 38,52% 39,58% 

Acima de 30 salários-mínimos 8,26% 7,38% 6,25% 

Não declarado 4,59%  1,04% 

Deixou em branco 0,92%   
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 
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Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Apesar de serem estudantes recrutados nos estratos inferiores da renda familiar, ainda 

assim a grande maioria dizia não trabalhar no momento de inscrição no vestibular da 

PUC-SP. No entanto, vale a pena não desconsiderar que, em todo o período analisado, 

cerca de 30% dos inscritos no vestibular tinham alguma atividade remunerada, fosse 

integral, parcial ou eventual.  

 

Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019) 

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 70,64% 75,41% 76,04% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 9,17% 9,84% 10,42% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 7,34% 8,20% 6,25% 

Sim, trabalho eventual 9,17% 6,56% 6,25% 

Não declarado 2,75% - 1,04% 

Deixou em branco 0,92% - - 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019

Não

Sim, em tempo parcial
(até 30 horas semanais)

Sim, em tempo integral
(mais de 30 horas
semanais)

Sim, trabalho eventual



 
 

132 
 

d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contratos de estágio 

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 125 

2018 142 

2019 146 

2020 149 

Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 7. Matriculados (final de período 2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

O número de matriculados no curso de Pedagogia tem se mantido praticamente estável 

(Cf. Quadro 8 e Gráfico 7), ainda que pese a alta taxa de evasão do curso, sobretudo nos 

primeiros semestres, a exceção do ano de 2018 (Cf. Quadro 9 e Gráfico 8). O único ano 

em que há uma redução significativa na taxa de evasão é naquele em que foi implantada 

a reforma curricular do curso. É bem verdade que esse também foi o ano pandêmico, que, 

no entanto, não parece ter afetado a queda da taxa de evasão, haja vista a sua redução 

também no segundo semestre de 2020. Ainda que os docentes reunidos no grupo 

operativo tenham mencionado a dificuldade de colocar em prática um novo PPC por meio 

de aulas síncronas-remotas, tudo indica que surtiu algum efeito, expresso na redução da 

taxa de evasão. Para que a tendência se confirme, talvez valha a pena operar os ajustes 

sugeridos pelos estudantes que, inclusive, parecem valorizar a abordagem voltada mais à 

prática profissional proposta pelo novo PPC111.     

Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)112  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 21,03% 3,93% 

2018 6,50% 10,27% 

2019 9,18% 6,18% 

2020 4,76% 3,28% 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

 
111 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo Estudantes”.  
112 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Considerando que a maior parte dos estudantes que procura o curso de Pedagogia é 

oriunda de famílias de mais baixa renda, é provável que também seja esse o perfil dos 

estudantes que frequentam o curso. Não temos como averiguar essa hipótese pela 

ausência de dados sociodemográficos dos estudantes da PUC-SP. No entanto, se o perfil 

se confirma, há uma necessidade de bolsas de estudo. Conforme o Quadro 10, vemos que, 

apesar de não serem muitas, as bolsas de estudo da Fundasp distribuídas ao curso de 

Pedagogia têm crescido. As bolsas PROUNI tem se mantido praticamente estáveis, 

acompanhando a estabilidade dos matriculados pagantes, a que são relativas. 

 

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)113 

Ano 
FUNDASP 

PROUNI Total 
Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 8  18 26 

2018 5  17 22 

2019 6 1 14 21 

2020 12 2 17 31 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 

Gráfico 9. Distribuição de bolsas de estudo (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

 
113 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Os dados para contratos de estágio confirmam o que os estudantes mencionaram durante 

a reunião do grupo operativo. Em 2020, dada a pandemia do coronavírus e o fechamento 

imposto às escolas, caiu significativamente o número de contratos de estágio. Esse será, 

sem dúvida, um problema a ser enfrentado pelo curso no retorno às aulas presenciais de 

maneira a recuperar a inserção desses estudantes, sem prejudicá-los no cumprimento das 

horas de estágio necessárias à sua formação.  

Quadro 11. Estágios (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio  

2017 67 

2018 69 

2019 71 

2020 27 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

Gráfico 10. Estágios (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA 

A CPA espera ter contribuído para aprofundamento da avaliação do curso de Pedagogia 

e agradece a acolhida. A seguir, os relatos dos grupos operativos realizados com o NDE 

e com os estudantes.  

Grupo Operativo NDE114  

O NDE do curso de Pedagogia iniciou a avaliação do curso chamando atenção para a 

necessidade urgente de recuperar a mobilidade na carreira docente. Embora salientem a 

disposição do corpo docente em atender todas as demandas necessárias, seja no 

cumprimento às exigências da carreira (visando a avaliação contínua da docência), seja 

em relação às atividades pedagógicas e de gestão acadêmica, o não reconhecimento 

devido produz impacto direto no bom andamento do curso e no ânimo docente. 

Além disso, com a situação pandêmica instalada desde o ano de 2020, sentem que tem 

sido cada vez mais exigidos em tarefas de “perfil burocrático”115, como, por exemplo, a 

postagem do plano de ensino no portal acadêmico ou mesmo a demanda de proposição 

de atividades presenciais nesse segundo semestre que, segundo os docentes, foram 

decididas de forma abrupta, sem maior planejamento, obrigando os docentes a rever o 

plano de ensino já previsto no início do semestre, e em desenvolvimento. Em suma, 

sentem que há muitas demandas dispersas, oriundas dos mais diferentes setores, muitas 

 
114 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
115 Aspas indicam expressões literais usadas pelos participantes.  
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vezes sobrepostas, obrigando a retrabalho. “Mesmas pautas com encaminhamentos que 

se sobrepõem”.  

Reconhecem o empenho da Reitoria em agir rapidamente no sentido de colocar a 

Universidade em rápido funcionamento, treinando os docentes para atuar nas plataformas 

digitais e mesmo a importância de retorno às atividades presenciais. No entanto, 

reivindicam maior planejamento e retomada da “inteligência acadêmica”, de maneira a 

evitar excesso de demandas burocratizadas, com excesso equivalente de horas de 

trabalho. 

A valorização profissional, segundo o NDE, também poderia ser obtida por meio de ações 

que considerem a expertise acumulada pelo corpo docente. Vários foram as situações 

mencionadas nessa direção: 

a. Optativas da Universidade: segundo os docentes, a iniciativa de oferecer 

optativas para toda a Universidade foi acolhida com entusiasmo pelo curso de 

Pedagogia. No entanto, quando os temas passaram a ser ditados pela Prograd, o que 

poderia ser estímulo ao desenvolvimento de suas respectivas pesquisas reduziu-se 

à demanda burocrática, uma vez que os temas sugeridos não vão ao encontro 

daquilo que o “chão de fábrica” tem produzido.  

b. Cursos de especialização/extensão: deveria haver maior atenção aos cursos de 

especialização. Desconhecem o lugar que a Pró-Reitoria de Educação Continuada 

tem ocupado nessa gestão. Acreditam que há muito espaço para ampliar os cursos 

de educação continuada, de especialização e extensão, no entanto não sentem que 

há uma ação coordenada nessa direção. “Há mercado para esse tipo de curso”. Seria 

importante, segundo o NDE, recuperar o lugar da Cogeae no âmbito dessa gestão. 

“Cursos de extensão foram abandonados”. 

c. Formação de professores: Muitas têm sido as iniciativas da Reitoria no sentido 

de promover treinamento do corpo do docente, no entanto, “ninguém do curso de 

pedagogia foi chamado para falar nos cursos de capacitação”. Também conhecem 

as ações no sentido de reformular as licenciaturas. No entanto, seria importante que 

a Reitoria ouvisse aqueles que são especialistas no tema, como, por exemplo, os 

professores do Programa de Formação de Professores (FORMEP). Não me lembro 

dessa fala.  

Reconhecem interlocuções da Reitoria com o curso de pedagogia, tanto por meio do 

NAPEI como mais recentemente na Pró-Reitoria Comunitária. Também valorizaram as 

reuniões que têm sido realizadas entre os coordenadores lideradas pela Pró-Reitoria de 

Graduação, quando é possível “trocar experiência e reunir esforços para resolver 

problemas comuns”. Da mesma forma, elogiaram o programa de tutoria (mentoria) para 

os estudantes de primeiro ano, proposto para o ano de 2022. Mas, mais uma vez, temem 

que seja mais uma demanda a acrescentar trabalho aos docentes sem o devido 

reconhecimento. Em suma, reconhecem todo o esforço empreendido pela Reitoria – “a 

Reitoria é crítica, é preocupada, é séria” – mas exatamente por isso é que reivindicam 

maior escuta de maneira a que possam contribuir para melhorar “o que a gente já acha 

bom”.    

Em relação ao curso, o NDE fez as seguintes ponderações: 

a. Projeto Temático Orientado: o curso de Pedagogia está operacionalizando a 

reforma curricular de seu Projeto Pedagógico instituído em 2020. Consideram que 

há necessidade de ajustes, pois “uma coisa foi o planejamento, outra a 

operacionalização”. O Projeto Temático Orientado, oferecido em todos os 
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períodos, é a proposta mais “desafiante” pelo seu caráter interdisciplinar, 

articulando vários docentes em torno da elaboração de um projeto temático. 

Apesar de não atribuir créditos contratuais, os docentes têm se dedicado 

integralmente a levar a proposta adiante, ainda que também sintam que “a cada 

vez uma estreia”. Mas, segundo os docentes, é uma proposta que está sendo 

construída, inclusive, com os estudantes. 

b. Metodologias ativas: o NDE considera que as metodologias ativas são o presente 

e o futuro da sala de aula e que se tornou tanto mais essencial com a imposição da 

pandemia e as aulas síncronas-remotas. No entanto, sentem a dificuldade de 

colocá-las em prática quando sequer os “estudantes olham nos olhos dos 

professores” (uma menção às câmeras fechadas durante à aula). Há muitas 

propostas de atividades interessantes, mas sem a participação dos estudantes 

tornam-se inviáveis. A dificuldade que muitos docentes ainda têm para manipular 

a tecnologia também complica o uso de metodologias ativas: “nossa dificuldade 

de manipular equipamentos tecnológicos prejudica a intencionalidade ativa de 

trabalhar com metodologias ativas”.  

c. Avaliação do curso: sugeriram que o curso deveria ser avaliado pelos egressos. 

Lamentam que não haja mais um acompanhamento institucional dos egressos, 

pois o curso de Pedagogia teria muito o que mostrar, pois todos os estudantes 

formados têm se posicionado de forma destacada no mercado de trabalho.  

Por fim, os docentes reivindicaram que a avaliação da docência realizada pela CPA 

repense período de aplicação, pois muitas questões são feitas em momento em que ainda 

não houve avaliação dos estudantes e eles tendem a responder de maneira inadequada 

sobre, por exemplo, devolutiva das avaliações.    

Ao final, a coordenação agradeceu a colaboração e o trabalho em equipe protagonizado 

pelo NDE e pelos docentes do curso, tendo também recebido os recíprocos cumprimentos.   

Grupo Operativo Estudantes116 

As observações seguem a sequência priorizada pelos estudantes.  

Atualização do corpo docente 

Os estudantes consideraram a necessidade de atualização do corpo docente de Pedagogia 

nos seguintes temas:   

a. Diversidade: a discussão no grupo operativo iniciou-se com a observação dos 

estudantes sobre a necessidade de os docentes aprenderem a se portar diante de questões 

relativas à diversidade: transgêneros, questão racial etc. “Os professores precisam de 

formação sobre o tema dos transgêneros, bem como da questão racial. Há muitas falas 

infelizes sobre esses temas”117. Observam a discrepância entre o que é ensinado e a prática 

efetiva dos docentes em relação a esses temas, motivada, acreditam, pela “preponderância 

de pessoas brancas na PUC-SP”.    

b. Tecnologia: admitem que os docentes melhoraram o domínio em relação ao uso 

da tecnologia, mobilizados pela pandemia. Mas ainda assim sentem que muitos têm 

dificuldades e não aproveitaram adequadamente o treinamento oferecido pela instituição. 

Ressaltaram que a dificuldade em relação ao uso da tecnologia não condiz com o recorte 

etário. Ao contrário, “tem professor de idade avançada que deu conta do recado. Mas tem 

professor que não”.   

 
116 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
117 As aspas referem-se às expressões literais usadas pelos estudantes. 
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c. Experiência em sala de aula: os estudantes consideraram, no entanto, que a 

questão etária interfere na transmissão da experiência em sala de aula. Segundo eles, 

muitos docentes estão há muito tempo longe da sala de aula e não têm mais ideia de como 

as aulas são efetivamente. Para esse aspecto, sentem que também deveria haver 

atualização do corpo do docente. 

Disciplinas  

Metodologia Específica 

Segundo os estudantes, o curso de Pedagogia possui disciplinas voltadas ao ensino da 

metodologia para as disciplinas do ensino básico: metodologia específica para História, 

Geografia, Matemática, Língua Portuguesa, Ciências. No entanto, no caso das disciplinas 

voltadas ao ensino da História e da Geografia, falta a prática para o ensino dessas 

disciplinas. Ambas são bastante abrangentes, voltadas sobretudo ao conteúdo próprio às 

disciplinas e não “como esses conteúdos deveriam ser ensinados”. Entendem que a prática 

é tema destinado ao estágio, mas consideram que não terão como saber de que forma 

ensinar aqueles conteúdos se não obtiverem orientações específicas sobre prática de 

ensino e didática. Lembraram, inclusive, o objeto da disciplina, antes metodologia que 

história ou geografia. “Precisamos ter caminhos metodológicos. Ano que vem muitos se 

formam e não sentimos que sabemos sobre como abordar as disciplinas específicas em 

sala de aula”.  

Trabalho de Conclusão de Curso 

Segundo os estudantes, há sempre três ou quatro orientadores de TCC por turma, mas 

nem sempre indicados conforme os temas abordados. Gostariam de escolher o orientador 

que fosse mais condizente à pesquisa desenvolvida por cada qual.  

Projeto Temático Orientado (PTO)  

Segundo os estudantes, o Projeto Temático Orientado é oferecido a cada semestre. No 

entanto, sentem que os professores não sabem muito bem como conduzi-lo, promovendo 

alterações nos procedimentos a cada semestre, sugerindo, segundo eles, ausência de 

compromisso. “Queremos saber se o PTO é para levar a sério. Não tem uma regra clara. 

De semestre em semestre parece que vai ficando pior. Nos esforçamos pelo projeto e no 

fim não dá em nada”. 

Relação com a prática pedagógica   

Segundo os estudantes, as disciplinas têm forte viés teórico. No entanto, sentem que os 

professores têm pouco entendimento daquilo que está sendo ministrado, pois há pouco 

aprofundamento das discussões propostas. “Às vezes sentimos que as aulas são um pouco 

rasas”.  

As disciplinas que tratam de História da Educação e Filosofia da Educação são aquelas 

em que essa situação fica mais evidente. Segundo eles, sentem que o docente “dá a mesma 

aula todo semestre” e sobre as quais “tem pouco entendimento. Muito repetitiva”.  

Gostariam que as aulas fossem menos expositivas e que houvesse mais exemplos práticos 

de como atuar em sala de aula, para além do que já aprendem no estágio. “A aula fica 

muito expositiva, mas existe possibilidade de exemplos práticos. Como usamos isso? E 
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como transpor isso para nossa prática. Poderiam usar a experiência do estágio para tornar 

mais dinâmica a exposição das aulas. As disciplinas poderiam dialogar mais com a prática 

profissional”. 

Estágio 

Em função da pandemia, muitos estudantes não conseguiram realizar as horas de estágio 

necessárias. Temem não completar as horas devidas para a formação. Interrogaram o 

motivo pelo qual a PUC-SP não empreende parcerias e/ou convênios institucionais com 

escolas de forma a facilitar o acesso ao estágio.  

Supervisão de estágio 

Como muitos estudantes não estão fazendo estágio, a disciplina de supervisão não tem 

funcionado adequadamente. Consideram que o docente deveria considerar o fato de 

muitos não estarem estagiando e pensar formas de abordagem mais inclusivas.  

Horas complementares  

Embora os estudantes recebam um quadro com as atividades necessárias ao cumprimento 

das horas complementares, consideraram que as opções “são limitadas”. Gostariam que 

fossem ampliadas.  

Avaliação da docência  

Reivindicaram à CPA que houvesse encaminhamentos mais efetivos da avaliação da 

docência. Disseram que não tem mais interesse em responder à avaliação, “já que não 

temos retorno”. Segundo os estudantes, fizeram várias observações à coordenação de 

curso, mas também não foram ouvidos.  

Devolutiva 

Reivindicaram que houvesse devolutiva dos trabalhos e atividades realizados. “Somos 

cobrados, mas não temos retorno avaliativo”.  

Curso: Publicidade e Propaganda 

a. Inscritos no vestibular 

Os dados produzidos pelo Núcleo de Vestibular são essenciais para analisar o processo 

de recrutamento dos estudantes para os cursos de graduação da PUC-SP. No que diz 

respeito ao curso de Publicidade e Propaganda pode-se observar forte redução no número 

de vagas oferecidas para o vestibular de 2019 para 2020, sem, contudo, observar-se 

oscilação na mesma proporção no número de inscritos (cf. Quadro 2). Ao contrário, em 

2020, houve um aumento de 19,8% no número de inscritos no vestibular em relação a 

2019. Segundo os docentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) que participaram do 

grupo operativo118, a redução de vaga deveu-se ao fechamento da turma do período 

noturno. Por outro lado, foi em 2020 que foi implantada a reforma curricular do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), o que pode ter atraído um número maior de estudantes.  

 

 
118 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo NDE”.  
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Quadro 2. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

Ano Vagas Inscritos 

2017 90 299 

2018 90 258 

2019 100 176 

2020 40 211 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 

 

Gráfico 1. Vagas e Inscritos no Vestibular (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 

b. Concorrência no vestibular  

O quadro abaixo (Quadro 3) evidencia que a PUC-SP tem entre as suas principais 

concorrentes as universidades públicas. Essa não é uma novidade. Desde quando os dados 

são acompanhados pela CPA (ano de 2017), a PUC-SP sempre foi uma opção às 

universidades públicas, o que evidencia que, da perspectiva daqueles que a procuram há 

muito mais similaridades entre as escolas públicas e a PUC-SP do que entre essa e as 

privadas, ainda que a PUC-SP seja uma universidade paga. Esse é um primeiro dado 

importante a ser analisado quando da implantação de reformas curriculares: por um lado, 

ter as universidades públicas como referência; por outro, considerando o valor da sua 

mensalidade, garantir diferencial que a coloque em patamar superior às suas principais 

concorrentes. Não sendo assim, tenderá a ser preterida pelas universidades públicas no 

momento do ingresso.   

 

Quadro 3. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

Vestibular 
Ano 

2017 2018 2019 

SISU - Universidades Federais 8,36% 20,28% 18,01% 

Universidades Estaduais (FUVEST, UNESP, 

UNICAMP etc.) 
39,80% 33,41% 33,82% 

Outras Instituições 30,77% 42,17% 44,12% 

Não me inscrevi nem pretendo me inscrever 9,03% 4,15% 4,04% 

Não declarado 12,04% - - 

Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 
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Gráfico 2. Concorrência no Vestibular (2017-2019) 

 
Fonte: elaboração própria (CPA) 

Outro dado que merece atenção é aquele que demonstra que os inscritos no curso de 

Publicidade e Propaganda têm optado crescentemente pela inscrição também no 

vestibular das universidades públicas federais, devido, talvez, ao Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), cujo recrutamento ocorre por meio da classificação que os estudantes 

obtêm no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode significar que os 

estudantes têm optado pelos sistemas alternativos de ingresso. Importante salientar que 

esse aspecto foi mencionado pelos docentes do NDE que já observaram movimento 

semelhante em outros cursos da FAFICLA, como no curso de Jornalismo. Mais 

recentemente, a PUC-SP tem atentado para isso, o que parece ser uma decisão acertada e 

poderá aumentar sua competitividade em relação às universidades federais.    

O dado que, no entanto, parece mais preocupante dessa série histórica analisada é o 

aumento da concorrência da PUC-SP com “outras instituições” (aqui entendidas todas 

aquelas que não são públicas). Para a PUC-SP, esse é um mal sinal, haja vista que, em 

função do seu investimento em pesquisa e no corpo docente qualificado terá dificuldades 

em concorrer com a mensalidade das universidades privadas stricto senso. Além disso, 

essas universidades investem pesadamente em infraestrutura física e tecnológica. 

c. Perfil sociodemográfico 

A CPA entende que os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes são informações 

essenciais à tomada de decisão relativa aos cursos de graduação. Infelizmente, ainda não 

dispomos, na PUC-SP, de dados mais bem organizados para além daqueles obtidos no 

momento da inscrição do vestibular119. Os dados que analisaremos a seguir são, portanto, 

daqueles que procuram os cursos da PUC-SP (estudantes inscritos), não daqueles que 

ingressaram120. 

Ainda conforme os dados dos inscritos no vestibular para o período de 2017-2020, o 

público que tem procurado o curso de Publicidade e Propaganda da PUC-SP é 

predominantemente branco e oriundo de famílias com renda mensal de até 30 salários-

mínimos (considerando a sua variabilidade a cada ano). Diferentemente de outros cursos 

 
119 Mesmo os dados relativos ao vestibular não possuem série histórica de longa duração, em função das alterações 

aleatórias da ficha de inscrição. Felizmente, ações já foram empreendidas pela Reitoria e os setores demandatários 

dessas informações, dentre eles a CPA, no sentido de manter a continuidade das informações coletadas por um período 

mais longo. Para superar o problema de descontinuidade da coleta de informação, circunscrevemos o período em que 

os instrumentos de coleta se mantiveram iguais (2017-2020). No entanto, não foi para todos os dados que esse período 

pode ser considerado.  
120 Como primeiro passo para organizar as informações sobre o perfil sociodemográfico dos estudantes da PUC-SP, a 

CPA realizará nesse ano de 2022 o 1º Censo Demográfico Estudantil da PUC-SP, já em fase final de elaboração. 
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da FAFICLA, em que há predomínio da população feminina, no curso de Publicidade e 

Propaganda há uma distribuição relativamente igualitária entre os sexos, com ligeira 

vantagem para as mulheres (Cf. Quadros 4, 5 e 6 e respectivos gráficos). 

Quadro 4. Gênero (2017-2020) 

Ano Feminino Masculino 

2017 55,18% 44,82% 

2018 57,36% 42,64% 

2019 55,43% 44,57% 

2020 57,35% 42,65% 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 

Gráfico 3. Gênero (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 

Quadro 5. Cor / Raça (2017-2020) 

Cor ou raça 
Ano 

2017 2018 2019 2020 

Amarela 4,68% 2,33% 6,86% 1,90% 

Branca 82,27% 82,17% 76,00% 83,41% 

Indígena 0,67% 0,39% 0,57% - 

Parda 7,02% 9,69% 15,43% 9,95% 

Preta 4,01% 4,65% 1,14% 3,79% 

Não declarado 1,34% - - 0,95% 

Deixou em branco - 0,78% - - 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 

Gráfico 4. Cor / Raça (2017-2020) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 
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Quadro 6. Renda mensal familiar (2017-2019) 

Renda 
Ano 

2017 2018 2019 

Até 6 salários-mínimos 26,42% 32,17% 30,29% 

De 6 até 10 salários-mínimos 14,05% 17,83% 10,86% 

De 10 até 30 salários-mínimos 39,80% 40,31% 47,43% 

Acima de 30 salários-mínimos 12,71% 8,91% 11,43% 

Não declarado 7,02%   

Deixou em branco  0,78%  
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

Gráfico 5. Renda mensal familiar (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 

*Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00; 2018: R$ 954,00; 2019: R$ 998,00. 

 

No que diz respeito exclusivamente à renda familiar, observa-se que no período analisado 

houve um ligeiro aumento do recrutamento em duas faixas de renda: entre aqueles cujas 

famílias percebem até 6 salários-mínimos e entre as que recebem mensalmente entre 10 

e 30 salários-mínimos, evidenciando um público-alvo diversificado economicamente. A 

faixa de renda em que houve maior perda foi exatamente aquela mediana, daqueles cujas 

famílias tinham rendimento mensal entre 6 e 10 salários-mínimos. Apesar dessa 

oscilação, a maior parte do público-alvo do curso é recrutada nos estratos superiores da 

sociedade. Isso explicaria, em parte, o motivo pelo qual a maior porcentagem dos 

estudantes que se inscreveu no vestibular no período analisado não trabalhava. Entre os 

que trabalhavam no momento da inscrição, houve uma queda entre 2017 e 2019 entre 

aqueles que responderam ter alguma atividade remunerada em tempo parcial ou integral. 

Apenas no que diz respeito ao trabalho eventual é que houve um ligeiro aumento, ainda 

assim bem pouco significativo.  

 Quadro 7. Exercício de atividade remunerada (2017-2019)  

Atividade remunerada 
Ano 

2017 2018 2019 

Não 80,27% 83,72% 85,71% 

Sim, em tempo parcial (até 30 horas semanais) 7,02% 5,04% 5,71% 

Sim, em tempo integral (mais de 30 horas semanais) 6,69% 5,81% 2,86% 

Sim, trabalho eventual 4,68% 4,65% 5,71% 

Não declarado 1,34% - - 

Deixou em branco  0,78%  
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 
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Gráfico 6. Exercício de atividade Remunerada (2017-2019) 

 
Fonte: NucVest. Elaboração própria CPA. 

d. Matriculados, taxa de evasão, distribuição de bolsas e contratos de estágio 

 

Quadro 8. Matriculados (final de período 2017-2020) 

Ano Matriculados 

2017 368 

2018 317 

2019 274 

2020 213 
Fonte: EGD. 

 

Gráfico 7. Matriculados (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA. 

 

Apesar do curto período analisado, observa-se que o curso de Publicidade e Propaganda 

tem apresentado tendência de queda no número dos matriculados. Ainda que mantenha 

um número significativo de estudantes, a perda tendencial é sinal preocupante, como, 

aliás, têm conhecimento os docentes integrantes do NDE. A análise da taxa de evasão 

talvez ajude a levantar algumas hipóteses sobre os motivos dessa tendência.   
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Quadro 9. Taxa de Evasão (2017-2020)121  

Ano 1º semestre 2º semestre 

2017 4,97% 3,78% 

2018 4,70% 6,44% 

2019 3,34% 4,68% 

2020 6,01% 6,36% 
Fonte: EGD. 

Gráfico 8. Taxa de Evasão (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA. 

O primeiro fator importante a ser observado em relação à taxa de evasão do curso de 

Publicidade e Propaganda é que, diferentemente de outros cursos que passaram pelo 

ciclo avaliativo nesse ano de 2021, o maior aumento da taxa ocorreu exatamente no ano 

de 2020, ano pandêmico. Em 2019, o curso já havia conseguido reverter a taxa de evasão 

que, no entanto, veio alcançar os mesmos patamares de 2018, sobretudo no segundo 

semestre de 2020. Considerando que o curso tende a recrutar estudantes de mais alta 

renda, isso pode ter significado adiamento da realização do curso, aguardando momento 

mais propício.  

No entanto, há que se atentar para outras duas hipóteses. Uma delas, diz respeito ao 

aumento de estudantes de mais baixa renda entre os inscritos no vestibular, o que poderia 

impactar no aumento da taxa de evasão no primeiro semestre, revertendo o 

comportamento dos anos anteriores, quando a taxa de evasão do primeiro semestre era 

inferior ao do segundo. Como no primeiro semestre há o peso dos estudantes ingressantes, 

pode ter sido exatamente aí que tenha havido maior aumento de evasão. Infelizmente não 

temos como comprovar essa hipótese em função da ausência de dados organizados sobre 

o perfil sociodemográfico dos estudantes que ingressam na PUC-SP. 

A outra hipótese diz respeito à reforma do PPC. Não parece ser coincidência o fato de ter 

havido maior desistência quando o curso implementava sua reforma pedagógica, com 

ênfase para a Metodologia PBL (Project Based-Learning). Os docentes alertaram para 

isso, pois, segundo eles, foi exatamente quando implantavam outra filosofia para o curso 

de Publicidade e Propaganda, com ênfase para a elaboração de projetos e atividades 

práticas, que a Universidade foi obrigada a migrar para as aulas síncronas-remotas, 

inviabilizando as metodologias ativas. Essa parece ser a hipótese mais provável e que 

 
121 A taxa de evasão considera os estudantes evadidos em relação ao total dos estudantes matriculados no curso. Esse 

dado foi elaborado a partir de várias reuniões entre a Secretaria de Administração Escolar e o Escritório de Gestão de 

Dados. Por ser um dado controverso, foi objeto de muita análise e tomou como referências as definições oficiais de 

evasão (INEP-MEC). No entanto, esse dado ainda está sob análise da Pró-Reitoria de Graduação e poderá sofrer 

alterações em seu cálculo.  
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explicaria não só forte aumento na taxa de evasão, fugindo à curva tendencial, como a 

sua equiparação entre os primeiro e segundo semestres.  

Se cruzarmos os dados com o aumento dos inscritos no vestibular exatamente quando 

houve mudança do PPC, pode ser que as expectativas que atraíram os estudantes tenham 

sido as mesmas que, uma vez frustradas, levaram ao abandono do curso. Essa análise 

aponta para um dado positivo a respeito da reforma: os estudantes parecem interessados 

em cursos que fujam ao método tradicional de ensino e que os aproxime, por isso, ao 

mundo profissional, diferencial, inclusive, significativo em relação às maiores 

concorrentes da PUC-SP, as universidades públicas, quase sempre muito mais voltadas à 

formação teórica que profissional.  

No entanto, se essa hipótese tende a ser verificada, há que se atentar para o diagnóstico 

feito pelos docentes: sem que haja condições de infraestrutura que permita colocar em 

prática o novo PPC, os estudantes podem seguir abandonando o curso, agora não mais 

em função da pandemia, mas em função da ausência de meios efetivos (tecnológicos, de 

espaço etc.) que permitam realizar aquilo que lhes atraiu no momento da inscrição no 

vestibular.     

Embora o curso de Publicidade e Propaganda não pareça depender significativamente de 

bolsas de estudo, há que se atentar para a perda na distribuição das bolsas PROUNI (cf. 

Quadro 10). Sabendo que elas são proporcionais aos estudantes pagantes, quanto mais a 

Universidade perde estudantes que tenham capacidade de financiar seus estudos, mais 

perde em bolsas PROUNI. O fato é que essas bolsas não são substituídas por outro tipo 

de bolsa conforme evidenciam os dados para as bolsas filantrópicas, também em queda 

tendencial.   

Quadro 10. Distribuição de Bolsas de Estudo (2017-2020)122 

Ano FUNDASP PROUNI Total 

Filantrópicas Não Assistenciais 

2017 32  74 106 

2018 30  64 94 

2019 24  57 81 

2020 20 1 29 50 
Fonte: EGD. 

Gráfico 9. Total de distribuição de bolsas Publicidade (2017-2020) 

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA. 

 

 
122 Trata-se da quantidade de bolsas distribuídas a cada ano e não do número de estudantes beneficiados.  
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Por fim, vale a pena atentar para os dados sobre estágio, sobretudo em função do que foi 

mencionado pelos estudantes que participaram do grupo operativo123.  
 

Quadro 11. Estudantes que iniciaram estágio a cada ano (2017-2020) 

Ano Estudantes que iniciaram estágio 

2017 112 

2018 107 

2019 80 

2020 34 
Fonte: EGD. 

Gráfico 10. Estudantes que iniciaram estágio a cada ano (2017-2020)  

 
Fonte: EGD. Elaboração própria CPA. 

Observa-se uma queda significativa no número de contratos a cada ano. Segundo a análise 

feita pelos docentes e pelos discentes, isso se deve ao fato de o curso ser oferecido no 

período diurno. No entanto, ainda que essa hipótese não deva ser completamente 

desconsiderada, há que se atentar para outro aspecto mencionado pelos estudantes: a 

ausência de ação institucional mais assertiva que os auxilie na busca, formalização e 

acompanhamento dos estágios. O reclamo pode ser evidência de que os “pretensos 

estágios” lhes estão demandando horas para além daquelas regulamentadas pela lei de 

estágio. Portanto, é preciso saber se, quando o estágio for mais bem acompanhado pela 

Universidade, essa questão tenderá a desaparecer. Sobre isso, é importante dizer que a 

CPA já identificou esse problema em suas avaliações e tem atuado em parceria com a 

Pró-Reitoria de Graduação para institucionalizar de maneira mais efetiva a prospecção e 

acompanhamento dos estágios na Universidade. 

Por isso, considerando que os estudantes que procuram o curso de Publicidade e 

Propaganda não parecem ser aqueles que demandam fonte de renda para se autofinanciar 

– embora essa afirmação esteja calcada unicamente nos dados existentes, uma vez que 

não temos os dados de perfil sociodemográfico dos estudantes que frequentam os cursos 

da PUC-SP, como já foi mencionado anteriormente – seria importante cautela em optar 

pela mudança de turno, sobretudo porque, em 2020, houve aumento dos estudantes que 

se inscreveram no vestibular, mesmo a turma noturna tendo deixado de existir.   

A seguir, seguem os relatórios parciais elaborados a partir da escuta de docentes e 

discentes do curso de Publicidade e Propaganda. A CPA agradece a acolhida e espera 

ter contribuído para a avaliação do curso por parte de seus gestores.  

 
123 Cf. nesse relatório item “Grupo Operativo Estudantes”.  
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Grupo Operativo NDE124 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) informou que desde fevereiro de 2020 o curso de 

Publicidade e Propaganda implantou um novo Projeto Pedagógico (PPC), com a 

introdução da metodologia PBL (Problem-based learning). Segundo os docentes, até o 

final do ano de 2022, o curso terá dois PPCs em andamento, o que tem exigido um 

trabalho bastante coordenado entre os docentes, sobretudo aqueles comprometidos com 

a gestão do curso.  

Embora não tenham ainda uma avaliação mais precisa sobre o acerto da reforma, 

considerando que foi implantada bem no ano em que teve início a pandemia do 

coronavírus, entendem que o caminho não poderia ter sido outro, pois, segundo eles, o 

curso precisaria dar uma guinada significativa em direção ao mercado profissional. “Cada 

vez mais os estudantes entram no curso querendo uma ponte com o mercado 

profissional”. Segundo eles, o curso era demasiadamente conceitual, faltando um diálogo 

mais estreito com a prática profissional. A reforma pretendeu corrigir o rumo nessa 

direção, motivo pelo qual, inclusive, introduziram a metodologia PBL, para que os 

estudantes já tivessem maior contato com a prática da publicidade e da propaganda. De 

maneira alguma, ainda segundo os docentes, significou o abandono da discussão 

conceitual, presente desde o primeiro momento em que os estudantes entram no curso, 

mas, no PPC anterior, sentiam que havia um desequilíbrio, os estudantes demoravam 

muito para ter contato com a prática profissional propriamente dita. Agora, acreditam, há 

maior equilíbrio, mesmo que os estudantes ainda possam desejar “mais prática, mas é 

porque desconhecem o PPC anterior”.  

No entanto, consideram que alguns ajustes precisam ser feitos, sobretudo no que diz 

respeito ao envolvimento institucional. 

Um curso que se desenvolve por meio de metodologias ativas, segundo eles, não pode 

prescindir de infraestrutura adequada, de maneira a colocar em prática o que está previsto 

no PPC. Deram como exemplo o MidiaLab, “um laboratório com características 

específicas necessário para desenvolver as atividades do curso”.  Segundo os docentes, o 

espaço do MídiaLab não seria exclusivo do curso de Publicidade e Propaganda, ao 

contrário, seria o espaço de interação entre todos os cursos de comunicação, uma espécie 

de “Centro de Comunicação” – conforme planejado pelo curso de Jornalismo, inclusive 

– com tecnologias atuais necessárias a todos os cursos. “Deveríamos aproveitar mais as 

forças que temos dentro do espaço universitário, conversar entre os cursos. A PUC tem 

como fazer isso. Grupos pequenos em grandes times. Vejo que os alunos não têm 

conhecimento sobre a própria Universidade. Temos que oferecer trânsito de 

conhecimentos entre cursos, entre os campi”. 

Temem que os estudantes que ingressaram na Universidade no momento da pandemia se 

decepcionem com a infraestrutura disponível para o curso quando do retorno às aulas 

presenciais. Lembram que a reforma no PPC demanda investimento maior em outras 

formas de ensino-aprendizagem. Um espaço físico adequado para tal, como seria o 

MídiaLab, “não é apenas uma questão de sociabilidade, é necessidade pedagógica”. 

Citaram exemplos internacionais em que a interrelação entre cursos e campi é promovida 

por meio de espaços de ensino-aprendizagem comuns, como seria o MídiaLab. “É preciso 

que a Instituição esteja consciente de que o curso comunicação no futuro será um só, 

reunirá Jornalismo, Publicidade...” 

 
124 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
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Além disso, sabem que um dos atrativos atuais para os estudantes são as novas 

tecnologias. Lembram que o curso tem perdido alunos e, em decorrência, vagas ofertadas 

no vestibular. A reforma pretendeu reverter esse quadro, mas não será revertido se o PPC 

não puder ser posto em prática conforme idealizado, o que requer investimento para além 

dos esforços que o curso possa empreender. Requer investimento institucional.  

Segundo os docentes, a instituição tem investido em novas salas de aula, como são as 

salas inteligentes. Mas, ainda segundo eles, falta planejamento adequado para a sua 

distribuição. Há docentes que sequer usam os recursos disponíveis e solicitam a sala, 

enquanto outros que poderiam melhor aproveitá-los, são designados para salas sem 

recurso algum. 

Também em relação aos computadores disponibilizados nos laboratórios da 

Universidade, lembram que os softwares mais avançados não são suportados pelos 

“velhos hardwares” dos computadores da PUC. Com a pandemia, os estudantes têm 

utilizado os seus computadores domésticos, por vezes, mais potentes que aqueles que a 

PUC disponibiliza. Seria importante que a Universidade atentasse também para esse 

aspecto.  

Ou seja, segundo os docentes, um curso “focado na inteligência da comunicação” não 

pode prescindir da infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento. Admitem que 

estavam em tratativas com a Pró-Reitoria de Graduação no sentido de viabilizar o 

MídiaLab quando veio a pandemia. “Aí, tudo estancou, vamos precisar começar do zero”.      

Os docentes lamentaram a ausência de uma turma no período noturno e entendem que 

essa foi decisão decorrente da perda de estudantes. No entanto, têm dúvidas se o mais 

acertado foi disponibilizar a oferta no matutino, pois, segundo os docentes, o turno 

matutino tende a repelir maior número de estudantes, uma vez que inviabiliza trabalho e 

o estágio. Informaram que estão discutindo a possibilidade de que a partir de um 

determinado período, quando os estudantes estão mais para o final do curso, a turma possa 

migrar para o período noturno. Segundo eles, parece haver contradição entre um curso 

que se pretende mais voltado ao mercado, mas que é ofertado exatamente em período em 

que o estágio é inviabilizado. “Os horários do curso interferem no trabalho e estágio. Isso 

nos deixa bem apreensivos”. 

Além do período em que o curso é ofertado, os docentes consideram necessário maior 

empenho na divulgação do curso, de maneira a que tenha maior visibilidade. Para os 

docentes, a maneira como é feita a publicidade dos cursos não contribui para atrair os 

estudantes. Deveria haver um direcionamento mais específico para cada curso.   

Também consideram importante abrir o ingresso ao curso por meio do Enem. Não 

entendem por que o curso de Jornalismo pode receber estudantes por essa via e outros 

cursos não, já que fazem parte da mesma Universidade. “Se pudéssemos ter flexibilização 

da forma de ingresso... Poderia ser analisado histórico escolar, fazer entrevistas. Passou 

da hora de colocar isso de forma mais aberta. O Jornalismo usa o Enem. Então, por que 

um curso pode e outro não? Seria uma forma de repensar a questão da redução de vagas. 

Quando o mercado cai, a gente pensar alternativas e não deixar de ofertar”. 

Para finalizar, os docentes reivindicaram maior atenção da Universidade para a Agência 

PUC, ligada ao curso. Segundo os docentes, além de ser uma via de preparo dos 

estudantes para o mercado, ajuda a “dar visibilidade ao curso”.  No entanto, falta apoio 

institucional. A Agência PUC presta serviço para toda a Universidade, inclusive, o selo 

comemorativo dos 75 anos foi elaborado por ela. No entanto, as bolsas Fundasp 

destinadas aos estudantes não foram renovadas. Como há muita rotatividade, aqueles que 
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saíram levaram a bolsa consigo. Desde então, o quadro está congelado e não houve 

renovação, inviabilizando a atuação mais efetiva da Agência PUC. “No final de 2020, a 

Prograd conseguiu algumas bolsas, mas não totalmente. Tínhamos um quadro de nove 

que foi congelado e trabalhamos muito e o quadro continua reduzido. Até o momento não 

houve renovação”.  

Grupo Operativo Estudantes125 

Os temas tratados pelos estudantes serão apresentados conforme a prioridade definida por 

eles ao longo do grupo operativo.  

Horário das disciplinas e do curso 

Os estudantes fizeram duas observações em relação ao horário, uma mais específica, 

relativa às aulas síncronas-remotas, outra mais geral, referente ao período em que o curso 

de Publicidade e Propaganda é oferecido.  

Em relação ao tempo de aula, os estudantes consideraram que as disciplinas de quatro 

créditos deveriam ter um tempo maior de intervalo. Atualmente, são só 15 minutos que, 

segundo eles, não é suficiente para que descansem da “tela do computador”126. Além 

disso, como num dos períodos há uma estudante surda, a aula muito extensa dificulta o 

trabalho do ledor. Se as aulas permanecerem síncronas-remotas, sugerem que haja um 

ajuste no tempo das aulas de quatro créditos, com intervalos maiores ou “com a 

distribuição da mesma aula em dois dias da semana”.  

Sobre o período em que o curso é atualmente oferecido, os estudantes do 2º período 

demandaram mudança para o período noturno. Segundo eles, há muita dificuldade de 

arrumar emprego ou estágio quando o curso é matutino. Informaram que já encaminharam 

solicitação à Reitoria para a mudança do período matutino para o noturno.  

Os estudantes dos demais períodos reiteraram a preferência pelo período noturno, em 

função, sobretudo, do estágio. Embora haja ainda oferecimento do curso nos dois 

períodos para as turmas do terceiro e quarto anos, quando os estudantes começam estagiar 

tendem a migrar para a turma da noite, esvaziando a turma matutina. Seria importante, 

segundo eles, equacionar essa questão, pois para eles o estágio é extremamente relevante 

sobretudo quando estão terminando o curso e precisam ingressar no mercado de trabalho.  

Inclusão 

Os estudantes informaram que há uma estudante surda em dos períodos do curso e 

elogiaram a PUC-SP pelo fato de possuir um programa de inclusão. No entanto, 

consideraram que muitos ajustes ainda são necessários para que a inclusão seja efetiva.  

Em primeiro lugar, reiteraram a necessidade de ajuste no tempo de duração das aulas de 

quatro (4) créditos, “cansativa para o intérprete”. Em segundo lugar, consideraram a 

necessidade de que os docentes adaptem a didática considerando a presença de uma 

estudante surda em sala de aula. Segundo eles, há até casos em que professores terminam 

a aula um pouco mais cedo para dar atenção à estudante. No entanto, segundo eles, “isso 

não é inclusão verdadeira, nem a estudante gostaria que fosse assim”. A verdadeira 

inclusão, segundo eles, é garantir uma aula que inclua de fato a estudante de forma a que 

ela possa participar das atividades como os demais. Inclusive, criticaram a CPA por não 

ter previsto um ledor para que ela pudesse participar da atividade de avaliação, como os 

demais.   

 
125 Todas as informações foram anotadas pela CPA e checadas pelos participantes. 
126 Aspas indicam expressões literais dos estudantes.  



 
 

150 
 

Solicitaram maior sensibilidade dos docentes e do curso em relação ao tema. 

Disciplinas 

Os estudantes elogiaram a iniciativa do curso em contratar duas professoras atualmente 

responsáveis pelas disciplinas de “Mídia” e “Gestão Estratégica de Marketing”. Segundo 

eles, são as docentes que mais se sobressaíram no curso: “elas têm didática, dão atenção 

aos estudantes”. Algumas disciplinas, no entanto, apresentaram problema: 

Mídia, Laboratório e Consumo:  

Segundo os estudantes, o professor designado para essa disciplina no segundo período 

(essa disciplina, segundo eles, é ministrada em todos os semestres do curso) “não deu 

aula”. Houve a apresentação inicial do curso e uma aula em que foi apresentado um 

infográfico. Depois disso, o professor atendeu aos estudantes “somente por chat, nem pelo 

Teams”. Em grupo, os estudantes deviam desempenhar tarefas demandadas pelo 

professor, a partir de material disponibilizado. No entanto, sentiram falta de orientações 

para o desempenho dos trabalhos ou mesmo devolutiva dos trabalhos feitos. “Não 

queremos tudo mastigado, mas sentimos falta de uma orientação maior, como foi feito no 

primeiro semestre por outro professor. Nesse semestre [segundo semestre de 2021] não 

aprendemos nada, foi muito descaso com os estudantes”. Entendem que com a introdução 

de uma nova metodologia PBL (Problem-based learning) boa parte das atividades cabe 

aos estudantes. Sabem, por exemplo, que não se trata de dar aula quando da coordenação 

geral de projeto, momento em que as demandas são feitas aos estudantes. Mas sentiram 

falta de orientações mais precisas e de uma presença mais constante do professor. No 

primeiro semestre [de 2021], segundo eles, o mesmo processo ocorreu de forma muito 

mais organizada. “Esse semestre [2º período / 2021] foi bem confuso...no primeiro 

semestre [1º período / 2021] foi bem melhor”. Segundo os estudantes dos demais 

períodos, acreditam que muito da insegurança sentida pelos estudantes do primeiro ano 

decorre da introdução de uma nova metodologia em momento em que as aulas passaram 

a ser síncronas-remotas. Segundo eles, “o momento da pandemia não foi o melhor 

momento para introduzir mudança no curso e uma nova metodologia, levando a uma 

queda da qualidade dos trabalhos”.  

Pesquisa de Mercado e Comunicação:  

Detectaram o mesmo problema na disciplina de Pesquisa de Mercado e Comunicação. 

Segundo os estudantes, foram informados pelo professor de que haveria momentos da 

disciplina em que teriam aula e outros em que seriam orientados “por chat, para produzir”. 

No entanto, ainda segundo eles, não foram informados adequadamente de quando seria 

uma coisa ou outra, evidenciando falta de organização e planejamento.  

Segundo os estudantes do segundo período, os problemas identificados decorreram da 

falta de comunicação entre os docentes, o que não parece ter acontecido no primeiro 

semestre (primeiro período). Para eles, seria necessária maior articulação entre os 

docentes. “Os professores precisam se comunicar”. Por vezes, precisam entregar um 

mesmo trabalho para mais de um professor que, no entanto, desconhecem o que cada qual 

pediu. “Com isso, não sabemos o que será cobrado”.  

Mantendo-se as aulas síncronas-remotas, reivindicaram que o Teams seja de fato 

instituído como a plataforma padrão por meio da qual estudantes e professores se 

comuniquem, bem como o meio pelo qual as tarefas sejam demandadas, evitando maiores 

desencontros. Além disso, seria importante que docentes que apresentaram problemas 

para lidar com a tecnologia buscassem meios de aprimoramento.   
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Por fim, os estudantes reivindicaram maior número de docentes vinculados ao mercado 

de publicidade e propaganda: “o quadro docente [do curso] está muito mais voltado para 

a academia e não para o mercado. Seria importante reavaliar essa situação”.  

Comunicação institucional 

Segundo os estudantes, a comunicação institucional durante o período da pandemia foi 

ineficiente. Os estudantes que mais se ressentiram de contatos com a PUC-SP foram 

aqueles que ingressaram em pleno ano pandêmico. Segundo eles, a Universidade 

desconheceu o fato de que “quem chegou agora, não tem como saber”. Citaram outras 

Universidades que, segundo eles, mantiveram contato constante com os estudantes, 

informando a todo o momento como deviam proceder. Sentiram falta de uma ação mais 

direta, voltada a uma comunicação mais eficaz com os estudantes. Lembraram, por 

exemplo, a dificuldade de saber se em 2021 as aulas voltariam a ser presenciais. Embora 

tenham recebido notificações parciais, sentiram falta de um planejamento mais assertivo, 

sobretudo considerando que muitos estudantes não vivem em São Paulo e que precisariam 

se planejar com alguma antecedência caso tivessem que se mudar para a cidade. No 

entanto, as informações sempre foram parciais e imediatas, inviabilizando um 

planejamento de mais longo prazo por parte das famílias.  

Também consideraram intempestiva a informação de que teriam que participar de 

atividades presenciais no segundo semestre, sem que isso tivesse sido planejado 

anteriormente. Entenderam que a atividade não era obrigatória, mas lembraram que os 

estudantes “também precisam se programar”.  

Além das comunicações referentes à pandemia, os estudantes reclamaram do contato com 

outros setores. O mais grave, segundo eles, disse respeito ao setor financeiro que deixou 

de cobrar por uma disciplina por três meses e depois cobrou tudo ao mesmo tempo, 

onerando as famílias. Além disso, ainda segundo os estudantes, tiveram muita dificuldade 

para entrar em contato com alguém que os auxiliasse na resolução do problema, 

estendendo-se a solução para além do aceitável. Os estudantes do primeiro ano também 

tiveram dificuldades para obter informações sobre carteirinha de estudante, bilhete único 

etc.  

Solicitaram maior proximidade da coordenação do curso para resolução de questões 

referentes à matrícula, revisão de nota etc. “Não sabíamos nada sobre revisão de nota, 

ninguém nos informou nada”. Sentem que a coordenação se comunica pouco com os 

estudantes e demora para atender quando buscam resolver algum problema.  

Estágio 

Segundo os estudantes, a única informação que possuem sobre estágio é aquela que 

podem obter pelo site: “tudo tem que pesquisar no site ou no google. Ninguém fala nada. 

É mão de uma via só. Não tem retorno”. Segundo eles, somente alguns professores 

auxiliam quando se trata de estágio. “Quem tem que ir atrás somos nós”. Até mesmo 

quando trata de “assinar o estágio”, sentem que há dificuldade. Gostariam que houvesse 

informações mais precisas sobre estágio.  

PÓS-GRADUAÇÃO 

Os grupos operativos integram o ciclo avaliativo iniciado, nesse ano, com os Programas 

dos Grupos I (Capes nota 3) e III (Capes nota 5), totalizando treze (13) Programas, a 

saber, Administração (ME), Ciências Sociais (ME e D), Ciências Contábeis, 

Controladoria e Finanças (MP), Desenvolvimento de Jogos Digitais (MP), Economia 
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(ME), Ciência da Religião (ME e D), Educação (Currículo) (ME e D), Educação: História, 

Política, Sociedade (ME e D), Educação Matemática (ME e D), Educação (Psicologia da 

Educação) (ME e D), Filosofia (ME e D), Língua Portuguesa (ME e D), Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem (ME e D).  

Os grupos operativos foram realizados entre os dias 17 de maio e 2 de junho de 2021, em 

dia e horário previamente acordados com as coordenações dos Programas. Dos grupos 

operativos agendados, apenas em dois deles não houve comparecimento de estudantes 

(Ciência da Religião e Educação: História, Política e Sociedade), tendo sido reagendados 

para o início do segundo semestre de 2021 (EHPS, 6/82021, às 17h; Ciência da Religião, 

12/08/2021, às 14h). 

No total, participaram 113 estudantes, que, somados aos estudantes que participaram dos 

grupos operativos realizados em 2019 e 2020, somam 299 estudantes ouvidos pela CPA 

ou 14,68% dos estudantes atualmente matriculados na Pós-graduação da PUC-SP. (Cf. 

Quadro 1).  

Quadro 1. Participantes Grupos Operativos Pós-Graduação (2019-2021) 
Ano Programa Data Matriculados Participantes  % 

2019 Administração 22/out 46 12 26,09% 

2019 Comunicação e Semiótica 24/out 167 8 4,79% 

2019 Psicologia Clínica 29/out 153 23 15,03% 

2019 Psicologia da Educação 
7 e 

12/nov 
102 33 32,35% 

2020 Literatura e Crítica Literária 19/fev 82 9 10,98% 

2020 Economia Política 02/mar 22 4 18,18% 

2020 História da Ciência 03/mar 48 9 18,75% 

2020 
Educação: História Política e 

Sociedade 
03/mar 116 2 1,72% 

2020 Educação: Formação de Formadores 03/mar 107 9 8,41% 

2020 Teologia Ipiranga 04/mar 73 19 26,03% 

2020 Serviço Social 04/mar 132 2 1,52% 

2020 
Linguística Aplicada e dos Estudos da 

Linguagem – LAEL 
05/mar 119 23 19,33% 

2020 
Governança Global e Formulação de 

Políticas Internacionais 
07/mar 39 14 35,90% 

2020 História 12/mar 116 8 6,90% 

2020 Ciências Contábeis 12/mar 40 11 27,50% 

2021 Filosofia 17/mai 15 1 6,67% 

2021 Administração 17/mai sem lista 3  

2021 Ciências Sociais 21/mai 112 5 4,46% 

2021 Educação Currículo 24/mai 133 20 15,04% 

2021 Desenvolvimento de Jogos Digitais 25/mai 14 3 21,43% 

2021 Educação Psicologia da Educação 25/mai 133 24 18,05% 

2021 Educação Matemática 26/mai 66 15 22,73% 

2021 Economia 31/mai sem lista 7  

2021 Língua Portuguesa 01/jun 16 6 37,50% 

2021 
Linguística aplicada e estudos de 

linguagem 
02/jun 137 13 9,49% 

2021 
MP em Ciências Contábeis, 

Controladoria e Finanças 
02/jun 49 16 32,65% 

TOTAL 2.037 299 14,68% 

Fonte: Elaboração CPA.  

Para cada grupo operativo foi realizado relatório específico, contendo, além da escuta dos 

estudantes, introdução, objetivo e metodologia do ciclo avaliativo, e uma breve 
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explicação do instrumento de autoavaliação, os grupos operativos127. Com o relatório, a 

CPA espera contribuir para subsidiar os coordenadores de Programa na resposta ao 

quesito de autoavaliação institucional, demandado pela Capes.   

Na síntese apresentada a seguir chamamos atenção para os pontos recorrentes observados 

pelos diferentes grupos operativos realizados nesse primeiro semestre de 2021, 

destacados para facilitar o conhecimento dessa Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A CPA 

agradece a parceria e fica à disposição para esclarecimentos.  

Síntese da Autoavaliação  

Apresentaremos os resultados por meio de categorias criadas pela CPA para identificar 

as observações feitas pelos estudantes em todos os grupos operativos.   

A Universidade diante da situação pandêmica 

Acolhimento 

Não foram poucos os grupos operativos que elogiaram os docentes e os Programas pelo 

acolhimento e disponibilidade demonstrados não só ao longo desse semestre, mas desde 

quando teve início a pandemia. Muitos foram os termos usados para descrever o quanto 

se sentiram acolhidos pelos Programas, dando-lhes segurança de seguir em seus 

mestrados e/ou doutorados, mesmo em situação atípica. Segundo eles, o acolhimento 

confirmou o perfil humanista da PUC-SP e demonstrou sua aptidão para enfrentar 

situações adversas.  

Aulas síncronas-remotas 

Como decorrência, houve elogios à Universidade pela agilidade com que migrou para as 

aulas síncronas-remotas, garantindo que seguissem adiante sem prejuízo de seus 

mestrados/doutorados. Compararam a PUC-SP com outras universidades, que não 

souberam agir com a mesma presteza. 

Estudantes ingressantes   

No entanto, muitos estudantes observaram a necessidade de direcionar uma atenção maior 

para os estudantes ingressantes que, em situação remota, tendem a se manter isolados da 

vida universitária, bem como do convívio com os demais colegas. Sugeriram várias 

soluções para o problema, desde eventos com estudantes ingressantes e veteranos, 

promovidos ou pelos Programas ou a partir da iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação (da Universidade, como dizem), até atividades em sala de aula que garantam 

contato entre os estudantes. 

Metodologias ativas  

Também foi recorrente a reivindicação por metodologias ativas de ensino. Reivindicação 

anteriormente concentrada no Programa de Psicologia de Educação, em grupo operativo 

realizado em 2019, foi praticamente constante em quase todos os grupos operativos 

realizados nesse primeiro semestre de 2021, muito em função da sistema síncrono-remoto 

e do cansaço provocado por aulas exclusivamente expositivas ou de longa duração. Em 

 
127 Esses itens foram aqui reproduzidos para que a Pró-Reitoria de Pós-graduação tome conhecimento do material 

encaminhado às coordenações de Programa. Também estão aqui consolidados, em documento único, todos os relatórios 

encaminhados a cada Programa.  
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alguns casos, pareceu aos estudantes que os docentes não haviam sido treinados para 

operar plataformas on-line.  

Acessibilidade 

Embora tenha ocorrido em apenas um único Programa, a CPA considera importante 

chamar atenção para ausência de acessibilidade da Plataforma Teams, identificada pelos 

estudantes em relação a uma estudante surda. Valeria a pena retomar esse assunto entre 

os docentes, pois que deve ser recorrente na Universidade, podendo comprometer o 

aprendizado de estudantes com dificuldades para acompanhar as aulas por meio de 

plataformas on-line. Seria importante que os docentes conhecessem os recursos, se 

porventura existem. Se não, os meios institucionais para solucioná-lo.    

Biblioteca 

O acesso facilitado à biblioteca foi demandado também de várias formas: seja ampliando 

o acervo digital, seja mantendo-se aberta em horários específicos para retirada de livros 

e material necessário ao acompanhamento das aulas, como, aliás, fez recentemente. 

Os estudantes elogiaram a disponibilidade do setor em atendê-los sempre que necessário, 

mas não foram poucos que sugeriram apresentação da biblioteca todo início do semestre 

de forma a ensiná-los sobre como fazer busca no acervo disponível, habilidade que muitos 

não têm. Considerando a recorrência da reivindicação, a CPA sugere que seja atividade 

promovida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação todo início de semestre, garantindo 

resposta universal aos estudantes e evitando o desdobramento da agenda da biblioteca 

para demandas pontuais/individuais ou de cada Programa. Além disso, daria peso 

institucional à iniciativa, valorizando o desejo de acesso a um dos bens mais preciosos 

quando se trata de formação acadêmica.   

A Universidade e a pesquisa  

Em grupos operativos anteriores, a CPA constatou a ausência do tema da pesquisa entre 

os estudantes participantes, cujas observações centraram-se no ensino. Nesse primeiro 

semestre de 2021, o tema da pesquisa apareceu de várias formas, sobretudo no interesse 

em participar de grupos de pesquisa e nas relações interinstitucionais, nacionais e 

internacionais.  

Grupos de Pesquisa  

Os estudantes elogiaram a participação em grupos de pesquisa e consideraram que a troca 

entre estudantes e docentes é mais profícua, permitindo, inclusive, o enriquecimento da 

formação recíproca, bem como o planejamento de publicações conjuntas.   

No entanto, mais uma vez, os estudantes ingressantes disseram ter dificuldade para se 

integrar aos grupos de pesquisa sem a mediação institucional, em decorrência da situação 

de distanciamento da vida universitária e dos docentes. 

Relações interinstitucionais  

Houve recorrência significativa da demanda por relações interinstitucionais da PUC-SP 

com outras universidades do território nacional, como com universidades estrangeiras, 

demonstrando o interesse dos estudantes em ampliar as interlocuções em torno da 

pesquisa, das áreas de conhecimento, ou mesmo de seus respectivos horizontes 

profissionais. Importante dizer que quando da realização dos grupos operativos em 2019 

e 2020, essa foi reivindicação presente somente entre os estudantes do LAEL.     
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Os estudantes reconhecem uma ou outra iniciativa nessa direção, mas são quase unânimes 

em reivindicar maior abertura da PUC-SP para além de seus muros, revelando seu perfil 

endógeno. Sugeriram eventos, projetos de pesquisa conjuntos, convênios etc. Foi muito 

interessante, por exemplo, observar os estudantes do Programa de Economia 

reivindicarem maior abertura em direção a outras universidades do mesmo campo de 

conhecimento visando maior contato com outras abordagens da área, para além daquela 

hegemônica na PUC-SP. 

Sempre bom lembrar que esse é quesito valorizado pela avaliação da Capes e poderia 

contar com atenção mais detida dos Programas, haja vista a acolhida que teria entre os 

estudantes.   

A questão também apareceu de outra forma nos mestrados profissionais: a relação 

interinstitucional é extremamente importante para promover capital social (‘network’, 

como dizem), um dos motivos pelo qual, inclusive, são atraídos para esse tipo de 

especialização.  

A Universidade e a inserção profissional 

Estágio docente 

Antes questão pontual, a inserção profissional apareceu com bastante força entre os 

estudantes que participaram dos grupos operativos realizados nesse primeiro semestre de 

2021. Dentre várias menções nessa direção, chamou atenção a reivindicação pela 

regulamentação institucional do estágio docente. Muitos disseram ter vontade de fazê-lo, 

mas desconhecem os procedimentos institucionais.  

Embora seja possibilidade aberta apenas para os estudantes de doutorado, mestrandos 

também reivindicaram maior atenção para a possibilidade de desenvolverem alguma 

atividade que lhes devolva em experiência profissional: monitorias, tutorias etc. para a 

qual sugeriram algum tipo de regulamentação, de maneira a garantir certificação à 

atividade desenvolvida.  

Considerando que o estágio docente é extremamente valorizado, inclusive pela Capes, 

seria importante dar andamento à regulamentação institucional. 

Bolsas de estudo  

Por fim, a CPA gostaria de chamar atenção enfaticamente para os estudantes que buscam 

os mestrados e doutorados da área de Educação. É entre eles que aparece a maior 

reivindicação por bolsas de estudo, sobretudo quando são docentes de educação básica, 

como é caso, por exemplo, de Educação Matemática.  

Considerando o peso significativo que os Programas de Educação têm no conjunto dos 

Programas de Pós-graduação da PUC-SP, e diante dos cortes de bolsa sofridos 

recentemente, a CPA gostaria de sugerir ação conjunta no sentido de estabelecer algum 

tipo de convênio com secretarias municipais e/ou estaduais no sentido de prover a 

capacitação dos docentes da educação básica. Para a PUC-SP seria importante forma de 

inserção social, alimentando indicadores de impacto social e de filantropia. Além disso, 

contribuiria significativamente, pela qualidade de seus programas, para a melhoria do 

ensino básico, por meio da capacitação docente.   

A seguir, seguem os relatórios específicos a cada programa, já encaminhados, cuja leitura 

atenta recomendamos à Pró-Reitoria de Pós-Graduação.  
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Resultados Consolidados 

Introdução  

Em 2019, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

introduziu a autoavaliação institucional (ou avaliação interna) como quesito da avaliação 

quadrienal dos Programas de Pós-Graduação brasileiros, inspirada tanto em experiências 

internacionais como nacional (Capes, 2019, p.6).  

Conforme os parâmetros definidos pela Capes, a autoavaliação deve ser complementar à 

avaliação externa, priorizando aspectos que têm sido pouco considerados, como o 

processo de formação discente e os impactos e inserção sociais, articulando-os. Trata-se, 

nos termos da própria agência, de suprir o descompasso entre a avaliação voltada à 

pesquisa, meta plenamente realizada desde quando as avaliações da pós-graduação foram 

introduzidas, e a “formação de professores e a qualificação de técnicos e trabalhadores 

intelectuais” (Capes, 2019, p. 4).   

Além disso, ainda segundo a Capes, a autoavaliação é mediação essencial à reflexão dos 

programas sobre seu posicionamento no campo da produção do conhecimento, da 

formação e na sua relação com a sociedade, subsidiando o planejamento estratégico e a 

tomada de decisão.  

Considerando a experiência que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da PUC-SP 

possui no desenvolvimento de processos de autoavaliação institucional, propôs introduzir 

o ciclo avaliativo dos programas de pós-graduação da PUC-SP auxiliando-os a responder 

às demandas de autoavaliação da Capes. 

Objetivo 

O ciclo avaliativo nos cursos de Pós-Graduação da PUC-SP, executado pela CPA em 

parceria com Pró-Reitoria de Pós-Graduação, tem por objetivo produzir diagnóstico 

bienal sobre os programas de pós-graduação da PUC-SP, visando subsidiar a avaliação 

quadrienal realizada pela Capes. Realiza-se em consonância com os planejamentos 

estratégicos dos programas e o Plano de Trabalho – Exercício 2021 da PUC-SP128. 

Metodologia 

Para a introdução do ciclo avaliativo dos programas de Pós-Graduação da PUC-SP, a 

CPA propôs os seguintes instrumentos, aprovados em reunião entre os coordenadores de 

programa e a Pró-Reitoria de Pós-graduação da PUC-SP: 

a. Grupos operativos 

b. Autoavaliação da docência 

c. Avaliação de dados objetivos.  

Também propôs agrupar os Programas em quatro (4) grupos, a partir do conceito 

atribuído pela Capes (Quadro 2): 

 
128 Um dos objetivos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da PUC-SP é “aumentar a qualificação dos Programa de Pós-

Graduação stricto sensu na Avaliação CAPES”, considerando, para tanto, a implantação de ciclos avaliativos dos 

Programas de Pós-Graduação (PUC-SP, 2021, p. 13).   
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Quadro 2. Agrupamento de Programas conforme avaliação quadrienal Capes 

Conceito Programa 

Grupo I (3) 

Administração (ME) 

Ciências Sociais (ME e D) 

Ciências Contábeis e Atuariais (MP) 

Desenvolvimento de Jogos Digitais (MP) 

Economia (ME) 

Grupo II (4) 

Comunicação e Semiótica (ME e D) 

Direito (ME e D) 

Educação: Formação de Formadores (MP) 

Educação nas Profissões da Saúde (MP) 

Fonoaudiologia 

História (ME e D) 

História da Ciência (ME e D) 

Literatura e Crítica Literária (ME e D) 

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento (ME e D) 

Psicologia (Psicologia Clínica) (ME e D) 

Psicologia (Psicologia Social) (ME e D) 

Tecnologias da Inteligência e Design Digital 

Teologia (ME e D) 

Grupo III (5) 

Ciência da Religião (ME e D) 

Educação (Currículo) (ME e D) 

Educação: História, Política, Sociedade (ME e D) 

Educação Matemática (ME e D) 

Educação (Psicologia da Educação) (ME e D) 

Filosofia (ME e D) 

Língua Portuguesa (ME e D) 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (ME e D) 

Grupo IV (7) Serviço Social (ME e D) 

A Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais (MP) 

                  Fonte: Capes – Elaboração CPA. Acesso em 19 de março de 2021. 

 

Nesse primeiro ciclo avaliativo, os programas serão submetidos ao processo de 

autoavaliação conforme o quadro abaixo129: 

Quadro 3. Ciclo avaliativo dos cursos de Pós-Graduação da PUC-SP 

Curso 
Grupo Operativo 

(1º semestre) 

Avaliação da Docência 

(série histórica) 

Relatório 

Final 

Grupos I e III 2021 2022 2022 

Grupos II e IV 2022 2022 2022 

Fonte: CPA. 

 
129 A CPA disponibiliza o primeiro semestre para a realização dos grupos operativos com os Programas de Pós-

Graduação, alternando com os grupos operativos realizados com os cursos de graduação, no segundo semestre de cada 

ano.   
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Ao final de dois anos, a CPA apresentará relatório sintético contendo diagnóstico sobre 

os Programas de Pós-Graduação da PUC-SP visando antecipar o resultado quadrienal 

produzido pela avaliação externa, realizada pela Capes.  

Nesse relatório, apresentamos os resultados do Grupo Operativo realizado com os 

programas de pós-graduação da PUC-SP em 2021. 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia  

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelo (a) participante:  

Horário das disciplinas 

A maior parte das disciplinas no Programa de Filosofia é oferecida nos períodos diurno e 

vespertino, inviabilizando a matrícula daqueles que trabalham. Ressalta que só tem 

podido cumprir algumas disciplinas em função do formato síncrono-remoto das aulas e 

por trabalhar em home office nesse momento de pandemia. Sugere que haja maior número 

de disciplinas oferecidas no período noturno, considerando o horário de trabalho dos 

discentes.  

Disciplinas  

a. Disciplinas de nivelamento: por ser bacharel em outro curso, lhe é exigido cursar 

disciplinas de nivelamento em filosofia. No entanto, ressalta que as disciplinas 

oferecidas com esse intuito não cumprem o requisito, tendo caráter muito mais 

específico que de formação geral.  

b. Disciplinas optativas: lamenta que estudantes que não tenham graduação em 

filosofia não possam se inscrever em disciplinas optativas, sobretudo a disciplina 

que ensina como escrever artigos. Nem todos os estudantes são oriundos do mundo 

acadêmico e seria importante que todos tivessem acesso à essa disciplina para que 

pudessem atender, inclusive, às demandas de outras disciplinas.  

Metodologia de ensino 

Considera importante que alguns docentes revisem sua metodologia de ensino, tendo em 

vista a situação síncrona-remota. Muitos docentes mantém a única estratégia de leitura de 

texto durante a aula que, acredita, funciona mais quando as aulas são presenciais. Segundo 

sua percepção, é mais produtivo quando os docentes utilizam metodologias 

diversificadas, como fazem alguns deles: seminários, discussão em grupo, debates etc. 

Além disso, para aqueles estudantes que acabaram de ingressar, a dinâmica das aulas é 

essencial para garantir não só maior relacionamento com os docentes, mas com os 

colegas.  

Acolhimento 

Elogiou o acolhimento prestado pelo Programa, pelos docentes e pelo orientador, sempre 

disponíveis a atender e resolver dúvidas. No entanto, sugere que haja atividades 

extraclasse que coloquem em contato os estudantes ingressantes e os veteranos. Dada a 

situação síncrona-remota, esse contato fica prejudicado sem a mediação institucional.   

Qualidade docente. 
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Elogiou a qualidade e a seriedade docentes. “Os docentes têm um nível muito alto”, o que 

lhe dá enorme segurança de ter feito a escolha pela PUC-SP.  

Conclusão 

A CPA avalia que a baixa participação no grupo operativo de Filosofia se deu em função 

dos seguintes fatores:  

a) Agendamento feito com pouca antecedência;  

b) Agendamento proposto quando os coordenadores estavam ocupados com a 

seleção de novos candidatos e com a entrega dos resultados da avaliação quadrienal 

da Capes, cujo prazo foi excepcionalmente estendido;  

c) Sala Teams aberta pela CPA e não pelo Programa.  

 

No futuro, a CPA avalia que o melhor é que os programas não só proponham o 

agendamento, como sejam os responsáveis para abertura das salas, caso os grupos 

operativos ainda sejam mantidos em situação síncrona-remota. De qualquer forma, foi 

importante ter iniciado o processo com o Programa de Filosofia, evitando a suspensão da 

atividade, de maneira a, aos poucos, introduzir a prática da autoavaliação. 

Mesmo com um único participante, questão recorrente já presente nos grupos operativos- 

piloto disse respeito ao horário das disciplinas, raramente oferecidas no período noturno, 

inviabilizando a participação dos discentes que trabalham. Também foi recorrente a 

demanda por acolhimento mais bem estruturado voltado aos estudantes ingressantes, 

sobretudo nessa situação síncrona-remota em que, de fato, sem a mediação institucional, 

fica dificultado o contato com colegas.  

Como já foi mencionado em grupos operativos realizados em outros momentos, o contato 

com colegas veteranos extrapola a mera sociabilidade, significando, aos estudantes que 

já estão inseridos no mundo do trabalho, a possibilidade de constituição de redes 

profissionais.  

A CPA agradece a acolhida do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e fica à 

disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre lembrando que esse 

documento integra um conjunto maior da dados que serão sistematizados e encaminhados 

ao final de 2022. Atenciosamente,  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração   

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes:  

Acolhimento 

Os estudantes abriram a autoavaliação elogiando o Programa, docentes e orientadores em 

relação à postura acolhedora nesse momento de pandemia. Segundo eles, “esse período 

ficou marcado pelo acolhimento”130. Programa e docentes “compreensivos”, “solidários” 

fez com que a “convivência na PUC” fosse extremamente “positiva”. Esse é um aspecto 

que, segundo eles, precisa ser valorizado, “uma característica própria da PUC”. O mesmo 

em relação aos docentes, sempre dispostos ao diálogo, a “orientar os caminhos, 

oferecendo referências” mesmo quando não são seus orientadores. Para eles, a postura 

 
130 As aspas indicam expressões literais dos estudantes.  
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acolhedora fez toda a diferença nesse período em que estão privados do convívio 

presencial.  

Interdisciplinaridade 

O segundo ponto mais elogiado pelos estudantes foi a possibilidade que encontraram de 

se matricular em disciplinas de outros Programas. Segundo eles, esse é um aspecto que 

também poderia ser incluído na chave do acolhimento, pois sentiram receptividade de 

outros programas e docentes em relação à presença de estudantes do Programa de 

Administração. “Imaginava que cada Programa ficava em seu nicho, mas o trânsito entre 

programas favoreceu esse olhar acolhedor. Fomos fazer outras disciplinas em outros 

Programas e fomos bem recebidos”.   

Além disso, a possibilidade de fazer disciplinas em outros programas: 

a. Favoreceu a interdisciplinaridade e ampliou as possibilidades de abordagem, 

enriquecendo a formação no campo da administração;  

b. A abertura do programa para outras áreas valorizou o próprio Programa de 

Administração frente aos demais programas do mesmo campo de conhecimento: “o 

trânsito dos alunos por diferentes programas desperta o interesse de continuidade 

de formação na própria PUC”;  

c. Permitiu o enriquecimento da formação por meio da troca de conhecimentos e 

relações com estudantes de outras áreas de conhecimento/profissional (“fizemos 

disciplinas em educação e ciências contábeis”). 

Disciplina de produção de artigos  

Um dos aspectos positivos da abertura para matrícula em disciplinas de outros programas 

foi a possibilidade de cursar a disciplina referente à produção de artigos, oferecida pelo 

Programa de Economia Política. Segundo eles, essa era uma reivindicação antiga que foi 

enfim autorizada no ano de 2020. Para eles, essa possibilidade lhes garantiu não só maior 

clareza para conduzir suas respectivas pesquisas, como permitiu que produzissem artigos 

passíveis de serem publicados, conforme tem sido a exigência do Programa de 

Administração. “A disciplina de pesquisa favoreceu as produções que fizemos. Todos os 

estudantes que produziram artigos tiveram a felicidade de publicá-los”.   

Docentes 

Os estudantes demonstraram orgulho de terem aula com nomes renomados da área de 

administração e consideraram que esse é um dos pontos a serem valorizados no Programa. 

Apesar da posição reconhecida dos docentes na área, do conhecimento e cultura que 

possuem, elogiaram a postura “humana”: todos eles são “muito acessíveis”. 

Orientação 

Os estudantes reivindicaram contato mais próximo com os orientadores desde o primeiro 

momento em que ingressam no Programa, sobretudo quando são mestrandos. Segundo 

eles, a área de administração não está habituada ao mundo acadêmico – “tudo muito 

novo” – e a ausência de orientação mais próxima desde o primeiro momento contribui 

para que demorem a encontrar o caminho da pesquisa. Considerando que são apenas dois 

anos de mestrado, a demora no processo de orientação prejudica a qualidade do trabalho 

final.  
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Reivindicaram não só contato mais precoce com os orientadores, de maneira a agilizar a 

definição dos temas de pesquisa, mas que houvesse reuniões periódicas entre orientação 

e orientandos, se possível, todos num mesmo grupo, o que dinamizaria as trocas de 

conhecimento, enriquecendo mutuamente as pesquisas. Sobretudo nesse momento 

síncrono-remoto, seria uma oportunidade de convívio entre os estudantes, carentes de 

contato presencial.    

Seria ainda uma oportunidade para planejamento de artigos conjuntos, não só com o os 

orientadores, mas com colegas cujos temas de pesquisa são convergentes.  

Disciplina de metodologia  

Consideram relevante que o Programa de Administração promova uma disciplina de 

metodologia de pesquisa para que possam ter mais segurança em suas dissertações. 

Segundo eles, seria importante conhecer os diferentes métodos de pesquisa, aprender as 

diferentes técnicas (qualitativas e quantitativas), enfim, todo o suporte metodológico para 

a realização da pesquisa.   

Disciplinas e linha de pesquisa 

Os estudantes consideraram que há um desencontro entre as linhas de pesquisa do 

Programa e as disciplinas oferecidas. Muitas vezes, as disciplinas oferecidas não 

dialogam com as pesquisas que a maior parte dos estudantes está desenvolvendo. 

Entendem que muito desse desencontro decorre da ausência de número suficiente de 

estudantes para abrir uma maior diversidade de turmas. Mas consideram que poderia 

haver um planejamento mais adequado no sentido de oferecer disciplinas que estivessem 

mais estreitamente articuladas com os temas de pesquisa predominantes em uma 

determinada turma. Inclusive, segundo eles, há docentes com expertise que poderiam 

atender à demanda dos temas predominantes em determinadas turmas. No entanto, não é 

esse o docente a ministrar a disciplina, mas outro cuja expertise é diferente da linha de 

pesquisa predominante numa determinada turma.  

Consideram que maior planejamento no oferecimento das disciplinas, considerando a 

preponderância de determinada linha de pesquisa nas respectivas turmas, poderia sanar 

esse problema.  

Promoção, divulgação e participação em eventos 

A situação síncrona-remota das aulas não favorece o contato entre os estudantes e nem 

mesmo o sentimento de que estão no ambiente universitário. Para superar esse problema 

consideram extremamente relevante que haja maior comunicação sobre os eventos 

existentes na PUC (ainda que virtuais), bem como maior promoção de encontros, 

palestras, seminários etc. Muitos dos estudantes que procuram uma pós-graduação estão 

em busca de construir ou estreitar redes de relações profissionais atualmente prejudicadas 

em função da situação pandêmica. Seria importante que o Programa criasse estratégias 

para suprir essa lacuna.   

Consideram que a PUC também deveria promover eventos que extrapolassem as barreiras 

entre os Programas, com temas transversais que pudessem reunir estudantes de todos os 

Programas, intensificando os relacionamentos entre as diferentes áreas do conhecimento 

e profissionais.  

Conclusão 
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O grupo operativo realizado com o Programa de Administração indica a relevância de 

instrumentos de autoavaliação para o planejamento acadêmico e tomada de decisão. 

Nesse segundo encontro foi possível aferir o quanto as questões postas pelos estudantes 

em 2019 foram favoravelmente encaminhadas pela coordenação do Programa.  

Naquele momento, a discussão do grupo operativo foi quase toda concentrada na 

dificuldade que os estudantes tinham em atender à demanda de publicação de artigos, 

para a qual se sentiam extremamente pressionados. Lamentavam não terem permissão 

para cursar uma disciplina no Programa de Economia que lhes ajudaria a produzir artigos 

de qualidade, garantindo a publicação. Dois anos depois, o que vemos são estudantes 

elogiando a iniciativa da Coordenação do Programa em autorizar a matrícula em outros 

programas, inclusive na disciplina desejada, com resultados na publicação de artigos.   

Da mesma forma, naquele momento, havia uma insatisfação em relação às informações 

e acolhimento do Programa, percepção completamente superada, conforme é possível 

notar pela fala de estudantes mestrandos nesse segundo encontro.  

No entanto, ainda permanecem questões relativas à orientação, bem como à articulação 

mais orgânica entre linhas de pesquisa e oferecimento de disciplinas. Essas questões já 

haviam sido mencionadas em outubro de 2019 e permanecem recorrentes. Para tanto, 

chamamos atenção para elas, considerando o interesse e engajamento da coordenação do 

Programa, conforme foi possível demonstrar nesse segundo processo de autoavaliação.  

A CPA agradece a acolhida do Programa de Pós-Graduação em Administração e fica à 

disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre lembrando que esse 

documento integra um conjunto maior da dados que serão sistematizados e encaminhados 

ao final de 2022. Atenciosamente,  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais   

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Avaliação Capes 

Dada a presença de representação discente entre os participantes do Grupo Operativo, os 

estudantes dedicaram o início das discussões à avaliação do Programa realizada pela 

Capes e o impacto na nota atribuída. Elogiaram a transparência com que o Programa tem 

tratado a questão, informando e compartilhando com os estudantes as decisões que estão 

sendo empreendidas no sentido de recuperar a nota do Programa, dentre elas, o esforço 

docente em melhorar a qualificação das publicações, essencial para a avaliação Capes. 

Criticaram a abordagem disciplinar exigida pela Capes e defenderam a 

interdisciplinaridade do Programa. Consideraram que a nota do Programa não condiz com 

a sua tradição nem com o reconhecimento percebido externamente entre os colegas. 

Consideraram “injusta” a maneira com que o Programa tem sido avaliado pela Capes, em 

descompasso com a percepção que possuem. 

Ainda que não tenha sido na sequência da discussão, consideraram que outros aspectos 

deveriam ser considerados pela avaliação e elogiaram a iniciativa da autoavaliação agora 

proposta pela CPA.  

Docentes  
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Elogiaram a “autonomia” que os docentes dão aos estudantes para que conduzam suas 

pesquisas, sem deixar de dialogar nos momentos necessários. Consideraram que a relação 

amigável entre discentes e docentes, sem abandonar o rigor metodológico, contribui para 

o desenvolvimento de suas pesquisas sem o “peso” que normalmente percebem em outras 

instituições. “Não se tem o peso que normalmente se tem na realização do mestrado ou 

do doutorado”131. 

Comunicação  

Em decorrência da situação remota, estudantes que terminaram de ingressar no Programa 

sentem que há falhas de comunicação entre a secretaria e suas demandas. Consideram 

que seria importante aprimorar esse relacionamento. Muitas demandas ficam sem retorno 

o que lhes causa certa desorientação.  

Disciplinas  

Os estudantes elogiaram o corpo docente, tanto pela qualidade como pelo esforço que 

todos têm empreendido para manter a qualidade das aulas na situação síncrona-remota.  

No entanto, embora não fosse unânime, houve objeções quanto ao viés ideológico na 

condução de algumas disciplinas, com a exclusão de alguns autores e bibliografia. 

Reivindicou-se uma maior diversidade de abordagens do campo das ciências sociais, de 

maneira a apresentar um leque amplo de referências, deixando ao estudante as escolhas 

que lhes parecerem mais adequadas. “A diversidade de pensamento é importante para a 

reflexão, para a elaboração da crítica e desenvolvimento da pesquisa”.  

Egressos 

Consideraram importante o estabelecimento de relação maior com os egressos. Avaliaram 

que o posicionamento dos egressos no mercado de trabalho pode dar uma dimensão exata 

da qualidade do programa. Seria importante “traçar uma ponte” entre egressos e 

estudantes. Sugeriram à CPA que fizesse uma escuta dos estudantes que já deixaram o 

Programa.   

Disciplinas e linhas de pesquisa 

A maior parte dos estudantes disse ter encontrado disciplinas adequadas às linhas de 

pesquisa oferecidas pelo Programa. Aqueles que não encontraram tiveram, no entanto, 

liberdade para procurar disciplinas oferecidas por outros Programas. Essa abertura para 

matrícula em disciplinas de outros Programas, muitas vezes sugerida pelos próprios 

orientadores, foi elogiada pelos estudantes.  

Relação interinstitucional  

Os estudantes também valorizaram a experiência interinstitucional e consideraram que 

poderia ser mais frequente. Deram como exemplo a disciplina realizada em conjunto com 

a Universidade Presbiteriana Mackenzie.   

Estágio docente 

Valorizaram a possibilidade de realizar estágio docente, sobretudo para aqueles 

estudantes que ainda não tem experiência na prática docente. Gostariam de ver iniciativa 

mais clara nessa direção.  

 
131 Aspas indicam expressões literais dos estudantes.  



 
 

164 
 

Conclusão 

A CPA encontrou estudantes bastante engajados na recuperação da nota do Programa. Se, 

de um lado, isso evidencia o quanto essa questão lhes está preocupando, de outro, 

demonstra a transparência e a seriedade com que essa questão está sendo tratada tanto 

pelo Programa como pelos discentes, envolvidos e informados sobre as decisões em 

andamento.   

Importante salientar que os critérios de avaliação Capes passaram por um processo de 

redefinição, incluindo dimensões que tendem ir ao encontro do perfil de uma 

Universidade como a PUC-SP. Dimensão recentemente incluída diz respeito ao impacto 

social de suas pesquisas, uma característica, sobretudo, das pesquisas realizadas pela 

Ciências Sociais da PUC-SP. Portanto, organizar a informação dessa dimensão parece ser 

uma maneira de transformar essa oportunidade numa possibilidade de recuperação da 

nota do Programa. A CPA está atuando no sentido de promover a organização dessa 

informação e espera poder contar com a colaboração dos Programas para fazer dessa 

informação um indicador relevante nos processos de avaliação.  

Também pareceu interessante a sugestão dos estudantes de aproximá-los dos egressos e 

torná-los parte mais ativa na relação com o Programa. Vale dizer que essa é outra 

dimensão relevante para integrar o indicador de impacto social. Ações nesse sentido 

também estão sendo planejadas pela CPA, para a qual também gostaria de contar com o 

apoio e participação dos coordenadores dos Programas.   

A CPA agradece a acolhida do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e fica à 

disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre lembrando que esse 

documento integra um conjunto maior da dados que serão sistematizados e encaminhados 

ao final de 2022. Atenciosamente,  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia 

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Aulas síncronas-remotas  

Os estudantes identificaram alguns problemas no andamento das aulas síncronas remotas, 

em função de vários aspectos:  

Plataforma digital:   

a. Alguns docentes ainda apresentam dificuldade para manusear a tecnologia, o que 

impacta na qualidade das aulas.   

b. Nem todos os docentes seguem a orientação de usar a plataforma Teams. Com 

isso, os estudantes se veem obrigados a se familiarizar com plataformas diferentes, 

nem todas com os mesmos recursos da plataforma Teams. Segundo os estudantes, 

seria importante que houvesse a exigência de padronização no uso da plataforma 

Teams. 

Avaliação  

a. Avaliação: alguns docentes estabelecem a participação como critério de 

avaliação, o que, segundo eles, além de ser demasiadamente subjetivo, não 

considera as possibilidades de queda da internet e outros problemas tecnológicos 
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que possam inviabilizar a presença no momento da aula. Outras formas de avaliação 

são mais produtivas, como artigo, seminários, provas etc. 

Acesso à biblioteca  

a. Sentiram dificuldade para ter acesso aos livros demandados pelas disciplinas em 

função do fechamento da biblioteca. Segundo eles, muitos livros são caros e não 

estão disponíveis digitalmente. “O acervo digital é muito pequeno”. A situação foi 

amenizada com a abertura da biblioteca e o agendamento para retirada de livros. 

No entanto, ainda consideram que seria importante que logo no momento do 

ingresso no Programa fosse feita uma apresentação da biblioteca, para que os 

estudantes não ficassem “perdidos”132 em relação aos procedimentos.  

Acesso a softwares  

a. Os estudantes não têm acesso aos softwares necessários para o andamento de 

disciplinas de estatística. Por exemplo, o software Ewies Statistic está disponível 

nos computadores da PUC-SP, mas não dos estudantes. Seria importante pensar no 

uso alternativo de softwares de “código aberto”.  

Abordagem do campo da economia 

Os estudantes elogiaram a abordagem crítica do Programa de Economia da PUC-SP. 

Consideraram extremamente importante “a análise histórica e de conjuntura” que impera 

nas disciplinas da PUC-SP, constituindo-se em seu diferencial em relação aos demais 

programas. No entanto, consideraram que nem todos os estudantes vão para a área 

acadêmica, demandando conhecimentos mais próximos aos exigidos pelo mercado. 

Citaram como exemplo a Ciência de Dados, essencial para a abordagem da economia 

contemporânea. “Não pode ser dogmático. Tem que acompanhar a ciência como é hoje e 

que é muito ciência de dados”.  

Disciplinas  

Quase todas as disciplinas demandam artigos científicos para avaliação final. Embora 

haja uma disciplina voltada à elaboração de artigos científicos e metodologia, consideram 

que seria importante que fosse ministrada logo no primeiro semestre, para os estudantes 

ingressantes. Parte dos estudantes são oriundos de outras áreas, nem sempre 

familiarizados com o mundo acadêmico. Sugeriram que as disciplinas de Laboratório de 

Artigo e Laboratório de Dissertação fossem introduzidas logo no início para os 

ingressantes, evitando desorientação.  

Matrícula 

Em relação à matrícula, os estudantes fizeram duas observações: 

a. Dificuldade burocrática para realização da matrícula: falta de informação 

adequada, dos documentos necessários etc. Ressaltaram que essa dificuldade não 

está no expediente do Programa, excepcional no atendimento, mas no setor de 

matrícula propriamente dito. 

b. Falta de orientação sobre qual disciplina cursar: segundo os estudantes, há muita 

liberdade para montar a grade de disciplinas, mas, em algumas situações, gostariam 

 
132 Aspas indicam falas literais dos estudantes.  
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que houvesse uma indicação mais assertiva, sobretudo no que diz respeito a 

possíveis pré-requisitos. “Falta orientação sobre qual disciplina deve ser feita 

antes”.  

Acolhimento 

Os estudantes ingressantes reivindicaram maior atenção aos que acabaram de ingressar 

no Programa, sobretudo considerando a situação síncrona-remota. Exatamente por isso, 

falta convívio com outros estudantes, com o ambiente universitário propriamente dito. O 

programa deveria se preocupar em aproximar os estudantes ingressantes dos veteranos 

logo no início, através de eventos, de mecanismos de pertencimento – “carteirinha do 

estudante, por exemplo” – para que não ficassem demasiadamente isolados e distantes 

como têm estado em função da situação remota. Gostariam de se “sentir parte da PUC”, 

da “PUC como Universidade”.  

Internacionalização / rede interinstitucional 

Os estudantes disseram sentir falta de maior internacionalização do Programa, seja por 

meio de eventos, de palestras, aulas com professores estrangeiros ou de convênios com 

outras Universidades. Alguns professores possuem relações com Universidades 

internacionais, mas não percebem que essas relações se traduzam em ganhos 

institucionais.  

Também sentem falta de uma rede interinstitucional, com a possibilidade de disciplinas 

conjuntas entre Programas de Economia de diferentes abordagens, ampliando o escopo 

de aprendizagem sobre as várias escolas econômicas.   

Grupos de pesquisa 

Estudantes elogiaram a dinâmica dos grupos de pesquisa, por meio dos quais podem 

estabelecer trocas entre colegas, docentes e mesmo produzir artigos conjuntamente. No 

entanto, para que a participação fosse mais ampla, os horários de reunião deveriam ser 

mais acessíveis, levando em conta os estudantes que trabalham.  

Em relação aos estudantes ingressantes, a dificuldade de acesso é maior e necessitaria de 

uma intermediação da instituição de maneira a inclui-los. “Não sinto muito engajamento 

para incluir estudantes ingressantes”.  

Corpo docente 

Os estudantes elogiaram o corpo docente, a orientação – sempre presente – e a articulação 

entre as disciplinas e delas com as linhas de pesquisa.  

Conclusão 

Algumas questões observadas pelos estudantes requerem atenção. A primeira delas, diz 

respeito às condições mais adequadas para o bom andamento das aulas síncronas-retomas, 

desde o uso da plataforma – sempre lembrando que a padronização de uso da Plataforma 

Teams foi decidida institucionalmente para toda a PUC-SP desde o primeiro momento da 

migração para as aulas on-line – até o acesso à livros e softwares necessários ao 

acompanhamento das disciplinas.  

O segundo aspecto diz respeito à necessidade de maior atenção aos estudantes que 

acabaram de ingressar no Programa, sobretudo em uma situação síncrona-remota, em que 

as informações e o convívio ficam mais prejudicados. Garantir o acolhimento a esses 
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estudantes parece urgente, pois muitas foram as falas que expressaram o sentimento de 

isolamento em relação à vida Universitária.  

Por fim, cumpre evidenciar o acerto do instrumento do Grupo Operativo. Nas discussões 

realizadas em março de 2020, o maior problema dos estudantes dizia respeito a ausência 

de apoio para a elaboração de artigos, demandados pelos docentes como forma de 

aprimoramento da nota do programa. Agora, a reivindicação não é tanto em relação à uma 

disciplina sobre o tema, mas que ela seja oferecida desde o primeiro momento aos 

estudantes, assim que ingressam. Interessante destacar que essa disciplina tem sido 

reivindicada por estudantes de outros programas, como do Programa de Administração, 

por exemplo, o que aponta para a possibilidade de ser oferecida para o conjunto dos 

Programas, sobretudo para aqueles que não tenham algo semelhante.   

Por fim, vale à pena atentar para a observação dos estudantes sobre a ausência de maior 

diversidade de escolas no campo da economia. Embora reconheçam mérito nessa 

particularidade, não descartam uma maior abertura na direção de outras abordagens do 

campo econômico, salutar para sua formação.  

A CPA agradece a acolhida do Programa de Economia e fica à disposição para 

esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre lembrando que esse documento 

integra um conjunto maior da dados que serão sistematizados e encaminhados ao final de 

2022. Atenciosamente,  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação e Currículo  

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Aulas síncronas-remotas  

Os estudantes reconheceram e elogiaram a transição rápida realizada pela PUC-SP e pelo 

Programa das aulas presenciais para as aulas síncronas-remotas. Admitiram que foi um 

processo “sofrido”133, pois não há, segundo eles, nada semelhante às aulas presenciais. 

Mas, considerando a urgência e o imponderável, a PUC-SP demonstrou agilidade em 

manter o funcionamento dos cursos, evitando prejuízo aos estudantes.  

Acessibilidade  

Lamentaram, no entanto, a ausência de acessibilidade da plataforma escolhida pela 

Universidade. Diferentemente de outras, a plataforma Teams não é acessível ao estudante 

surdo. Ainda que haja o sistema de solicitação de intérprete de libras, há uma série de 

procedimentos que precisam ser garantidos para que o/a estudante tenha acesso às aulas 

na mesma condição de igualdade dos demais: não esquecer de fixar o intérprete na tela; 

garantir a gravação da aula com a presença do intérprete fixada na tela; solicitar o 

intérprete com antecedência etc.  

Além disso, em atividades como a do Grupo Operativo ou outros eventos, nem sempre o 

intérprete está disponível ou há lembrança em solicitá-lo, prejudicando o/a estudante no 

acesso às demais atividades da Universidade.  

Consideram que a PUC precisaria pensar com mais atenção a questão da acessibilidade 

se, no futuro, houver a intenção de manter algumas aulas no sistema síncrono-remoto.  

 
133 Aspas indicam expressões literais dos estudantes. 



 
 

168 
 

Monitoria 

Elogiaram o sistema de monitoria proposto pelo Programa para solucionar questões 

relativas às aulas síncronas remotas. Ressaltaram a articulação da proposta da monitoria 

com a linha de pesquisa Novas Tecnologias em Educação, expandindo-a posteriormente 

para outras linhas, além de seu desdobramento na criação do GAAR – Grupo de Apoio 

às Atividades Remotas, vinculado à Reitoria e destinado à capacitação docente em 

tecnologias digitais, necessárias às aulas síncronas-remotas.   

Além disso, a monitoria, segundo os estudantes:  

a. Foi essencial na recepção e acompanhamento de estudantes que ingressaram no 

Programa em situação síncrona-remota;  

b. No auxílio dos docentes que, durante as aulas, apresentaram maior dificuldade 

para lidar com a tecnologia;  

c. No auxílio de elaboração e preparação de aulas envolvendo metodologias ativas, 

necessárias à dinamização das aulas síncronas-remotas. 

Reivindicaram a manutenção da monitoria quando do retorno às aulas presenciais.    

Estágio Docente  

Dado o papel essencial que a monitoria tem ocupado na organização das atividades 

acadêmicas no Programa Educação e Currículo, os estudantes sugeriram que as horas a 

ela dedicadas fossem aprovadas como Estágio Docente. Lembraram que a monitoria 

demanda horas de dedicação e que seria importante que o Programa pudesse oferecer 

contrapartida aos estudantes envolvidos. Em alguns casos, isso já acontece, mas sem 

formalização devida.   

Tempo de aula 

Reivindicaram redimensionamento do tempo de aula enquanto perdurar o sistema 

síncrono-remoto. Por exemplo: duas aulas de 3 horas, uma em seguida da outra, impedem 

a concentração e produzem cansaço para quem está assistindo. Segundo os estudantes, é 

urgente repensar o tempo das aulas de maneira a evitar desgaste e dispersão.  

Biblioteca 

Inicialmente, consideraram que foi muito difícil o acesso à bibliografia assim que se 

iniciaram as aulas síncronas-remotas. No entanto, posteriormente, houve um treinamento 

oferecido pela biblioteca sobre como ter acesso aos artigos e textos digitais, o que superou 

muitos dos problemas.  

Elogiaram a disponibilidade da biblioteca para promover atendimentos individuais e 

resolver problemas, inclusive, de pesquisa. Também consideraram relevante a abertura 

da biblioteca para retirada de livros físicos, principalmente os essenciais à pesquisa e para 

os quais não há cópia digital.  

Sugeriram que a atividade de apresentação da biblioteca fosse uma atividade rotineira do 

Programa, sobretudo quando os estudantes ingressam, pois facilitou em muito o 

conhecimento e o acesso ao acervo disponível (físico e digital). Também consideraram 

que essa atividade deveria ser mantida quando do retorno às aulas presenciais.  

 



 
 

169 
 

Bolsas 

Os estudantes lamentaram o corte de bolsas e o fato de muitos terem abandonado o 

Programa por não terem condições de arcar com a mensalidade. Reivindicaram um 

posicionamento mais incisivo da PUC-SP na busca de soluções para a carência de bolsas 

nos Programas de Pós-Graduação.  

Orientação  

Ponderaram que a orientação tem sido bastante produtiva no sistema síncrono-remoto, o 

que poderia ser mantido mesmo quando do retorno às atividades presenciais. Além da 

economia no tempo de deslocamento, consideraram que a orientação fica mais 

concentrada em seu objetivo, evitando a dispersão comum às situações de encontros 

presenciais. Também consideraram que a gravação, garantida pelo uso da tecnologia, 

registra os encaminhamentos feitos e permite que o estudante recorra às orientações 

sempre que necessário.   

Conclusão 

Iniciativa como a da monitoria, bastante elogiada pelos estudantes do Programa de 

Educação e Currículo, é boa prática passível de ser expandida para os demais Programas, 

sobretudo se houver a possibilidade de articulação com o estágio docente, um dos 

aspectos valorizados pelos novos critérios de avaliação da Capes. A CPA considera 

importante e apoia encaminhamentos no sentido da formalização da iniciativa.  

A CPA também gostaria de chamar atenção para a questão da acessibilidade das aulas 

síncronas-remotas. Embora seja possível que a plataforma Teams ofereça esse recurso, 

os docentes desconhecem, pois, no momento do treinamento, não houve menção a essa 

possibilidade, evidenciando um descuido com a questão por parte da PUC-SP. Retomar 

essa questão parece urgente.  

Ainda no campo da acessibilidade, a iniciativa de apresentar a biblioteca aos estudantes 

ingressantes parece ser prática recomendável, sobretudo enquanto perdurar o fechamento 

do campus. Nem todos conhecem os sistemas de busca e podem ter dificuldade em 

acompanhar os cursos sem acesso à leitura demandada.   

A CPA agradece a acolhida do Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo e 

fica à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre lembrando que 

esse documento integra um conjunto maior da dados que serão sistematizados e 

encaminhados ao final de 2022. Atenciosamente,  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática 

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Bolsas 

Os (as) estudantes ocuparam a maior parte do tempo do grupo operativo reivindicando 

maior número de bolsas, sobretudo considerando que são quase todos professores da 

educação básica e não têm condições de arcar com a mensalidade do mestrado/doutorado 

da PUC-SP. Várias foram as observações nesse sentido:  



 
 

170 
 

a. A maior parte dos estudantes do programa é professor da Educação Básica e não 

tem condições de arcar com a mensalidade de um programa de pós-graduação da 

PUC-SP se não forem financiados de alguma forma;  

b. Os estudantes do Programa de Educação Matemática, por outro lado, não se 

encaixam no perfil das bolsas filantrópicas oferecidas pela Fundasp;  

c. A ausência de bolsa lhes obrigada a trabalhar mais horas para financiar seus 

estudos, o que inviabiliza cumprir com as exigências do mestrado/doutorado: “ou 

trabalha, ou faz o mestrado”134.  

d. Muitos estudantes vivem fora de São Paulo e arcam com custo de viagem e 

estadia, inviabilizado quando sem bolsa. Paradoxalmente, a situação da pandemia 

permitiu que se mantivessem assíduos, graças às aulas síncronas-remotas, mas não 

sabem como farão quando do retorno presencial. 

e. A ausência de bolsas impacta nas matrículas e na abertura de turmas, 

inviabilizando o oferecimento de diversidade de disciplinas e obrigando a que 

estudantes de mestrado e doutorado cursem as mesmas disciplinas, prejudicando a 

qualidade do Programa.  

f. Da mesma forma, sem bolsa, estudantes não se matriculam em disciplinas 

consideradas obrigatórias que, com isso, deixam de ser oferecidas num determinado 

semestre, obrigando a adiar a sua realização e atrasando a finalização do 

mestrado/doutorado, produzindo um círculo vicioso.  

g. Em função da ausência de bolsa, parece irreal o número de disciplinas 

obrigatórias exigidas tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Considerando 

que são estudantes que trabalham, e que o trabalho é tanto mais necessário quando 

não há bolsas disponíveis, seria melhor reduzir a exigência de disciplinas 

obrigatórias tanto para o mestrado, quanto para o doutorado.   

Para resolver o problema, sugerem que a PUC-SP tome iniciativas no sentido de 

estabelecer convênios tanto com o Estado, como com as Prefeituras no sentido de garantir 

a qualificação dos docentes de educação básica. Sem alternativas ao corte de bolsas, 

temem pela sobrevivência futura do Programa.  

Aulas síncrona-remotas 

Elogiaram a PUC-SP e o Programa pela agilidade com que rapidamente retomaram as 

aulas de maneira síncrona-remota, evitando prejuízo aos estudantes. “Não ficamos nem 

uma semana sem aula, muito diferente do que aconteceu com outros programas”.  

Corpo docente  

Os estudantes elogiaram o corpo docente, exaltando a qualidade das aulas e das pesquisas 

realizadas. Reconhecem que frequentam um curso de excelência, expresso nos grupos de 

pesquisa, nas publicações docentes e na qualidade da orientação.  

Orientação 

Os estudantes se sentem plenamente atendidos pela orientação docente. Os professores 

são acessíveis e sempre disponíveis, sugerindo horários alternativos de orientação. 

 
134 As aspas indicam falas literais dos estudantes.  
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Elogiaram as orientações que ocorrem em grupos de pesquisa, permitindo a troca 

constante entre estudantes e docentes.  

Linhas de pesquisa 

As disciplinas estão organicamente articuladas às linhas de pesquisa do Programa. 

Mesmo os seminários ou as atividades programadas estão estreitamente articuladas com 

os temas de pesquisa dos estudantes.  

Dúvidas sobre procedimentos 

Os estudantes demonstraram insegurança sobre como desenvolver seus trabalhos de 

campo, já que o campo da maioria deles ocorre nas escolas da rede pública/privada, 

fechadas durante a pandemia. Gostariam que houvesse uma decisão institucional sobre 

essa questão, indicando como proceder, tranquilizando-os.  

Também reivindicaram a extensão do prazo para depósito da dissertação/tese, pelo 

mesmo motivo mencionado.  

Conclusão 

De uma forma ou de outra, a questão da ausência de bolsas de estudo é sempre posta pelos 

estudantes de pós-graduação durante os grupos operativos. No entanto, chamou atenção 

a centralidade que a questão assumiu no grupo operativo do Programa de Educação 

Matemática, sem dúvida decorrente do fato de serem, na sua maioria, professores da 

educação básica.   

Considerando o histórico da PUC-SP com a área da educação, expressa em figuras 

proeminentes como Paulo Freire e Mário Sérgio Cortela, a PUC poderia honrar sua 

história promovendo formas inovadoras de vínculo entre docentes da educação básica e 

seus programas de Educação. A sugestão de convênios com prefeituras e o Estado não 

parece descabida, sempre lembrando que iniciativas nesse sentido contabilizam tanto para 

o perfil filantrópico da PUC-SP quanto para alimentar o indicador de impacto social 

valorizado pelos novos critérios avaliativos da Capes. Talvez essa pudesse ser uma ação 

concertada entre o Programa e Pró-Reitoria de Pós-graduação.  

A CPA agradece a acolhida do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática e fica à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre 

lembrando que esse documento integra um conjunto maior da dados que serão 

sistematizados e encaminhados ao final de 2022. Atenciosamente,  

Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Jogos Digitais  

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Interação Universidade / Sociedade 

Os estudantes que participaram do grupo operativo foram unânimes em dizer que o que 

fez com que escolhessem o Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Jogos Digitais 

da PUC-SP foi a projeção de docentes no campo de jogos digitais, conhecidos tanto por 

meio de eventos promovidos pela PUC-SP, como era o SP JAM, abertos ao público em 

geral e às escolas de ensino médio, como pela participação que a PUC-SP e seus 

estudantes, oriundos do curso de graduação em jogos digitais, tiveram em eventos 
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promovidos externamente, como o Brazil Independente Game Festival, realizado em 

2014, no Centro Cultural São Paulo.  

Docentes como Alexandre Braga e David Dolemes são professores de que já tinham 

“ouvido falar” pela expertise no campo dos jogos digitais. Seus cursos são almejados por 

aqueles que conhecem a área. Em função da qualidade docente, amenizaram o valor da 

mensalidade e reconheceram que “há mestrados muito mais caros sem a qualidade 

docente da PUC”135.  

Também consideraram positivo o fato de que muitos daqueles que cursam o mestrado 

profissional em jogos digitais já se conheciam de eventos anteriores, permitindo que se 

estabeleça uma rede profissional, importante para a inserção posterior no mercado 

profissional.  

Disciplinas  

a. As disciplinas estão todas bem integradas umas em relação às outras e com as 

linhas de pesquisa: programação e design;  

b. Há disciplinas para além da especificidade dos jogos digitais, como a disciplina 

sobre cinema, em que é possível aprender não somente roteiro – extremamente 

relevante para a construção da narrativa dos jogos – mas também sobre trilha 

sonora.  

c. Embora o mestrado seja em desenvolvimento de jogos digitais, as disciplinas 

estão abertas ao desenvolvimento de jogos de tabuleiro, muitas vezes essencial para 

estudantes que não estão familiarizados ou não querem envolver-se com a 

programação.  

d. Articulação do desenvolvimento de jogos digitais com outras áreas, como, por 

exemplo, áreas da saúde e social, não somente voltados para o mercado.  

Horário das aulas 

Consideraram que um diferencial importante do mestrado da PUC é que a maior parte 

das disciplinas é oferecida no período noturno, permitindo que aqueles que trabalham 

possam acompanhá-lo. Segundo a coordenação do Programa, originalmente o curso foi 

oferecido à tarde e à noite. Atualmente, a maior número de disciplinas é realmente 

oferecido no período noturno.  

Aulas síncronas-remotas 

Os estudantes elogiaram a transição rápida das aulas presenciais para as aulas síncronas-

remotas, evitando que fossem prejudicados no andamento de seus mestrados durante a 

pandemia.  

Inserção profissional 

Apesar de reconhecerem que foi a articulação estreita entre a Universidade e a sociedade 

que os conduziu ao mestrado profissional da PUC-SP, lamentam que ainda seja pequeno 

o conhecimento sobre essa área de pesquisa, confundida quase sempre com mero 

entretenimento.  

Além de maior divulgação, também consideraram importante uma articulação mais 

estreita entra a Universidade e as empresas interessadas em investir na produção de jogos 

 
135 Aspas indicam falas literais dos estudantes.  
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digitais, de maneira a estimular a produção nacional, ainda pequena. A Universidade 

poderia ter iniciativas nesse sentido.  

Da mesma forma, seria importante que tivessem maior conhecimento sobre como 

patentear seus produtos, o que desconhecem por completo.  

Conclusão 

A interrelação Universidade / sociedade, seja na promoção de eventos internos abertos ao 

público em geral, seja na participação de docentes e estudantes em eventos promovidos 

externamente, demonstra o quanto a porosidade dessa fronteira é importante para o 

recrutamento de estudantes para cursos da PUC-SP e o estímulo à rede de relações 

profissionais.  

É pena que o evento promovido internamente não exista mais, segundo os estudantes. No 

entanto, considerando a relevância demonstrada, seria interessante promover algo nesse 

sentido, inclusive por meio das pesquisas desenvolvidas pelos estudantes. Iniciativas 

semelhantes parecem ser comuns em TIDD e, considerando que o programa de mestrado 

profissional dali se originou, a experiência acumulada poderia ser transposta para o 

Mestrado Profissional em Jogos Digitais. Refiro-me, por exemplo, à Rede Criativus Lab. 

Sem esquecer que iniciativas que promovem a interrelação da Universidade com a 

sociedade vão ao encontro do indicador de impacto social, quesito importante nos novos 

processos avaliativos da Capes.   

A CPA agradece a acolhida do Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Jogos 

Digitais e fica à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre 

lembrando que esse documento integra um conjunto maior da dados que serão 

sistematizados e encaminhados ao final de 2022. Atenciosamente,  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação  

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Aulas síncronas-remotas  

Os estudantes fizeram várias observações sobre a excepcionalidade decorrente da 

pandemia e o impacto para a qualidade das aulas. As principais questões referentes às 

aulas síncronas-remotas foram:  

a. Metodologias ativas: esse é um tema recorrente entre os estudantes do Programa 

de Psicologia da Educação, já tendo sido mencionado no grupo operativo 

realizado em novembro de 2019. Segundo os estudantes, as metodologias ativas 

são tanto mais necessárias em situação síncrona-remota. Embora considerem que 

as aulas expositivas tenham qualidade inegável, uma maior diversificação da 

metodologia seria essencial para evitar o cansaço decorrente de muitas horas 

diante da tela de um computador. Lembram que as aulas são de 3 horas e, às vezes, 

têm duas aulas seguidas, perfazendo 6 horas diante do computador. Ainda que 

alguns professores deem intervalo, seria importante haver um acordo para 

dinamizar as aulas e evitar tanto tempo diante do computador.  

b. Gravação: embora sem unanimidade, a questão da gravação da aula foi posta 

como uma questão problemática. Alguns consideram essencial, dada a 
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possibilidade de recorrer posteriormente às aulas, caso haja algum imprevisto; 

outros consideram a gravação intimidatória, constrangendo a participação em 

aula.  

c. Preparação dos professores: os estudantes valorizam o esforço docente para se 

adaptar às aulas síncronas-remotas. No entanto, têm a sensação de que não foram 

devidamente preparados para isso.  

d. Acolhimento: seria importante que o Programa se preocupasse com os estudantes 

que entraram na Universidade em situação síncrona-remota, criando situações de 

maior acolhimento. “Quem entrou agora não foi nunca na PUC”. Não só seria 

importante promover formas de encontro, logo no início, como fornecer alguma 

informação detalhada sobre os procedimentos que devem ser cumpridos. “Tem 

que ter um manual, ficamos perguntando para os colegas...”. No grupo operativo 

de novembro de 2019 os estudantes também reivindicavam alguma forma de 

comunicação institucional mais clara que lhes permitisse conhecer os 

procedimentos burocráticos necessários para o cumprimento das exigências do 

mestrado/doutorado. Ressaltam a excelência do expediente em atendê-los sempre 

que necessário – “o Edson é excepcional!” – mas não descartam informações mais 

formalizadas.  

e. Acesso aos docentes: ressaltaram que todos os docentes têm se mantido 

extremamente abertos ao diálogo e dispostos a atendê-los quando necessário, 

alguns constituindo, inclusive, grupos de whatsapp. No entanto, alguns estudantes 

disseram “sentir-se órfãos”136, sobretudo aqueles que ingressaram no mestrado em 

situação remota, pois não se sentem à vontade para entrar em contato com os 

professores, temendo invadir sua privacidade. Consideram que deveria haver 

alguma postura institucional para garantir inclusão mais efetiva do estudante de 

mestrado, sobretudo na situação síncrona-remota.  

Bolsas 

Embora o tema tenha perpassado todo a discussão do grupo operativo, os estudantes 

demonstraram cansaço em relação ao tema, sugerindo que pouco adiantaria tratar da 

questão, dada a ausência recorrente de solução. Importante dizer que esse tema também 

foi amplamente abordado no Grupo Operativo de novembro de 2019. Novamente, a 

discussão foi na direção da contradição entre inclusão social propalada pela PUC-SP e o 

oferecimento de condições financeiras para acolher estudantes que são docentes do ensino 

básico.  

a. Outras agências de fomento: os estudantes entendem que a Universidade deveria 

buscar outras agências de fomento para financiamento dos estudantes. Entendem 

que tem havido corte de bolsas tanto do CNPq como da Capes, mas não veem um 

movimento da Universidade no sentido de repor as bolsas cortadas por meio de 

estratégias de busca de outras formas de financiamento. 

b. Parcelamento da mensalidade: consideram que a mensalidade da Pós-graduação 

na PUC-SP “é fora da realidade” dos professores que buscam a qualificação na 

Universidade. Seria importante que, não havendo bolsa, houvesse uma estratégia 

de parcelamento do pagamento de forma a garantir a realização do 

 
136 Aspas indicam expressões literais dos estudantes.  
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mestrado/doutorado. Muitos temem ter que parar de cursar o mestrado ou o 

doutorado por não terem condições de arcar com a mensalidade.  

c. Prazos do mestrado/doutorado: consideram que há muitas disciplinas obrigatórias, 

sobretudo no mestrado, o que dificulta, inclusive a conclusão da dissertação no 

prazo demandado. Esse é mais um complicador, tende a exigir prorrogação do 

prazo de depósito, encarecendo o custo, pois a bolsa não acompanha a 

prorrogação. Lembram que, em função da pandemia, foi obtida a prorrogação de 

seis meses no prazo para depósito, sem, contudo, a extensão da bolsa, tornando a 

medida praticamente inviável.  

Disciplinas 

Em relação às disciplinas, os estudantes consideraram:  

a. Excesso de disciplinas obrigatórias: consideram que tanto no mestrado como no 

doutorado há um excesso de disciplinas obrigatórias, inviabilizando que se 

dediquem à pesquisa propriamente dita e a estender os prazos de depósito de suas 

dissertações e teses. Muitas disciplinas poderiam ser suprimidas, segundo eles.  

b. Disciplina de projeto: Segundo eles, a mesma disciplina é ministrada tanto para 

estudantes de mestrado como de doutorado e, nos dois casos, ela é obrigatória. Para 

os estudantes de doutorado, repetem-se as mesmas coisas, tornando a disciplina 

desnecessária. Acreditam que ela poderia ser facilmente suprimida da exigência do 

doutorado, ou que houvesse uma disciplina que discutisse outras questões que já 

não tenham sido discutidas no mestrado.   

c. Excesso de exigência: embora ressaltem a compreensão dos docentes, ainda 

assim consideram que há muita exigência na entrega de trabalhos, sobretudo para 

estudantes que trabalham e considerando o momento da pandemia. Para eles, 

deveria haver um equilíbrio um pouco maior das exigências, o que demandaria 

maior coordenação entre os docentes em relação às solicitações demandadas.   

Interinstitucionalidade  

Os estudantes elogiaram iniciativa de alguns docentes em promover a relação da PUC 

com outras Universidades, permitindo, inclusive, “abertura para outras regiões do país”. 

Gostariam que essa iniciativa fosse mais frequente. Estímulo para participar de 

congressos e de grupos de pesquisa, para produção de artigos são práticas elogiadas 

decorrentes do projeto interuniversidades e que poderiam ser mais extensivas. 

Também demandaram maior articulação entre os programas de educação da própria PUC-

SP, com a possibilidade de trânsito entre eles. Para isso, seria preciso uma coordenação 

maior em torno da carga horária das disciplinas oferecidas, permitindo validação dos 

créditos disciplinares. “A carga horária é diferente”.   

Orientação 

Os estudantes, sobretudo mestrandos, solicitaram presença mais constante da orientação. 

Segundo eles, a sensação de desorientação é muito grande sem alguém que lhes “indique 

o caminho das pedras”. Lembram que, para aqueles que acabaram de ingressar, sequer 

sabem como entrar em contato com os orientadores, o que lhes coloca em situação 

constrangedora. “Vários colegas não conseguem falar com orientador”. Considerando o 

tempo que há para a execução do mestrado, a ausência de contato com a orientação logo 
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no início dificulta a consolidação do projeto de pesquisa, atrasando sua execução e, 

novamente, exigindo prorrogação de prazo sem a contrapartida financeira. Organização 

institucional que permitisse aproximar desde o começo orientador de orientando 

suplantaria em muito os sentimentos de “angústia” e “ansiedade”. 

Sugeriram que houvesse “uma agenda” de orientação, de forma a tornar a prática 

institucional.  

Tutoria 

Os estudantes citaram a tutoria desenvolvida no Formep como solução importante para 

muitos dos problemas levantados, o que diminuiria a diversidade de “ausências” 

mencionadas.  

Inclusão racial  

O Programa de Psicologia da Educação deveria atuar no sentido de maior 

representatividade racial. A representatividade deveria não só ser uma política de inclusão 

de estudantes, mas também do corpo docente e da bibliografia demandada. Embora 

tenham percebido uma pequena mudança em relação à inclusão de estudantes negros no 

Programa, ainda é muito residual e não sentem que haja uma política direcionada para 

essa questão.   

Plataforma sucupira 

Durante toda a discussão do grupo operativos, os estudantes se ressentiram de maior 

proximidade dos docentes, dada a situação síncrona-remota. Justificaram a ausência em 

função da necessidade de responder à plataforma sucupira. Assim, segundo eles, 

justificaram os docentes a ausência quando demandados, sugerindo excesso de trabalho, 

por estarem demasiadamente sobrecarregados. Entendem a situação e esperam que no 

segundo semestre a proximidade seja um pouco maior, uma vez suplantado o obstáculo 

imposto pela exigência de responder à Capes.   

Conclusão 

O grupo operativo realizado com Psicologia da Educação foi o que mais expressou 

sentimentos de angústia e ansiedade decorrentes da pandemia, segundo termos dos 

próprios estudantes. A palavra “pressão” pode traduzir muito do que foi discutido durante 

o grupo operativo. Para os estudantes, os professores estão pressionados pela Plataforma 

Sucupira; os mestrandos estão pressionados pelos prazos, desinformados em relação à 

procedimentos e sem maior contato com seus orientadores; a maior parte está pressionada 

por não ter meios financeiros de arcar com a manutenção de seus respectivos mestrados 

e doutorados.  

No entanto, muitas questões apareceram recorrentemente em relação ao grupo operativo 

de 2019: a. a necessidade de informações mais bem organizadas no momento da recepção 

dos ingressantes, sobretudo mestrandos; b. uso de metodologias ativas em sala de aula; c. 

maior proximidade e periodicidade da orientação. Essas questões foram apresentadas 

quando não havia situação pandêmica e que permanecem. Portanto, a CPA sugere uma 

atenção maior do Programa para essas questões, de maneira a eliminar o sentimento de 

desamparo percebido durante o grupo operativo.  

A CPA agradece a acolhida do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Educação 

fica à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre lembrando que 
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esse documento integra um conjunto maior da dados que serão sistematizados e 

encaminhados ao final de 2022. Atenciosamente,  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa 

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Corpo docente e divulgação 

Os estudantes iniciaram a discussão elogiando o corpo docente do Programa. Exatamente 

por isso, consideram que o Programa poderia investir mais na própria divulgação, 

inclusive nas redes sociais que, segundo eles, alcaçaria um público mais jovem.  

Sugeriram que fosse constituído um grupo interno com discentes que pudessem atuar na 

condução da divulgação do Programa nas redes sociais. 

Relações interinstitucionais 

A necessidade de que o Programa se abra para o mundo externo também esteve presente 

na reivindicação de que houvesse mais iniciativas no sentido de promover relações 

interinstitucionais, sobretudo com Programas de Língua Portuguesa de diferentes 

universidades. Deram como exemplo inciativa empreendida pela PUC Paraná, que reuniu 

estudantes de várias universidades oriundos dos mais diferentes programas de Língua 

Portuguesa.    

Mais uma vez, consideraram a possibilidade que estudantes de doutorado ou mesmo 

mestrandos pudessem integrar um comitê assessor do Programa para viabilizar iniciativas 

como essas.  

Informação 

Consideraram urgente melhorar a comunicação do programa com os estudantes sobre os 

procedimentos necessários ao cumprimento das exigências do mestrado e doutorado. Essa 

necessidade é tanto maior para os mestrandos que chegam ao Programa sem qualquer 

ideia dos procedimentos que devem ser seguidos. 

Para eles, isso é tanto mais necessário considerando a situação síncrona-remota, quando 

os estudantes sequer estão presentes na Universidade.  

Também sentem carência de informação ao longo do processo. Desconhecem, por 

exemplo, o que devem fazer antes da qualificação, como devem proceder o depósito de 

teses e dissertações etc. Ressaltam o excelente trabalho do expediente do Programa, mas 

também reconhecem que tais informações, dada sua importância e institucionalidade, não 

poderiam ficar somente a cargo de um funcionário, sobrecarregando-o. Seria importante 

ter um “manual”137 de fácil acesso que contivesse todas as informações necessárias ao 

cumprimento dos procedimentos do mestrado e doutorado.  

Monitoria 

O desejo de participação mais ativa no Programa também se expressou na possibilidade 

de que estudantes veteranos realizassem monitoria. Segundo eles, muito da desorientação 

dos estudantes que ingressam no Programa poderia ser sanada com o acompanhamento 

 
137 Aspas indicam expressões literais dos estudantes.  
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mais próximo de estudantes veteranos, por meio da monitoria. O Programa poderia pensar 

em formas de contrapartida a esses estudantes que se dispusessem a auxiliar no processo 

de inclusão dos estudantes ingressantes, tanto mais necessário quando o convívio 

presencial está bloqueado pela pandemia.  

Informação sobre concursos 

A partir de exemplos de outros programas, sugeriram a possibilidade de o Programa em 

Língua Portuguesa da PUC-SP informá-los periodicamente sobre os concursos 

disponíveis. Prestar concurso é tema recorrente entre os colegas de outros Programas, 

uma preocupação que não veem na PUC-SP. Para eles, seria importante maior 

engajamento nessa direção.  

Há, inclusive, colegas que são substitutos em universidades, ainda durante o mestrado e 

o doutorado, enquanto os estudantes da PUC-SP não têm qualquer experiência docente.  

Disciplinas  

Em relação às disciplinas, foram feitas duas observações: 

a. Gostariam de ter informação mais clara sobre a possibilidade de cursar disciplinas 

em outros Programas da PUC-SP ou mesmo de outras universidades. Já houve 

iniciativa nesse sentido, mas pontual, sem que soubessem institucionalmente se 

isso é de fato viável;  

b. Disciplina sobre gramática: consideraram que muitos estudantes chegam ao 

Programa com deficiência na produção de textos, no domínio da gramática. Para 

eles, essa deficiência precisa ser sanada, pois, do contrário, “depõe contra o 

Programa”. “Como vamos sair do mestrado ou doutorado em Língua Portuguesa 

sem o devido domínio das normas da língua?” 

Conclusão 

Algumas observações feitas pelos estudantes merecem atenção. A primeira delas, diz 

respeito a essa “abertura para o mundo” expressa de várias maneiras: seja na divulgação 

do Programa, seja na abertura para outras Universidades, por meio de eventos, cursos, 

disciplinas etc. De alguma forma, os estudantes estão expressando uma característica 

muito forte de todos os Programas de PUC-SP, a endogenia. Não foi o primeiro grupo a 

reivindicar redes interinstitucionais, inclusive, internacionais. Considerando que esse é 

um quesito importante na avaliação da Capes, talvez valesse atenção mais detida não só 

do Programa de Língua Portuguesa, mas no sentido de estímulos institucionais nessa 

direção.  

O segundo aspecto que merece atenção diz respeito ao acolhimento do estudante 

ingressante, incluindo informações formalizadas. Essa foi reivindicação recorrente entre 

os Programas que fizeram os grupos operativos em 2019 e 2020. Ainda que os sites 

tenham passado por reformulação e atualização recentes, talvez valesse a pena verificar 

porque as informações não estão chegando aos estudantes.  

Por fim, a reivindicação de monitoria e concursos talvez pudesse ser parcialmente 

resolvida com a institucionalização do estágio docente, figura existente no doutorado e 

que poderia suprir a lacuna da prática docente.  

A CPA agradece a acolhida do Programa de Língua Portuguesa e fica à disposição para 

esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre lembrando que esse documento 
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integra um conjunto maior da dados que serão sistematizados e encaminhados ao final de 

2022. Atenciosamente,  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem   

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Estágio Docente 

Segundo os estudantes, doutorandos bolsistas da Capes devem necessariamente cumprir 

o estágio docente. No entanto, não têm informações claras sobre como proceder. 

Consideram a oportunidade importante, mas sem uma regulamentação explícita não 

conseguem cumprir a exigência da Capes.  

Informações  

Várias são as situações de descontentamento em relação às informações procedimentais: 

o site está desatualizado; informações são desencontradas; o portal acadêmico é 

“antigo”138 dificultando matrícula, entrega de documentos etc. “Burocracia da PUC é 

muito ruim...parece setor público”.  

Horário das aulas 

Os estudantes gostariam que mais disciplinas fossem oferecidas no horário noturno. 

Consideram que o horário da tarde, mesmo quando as aulas começam as 16h, ignoram os 

estudantes que trabalham. “É muito elitista o horário em que as disciplinas são 

oferecidas”.  Sobretudo as disciplinas obrigatórias deveriam ser oferecidas em horário em 

que os estudantes tivessem maior disponibilidade.  

Disciplinas  

Tendo em vista que muitos docentes solicitam artigos acadêmicos como produtos para 

avaliação das disciplinas, as disciplinas de escrita acadêmica e metodologia deveriam ser 

oferecidas com maior frequência:   

a. Escrita acadêmica: os estudantes solicitaram que a disciplina de escrita acadêmica 

fosse oferecida todo o semestre, pois é essencial para os estudantes que ingressam. 

Alguns estudantes sugeriram que fosse obrigatória tanto para mestrado como para 

doutorado.  

b.  Metodologia de pesquisa: consideraram o mesmo em relação à disciplina de 

metodologia de pesquisa. Além de ser obrigatória, seria importante que houvesse 

uma diversificação no ensino das metodologias e dos instrumentos de pesquisa. 

Também sugeriram que fosse ofertada mais vezes, permitindo que os estudantes 

tivessem maior oportunidade de matrícula.   

Comitê de ética 

Os estudantes mais uma vez fizeram reclamações sobre o Comitê de Ética da PUC. Esse 

tema foi abordado no grupo operativo anterior e, ao que parece, os problemas se 

mantiveram: demora na aprovação dos projetos, dificuldade para ter acesso às 

 
138 Aspas indicam falas literais dos estudantes.  
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informações etc. Segundo os estudantes, deveria haver uma agilidade maior nos 

encaminhamentos de maneira a evitar tanto “estresse”.  

Corpo docente 

Os estudantes fizeram vários elogios ao corpo docente: acessíveis, acolhedores, 

competentes. “Nosso corpo docente tem excelente qualidade”. No entanto, salientaram a 

necessidade de renovação, sobretudo porque muitas linhas de pesquisa oferecidas pelo 

Programa não têm sido contempladas pela ausência de docentes especialistas na área.  

Conclusão 

A CPA gostaria de chamar atenção para duas questões recorrentes, considerando que essa 

é a segunda vez que o processo de autoavaliação é realizado. A primeira delas diz respeito 

à ausência de agilidade do Comitê de Ética. Seria importante identificar onde está o 

problema e procurar agilizar os encaminhamentos. Segundo, em relação às informações 

sobre os procedimentos. Os estudantes dedicaram muito tempo reclamando do que 

chamam de “burocracia da PUC”, obstáculo para resolver problemas cotidianos e, muitas 

vezes, necessários para levar adiante suas pesquisas. Talvez fosse importante atentar para 

isso, pois são questões que vem suscitando desgaste entre os estudantes.   

Por fim, a CPA chama atenção para o estágio docente que foi o primeiro tema levantado 

pelos estudantes, demonstrando o interesse em realizá-lo, sem, no entanto, informações 

sobre como proceder.  

A CPA agradece a acolhida do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem e fica à disposição para esclarecimentos que se fizerem 

necessários, sempre lembrando que esse documento integra um conjunto maior da dados 

que serão sistematizados e encaminhados ao final de 2022. Atenciosamente,  

Mestrado Profissional em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças  

As observações serão apresentadas conforme a prioridade conferida pelos (as) 

participantes: 

Aulas síncronas-remotas 

Os estudantes elogiaram a rapidez com que a PUC-SP e o Programa se adaptaram às aulas 

síncronas-remotas, evitando que fossem prejudicados no andamento do mestrado. 

No entanto, sugeriram que fossem adotadas metodologias ativas que garantissem maior 

participação dos estudantes. Sugeriram que fossem realizadas mais atividades durante a 

aula, sobretudo em grupo, o que, além do mais, permitiria que os estudantes entrassem 

em contato uns com os outros, situação prejudicada com a ausência de aulas presenciais. 

“Muitos de nós procuramos o mestrado visando network e não temos tido essa 

oportunidade”.  

Sugeriram as dinâmicas utilizadas nas aulas de metodologia, contabilidade e 

controladoria e práticas de pesquisa que, segundo eles, são as que melhor tem conseguido 

conduzir aulas dinâmicas na situação síncrona-remota, inclusive com convite a 

palestrantes, enriquecendo a experiência profissional, “ajudando a pensar fora da 

caixa”139.  

 
139 Aspas indicam expressões literais dos estudantes.  
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Sobreposição de conteúdo disciplinar 

Várias foram as disciplinas mencionadas que, segundo os estudantes, possuem conteúdo 

similar ou mesmo repetido. Segundo eles, Métodos Quantitativos voltado à Finanças tem 

conteúdo sobreposto com Teoria das Finanças e Finanças Corporativas. Também há 

sobreposição entre Estatística e Econometria. Sugerem que haja um planejamento 

articulado entre essas disciplinas, visando sanar o problema. 

Além disso, consideram que os conteúdos e mesmo os exemplos dados em aula tendem 

sempre à contábeis e menos a finanças, talvez pelo fato, acreditam, de os professores 

serem sobretudo da área de contábeis. No entanto, considerando o objeto do Mestrado 

Profissional, deveria haver um direcionamento maior para a área de finanças.    

Oferecimento de disciplinas  

Segundo os estudantes, deveria haver uma distribuição mais adequada das disciplinas 

pelos semestres. Considerando que o estudante de mestrado tem apenas dois anos para 

finalizar sua dissertação e precisa cumprir os créditos demandados, importante planejar 

mais adequadamente como as disciplinas se distribuem pelos semestres de maneira a 

garantir que cursem as disciplinas exigidas sem prejudicar o cumprimento dos prazos.   

“Network” 

Os estudantes que ingressaram com a pandemia em andamento perderam o convívio com 

os colegas e, com isso, a possibilidade de que o mestrado profissional fosse uma forma 

de estabelecer contatos profissionais. Segundo eles, o Programa poderia promover 

eventos em que essa rede fosse garantida, ainda que em situação síncrona-remota.  

Corpo docente 

Durante todo o grupo operativo, os estudantes salientaram a excelência do corpo docente, 

motivo pelo qual disseram ter escolhido o mestrado profissional da PUC-SP.  

Site  

Os estudantes chamaram atenção para o fato de que na “Breve Apresentação” do 

Programa no site da PUC-SP o nome do mestrado ainda é o antigo: Mestrado Profissional 

em Ciências Contábeis e Atuariais da PUC-SP, o que tem trazido estudantes voltados para 

a Atuária. Com isso, acabam demandando linhas de pesquisa e disciplinas voltados a uma 

formação que o Mestrado não pretende mais fornecer, desde quando se voltou às finanças. 

Nesse sentido, reivindicam a correção urgente do site e, mais do que isso, que as 

disciplinas de finanças sejam de fato mais diversificadas no mestrado profissional, 

fazendo jus a mudança realizada.    

Conclusão 

A CPA gostaria de chamar atenção para duas questões importantes, salientadas pelos 

estudantes: a primeira delas, referente à correção urgente do site, evitando o recrutamento 

de estudantes que buscam aquilo que o mestrado profissional não pretende mais oferecer; 

a segunda, promover planejamento articulado das disciplinas em que os estudantes 

identificaram sobreposição de conteúdo. Essas parecem ser questões que demandam 

soluções mais imediatas. 

Também seria importante promover eventos que garantissem contato entre estudantes 

ingressantes e veteranos, pois, de fato, conforme alertaram, muitos são os que buscam o 
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mestrado profissional visando estabelecimento de redes profissionais. Garantir esse 

espaço em situação síncrona-remota é um desafio, mas extremamente relevante quando 

se trata exatamente de um mestrado profissional 

A CPA agradece a acolhida do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 

Controladoria e Finanças e fica à disposição para esclarecimentos que se fizerem 

necessários, sempre lembrando que esse documento integra um conjunto maior da dados 

que serão sistematizados e encaminhados ao final de 2022. Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

183 
 

III – ENADE 

Em 2021, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), em parceria com a Pró-Reitoria de 

Graduação (Prograd) e a Consulteg, na figura de seu Procurador Institucional (PI), 

promoveu reuniões de sensibilização para a realização do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade). 

A CPA realizou quatro reuniões de sensibilização para o Enade.  

Quadro 1. Reuniões de sensibilização Enade 2021. 

Faculdade Curso  Data  

Ciências Sociais 

Ciências Sociais 

Ciências Socioambientais 

História 

15/09/2021 – 14h30 

Filosofia, Comunicação, Letras e 

Artes 

Filosofia  

Letras: Português/Inglês  

Letras: Língua Português 

06/10/2021 – 14h30 

Ciências Exatas e Tecnologia 
Ciências da Computação 

Design 
13/10/2021 - 14h30 

Educação Pedagogia   08/11/2021 - 14h30 

 

Nesse relatório, deixamos de apresentar os dados resultantes do Enade em função da 

suspensão dos exames no ano de 2020. No próximo relatório, retomaremos a análise dos 

resultados publicados nesse ano de 2022 para os exames realizados em 2021.  
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IV – AVALIAÇÃO DA DOCÊNCIA 

Introdução 

A Avaliação da Docência, prevista na concepção de Avaliação Institucional do MEC e 

nos documentos oficiais da PUC-SP visa contribuir para o planejamento dos cursos de 

graduação e para o plano de ensino dos docentes.  

O processo avaliativo, nos anos de 2020 e 2021, teve por objetivo acompanhar os 

desdobramentos das aulas síncronas remotas, identificando as características próprias 

dessas aulas, os aspectos mais bem sucedidos e os desfavoráveis que possam ter ocorrido.  

Conforme mencionado nos relatórios anteriores, estipulamos diferentes metas para 

consolidação e expansão da avaliação da docência, cada uma delas operacionalizada por 

meio de cooperação com setores/unidades respectivos. Trabalhamos para a consolidação 

de um calendário que pudesse além de introduzir uma rotina avaliativa na Instituição 

também fornecer dados em série histórica.  A incorporação dos resultados da avaliação 

da docência à avaliação institucional do docente (Cacepe - Comitê Assessor do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão) também contribuiu para maior envolvimento dos 

docentes da Universidade. Ainda empregamos medidas diferenciadas para divulgação da 

avaliação no período em que ela ocorre. Embora todas essas ações tenham sido percebidas 

de modo bem satisfatório, temos afirmado que o aumento, ainda que discreto, na 

participação dos estudantes e professores na avaliação se deu principalmente pelo 

envolvimento direto do corpo diretivo dos cursos na campanha de divulgação da 

avaliação. Vale ressaltar ainda que a CPA tem estado muito próxima das coordenações 

dos cursos, com outras frentes avaliativas, o que contribui para maior visibilidade da 

avaliação da docência. Nesse sentido a avaliação da docência, como ferramenta de 

diagnóstico e aperfeiçoamento, pode se comunicar com outras avaliações praticadas pelos 

cursos. 

Avaliação da Docência no ano 2021 

Como poderá ser visto adiante, os resultados da avaliação em 2021 reafirmaram o bom 

desempenho da Universidade sobre as atividades pedagógicas realizadas no ambiente 

remoto. Salvo situações pontuais e isoladas de cursos ou docentes em algumas questões, 

a maioria dos estudantes avaliaram a docência positivamente, lembrando que as aulas 

síncronas-remotas, iniciadas em março de 2020, foram ministradas na plataforma Teams 

do Office 365 disponibilizada pela Instituição para toda a comunidade acadêmica.  

Conforme definido pela CPA, os dados da avaliação foram reunidos em relatórios 

individuais por Faculdades e seus respectivos cursos. Cada relatório apresentou dados 

comparativos gerais da PUC-SP e Faculdades, além dos dados específicos para cada 

curso. 

A tabela abaixo apresenta dados gerais da PUC-SP contendo os índices semestrais. A 

participação dos professores é mais acentuada que a dos estudantes. Os dois segmentos 

mostraram faixa de crescimento na série histórica.  
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Tabela 1. Resultados de Participação - dados gerais da PUC – série histórica 2015-2021 

Fonte: Elaborado pela CPA. * No 2º semestre de 2017 não houve participação na avaliação. O percentual 

de participação refere-se ao número de estudantes matriculados em disciplinas no curso e ao número de 

professores com disciplinas no semestre.  

 

 

Tabela 2. Dados de participação dos estudantes e professores da PUCSP na Avaliação da 

Docência (2015 a 2021).  

Ano/Semestre 

PROFESSORES ESTUDANTES 

Nº de 

Previstos 

Nº 

Participantes 

% de 

participação 

Nº de 

Previstos 

Nº 

Participantes 

% de 

participação 

2015 - 2º sem 1002 250 24,95% 12858 1415 11,00% 

2016 - 2º sem 1103 400 36,26% 12478 2020 16,19% 

2017 - 1º sem 917 222 24,21% 12171 1330 10,93% 

2017 - 2º sem* - - - 11221 1893 16,87% 

2018 - 1º sem 900 272 30,22% 11410 1765 15,47% 

2018 - 2º sem 882 193 21,88% 10754 1249 11,61% 

2019 – 1º sem 862 261 30,28% 10933 2100 19,21% 

2019 - 2° sem 855 196 22,92% 10247 1578 15,40% 

2020 - 1º sem 828 340 41,06% 10414 2119 20,35% 

2020 - 2º sem 823 271 32,93% 9865 1440 14,60% 

2021 - 1º sem 806 300 37,22% 10239 2163 21,13% 

2021 - 2º sem 803 306 38,11% 9815 1152 11,74% 

Fonte: Elaborado pela CPA. * No 2º semestre de 2017 não houve participação na avaliação. O percentual 

de participação refere-se ao número de estudantes matriculados nos cursos de graduação e ao número de 

professores com disciplinas no semestre/graduação. 

 

Tabela 3. Participação de estudantes – dados comparativos no contexto das aulas remotas. 

ESTUDANTES  
2020 2021 

1º sem  2º sem  1º sem  2º sem  

Nº de estudantes previstos na avaliação  10.414 9.865 10.239 9815 

Nº de estudantes que participaram  2.119 1.440 2.163 1152 

% estudantes participantes   20,35% 14,60% 21,13% 11,74% 
Fonte: CPA 
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 Tabela 4.  Participação de professores – dados comparativos no contexto das aulas remotas. 

PROFESSORES 
2020 2021 

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Nº de professores previstos na avaliação 828 823 806 803 

Nº de professores participantes 340 271 300 306 

% professores participantes 41,06% 32,92% 37,22% 38,11% 
Fonte: CPA 

As tabelas abaixo expõem os dados de participação de professores e estudantes em cada 

Faculdade. 

 

Tabela 5. Dados de participação dos PROFESSORES das Faculdades na Avaliação da Docência 

– 2º semestre 2021.  

 

Fonte: Elaboração CPA. Dados referentes ao 2º semestre de 2021. 

 

Tabela 6. Dados de participação dos ESTUDANTES das Faculdades na Avaliação da Docência 

– 2º semestre 2021.  

 
Fonte: Elaboração CPA. Dados referentes ao 2º semestre de 2021. 

 

O levantamento sobre número de professores avaliados foi introduzido em 2020, 

conferindo maior relevância à série histórica e subsidiando informações para uso para a 

Avaliação Contínua da Docência, proposta pelo Cacepe.  

Conforme exposto na tabela a seguir, ao observamos os percentuais totais de professores 

avaliados nos anos de 2020 e 2021, teremos uma média de 96,40% professores avaliados 

no biênio. 

FACULDADES

Nº DE PROFESSORES 

PREVISTOS NA 

AVALIAÇÃO

Nº DE PROFESSORES 

QUE PARTICIPARAM

%  

PARTICIPAÇÃO

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia 68 38 55,88%

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 150 54 36,00%

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 21 8 38,10%

Faculdade de Ciências Sociais 92 32 34,78%

Faculdade de Direito 275 53 19,27%

Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 165 95 57,58%

Faculdade de Educação 19 12 63,16%

Faculdade de Estudos Interdisciplinares 7 2 28,57%

Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 132 64 48,48%

Faculdade de Teologia 24 17 70,83%

FACULDADES

Nº DE ESTUDANTES 

PREVISTOS NA 

AVALIAÇÃO

Nº DE ESTUDANTES 

QUE PARTICIPARAM

%  

PARTICIPAÇÃO

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia 770 110 14,29%

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 1106 108 9,76%

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 93 26 27,96%

Faculdade de Ciências Sociais 964 145 15,04%

Faculdade de Direito 3291 260 7,90%

Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 2314 303 13,09%

Faculdade de Educação 164 21 12,80%

Faculdade de Estudos Interdisciplinares 60 4 6,67%

Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 912 116 12,72%

Faculdade de Teologia 252 69 27,38%
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Tabela 7. Número total de professores avaliados. 

 2018 2019 2020 2021 

Nº professores previstos na avaliação 946 918 862 848 

Nº professores avaliados 912 878 838 817 

Percentual de professores avaliados 96,41% 95,64% 97,22% 96,34% 
Fonte: CPA. Obs.: Foram considerados os professores com disciplinas ativas no 1º e 2º semestre de 

cada ano. 

Resultados da PUC nas questões da avaliação em 2021 

Frente ao empenho da Universidade para a transcorrência das aulas nos espaços virtuais, 

desde o início de 2020, a avaliação da docência projetou seu instrumento para avaliar se 

as aulas síncronas-remotas haviam de fato se efetivado, visando obter informações 

necessárias para possíveis ajustes das atividades. 

A Avaliação da Docência, em 2021, foi aplicada no primeiro semestre de 11 a 31 de maio 

e reaplicada, no segundo semestre, de 11 a 29 de outubro, mantendo sua periodicidade 

original, ainda avaliando as aulas remotas. 

As tabelas a seguir apresentam o andamento das aulas síncronas-remotas em 2021. Os 

dados reafirmam que a transição do contexto presencial para o remoto ocorreu de modo 

satisfatório para a maioria dos respondentes. 

 

Tabela 8. Questão 1. As aulas síncronas/remotas iniciaram-se conforme o previsto pelo 

calendário escolar. 

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 1,12% 0,84% 1,48% 0,62% 

Discordo parcialmente  0,95% 0,17% 1,08% 0,18% 

Concordo parcialmente 3,27% 1,43% 3,70% 0,88% 

Concordo fortemente 94,39% 95,97% 93,26% 97,35% 

Nenhuma Resposta 0,27% 1,60% 0,49% 0,97% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 

 

Tabela 9. Questão 2. As aulas síncronas/remotas respeitaram o horário previsto. 

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 2,60% 0,92% 2,79% 0,71% 

Discordo parcialmente  2,97% 0,17% 3,30% 0,09% 

Concordo parcialmente 8,91% 3,87% 8,85% 5,39% 

Concordo fortemente 85,10% 93,36% 84,50% 92,40% 

Nenhuma Resposta 0,43% 1,68% 0,56% 1,41% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 
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Tabela 10. Questão 3. As aulas síncronas/remotas exigem a presença do professor no 

horário da aula. O professor tem estado presente. 

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 1,02% 0,92% 1,41% 0,53% 

Discordo parcialmente  1,31% 0,08% 1,78% 0,09% 

Concordo parcialmente 4,29% 1,09% 5,05% 1,86% 

Concordo fortemente 92,87% 95,80% 91,21% 96,11% 

Nenhuma Resposta 0,51% 2,10% 0,56% 1,41% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 

 

Tabela 11. Questão 4. O professor tem utilizado a plataforma Teams para o 

desenvolvimento de suas aulas.  

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 2,07% 2,44% 2,76% 1,86% 

Discordo parcialmente  1,24% 0,34% 1,63% 0,18% 

Concordo parcialmente 4,31% 1,68% 4,81% 2,03% 

Concordo fortemente 91,79% 93,03% 90,07% 94,34% 

Nenhuma Resposta 0,58% 2,52% 0,73% 1,59% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 

 

Tabela 12. Questão 5. O professor armazena os conteúdos/recursos de aulas na plataforma 

Teams.  

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 4,30% 3,70% 5,27% 2,74% 

Discordo parcialmente  4,00% 1,76% 3,70% 1,77% 

Concordo parcialmente 9,52% 11,43% 9,03% 9,73% 

Concordo fortemente 81,57% 81,34% 81,14% 84,08% 

Nenhuma Resposta 0,62% 1,76% 0,87% 1,68% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 

 

Tabela 13. Questão 6. O professor demonstrou domínio da ferramenta digital utilizada 

para as aulas síncronas/remotas. 

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 3,18% 0,67% 3,40% 0,53% 

Discordo parcialmente  4,91% 0,34% 4,09% 0,62% 

Concordo parcialmente 12,90% 19,41% 11,69% 15,74% 

Concordo fortemente 78,38% 77,90% 79,99% 81,26% 

Nenhuma Resposta 0,64% 1,68% 0,83% 1,86% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 
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Tabela 14. Questão 7. O professor disponibilizou o plano de ensino no portal acadêmico.  

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 2,63% 0,67% 3,30% 0,97% 

Discordo parcialmente  3,12% 0,17% 2,65% 0,00% 

Concordo parcialmente 8,35% 1,26% 7,52% 1,24% 

Concordo fortemente 84,89% 96,13% 85,15% 95,49% 

Nenhuma Resposta 1,01% 1,76% 1,38% 2,30% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 

 

Tabela 15. Questão 8. O professor adaptou a metodologia de ensino para desenvolver as 

aulas síncronas/remotas, diversificando os recursos. 

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 4,95% 0,92% 4,89% 0,62% 

Discordo parcialmente  6,83% 0,42% 5,78% 0,18% 

Concordo parcialmente 14,01% 16,72% 13,61% 14,68% 

Concordo fortemente 73,55% 79,83% 74,90% 82,32% 

Nenhuma Resposta 0,66% 2,10% 0,83% 2,21% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 

 

Tabela 16. Questão 9. As aulas síncronas/remotas mantiveram o diálogo crítico e o debate 

das questões desenvolvidas. 

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 3,83% 0,92% 3,66% 0,62% 

Discordo parcialmente  5,31% 2,02% 4,85% 1,24% 

Concordo parcialmente 11,96% 15,04% 11,06% 20,69% 

Concordo fortemente 78,17% 79,41% 79,49% 75,60% 

Nenhuma Resposta 0,73% 2,61% 0,94% 1,86% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 

 

Tabela 18. Questão 10. A quantidade de atividades para a avaliação do desempenho do 

estudante foi adequada ao tempo dedicado à disciplina.   

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 4,46% 0,59% 4,97% 0,53% 

Discordo parcialmente  4,88% 0,17% 5,06% 0,27% 

Concordo parcialmente 11,48% 9,16% 11,41% 11,49% 

Concordo fortemente 78,51% 88,15% 77,82% 85,68% 

Nenhuma Resposta 0,68% 1,93% 0,75% 2,03% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 
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Tabela 19. Questão 11. As atividades solicitadas foram devolvidas aos estudantes com os 

devidos comentários. 

Resposta 
1º Sem 2º Sem 

Estudante Professor Estudante Professor 

Discordo fortemente 6,52% 0,76% 6,66% 0,27% 

Discordo parcialmente  6,96% 1,43% 5,89% 1,41% 

Concordo parcialmente 13,86% 14,54% 12,87% 14,50% 

Concordo fortemente 71,92% 81,51% 73,68% 82,58% 

Nenhuma Resposta 0,75% 1,76% 0,90% 1,24% 

Fonte: Avaliação da Docência – CPAPUCSP. 

Comparando com 2020, a avaliação em 2021 obteve maiores percentuais nas alternativas 

“concordo parcialmente e concordo fortemente”, indicando que as possíveis adversidades 

impostas pela novidade das aulas remotas foram ultrapassadas e os processos 

pedagógicos foram mais bem avaliados. 

Para a maioria dos estudantes e professores as aulas síncronas-remotas, em todos os 

semestres, começaram de acordo com o previsto no calendário geral da PUC-SP.  Cerca 

de 85% dos alunos disseram que os professores respeitaram o horário de aula e mais de 

90% responderam que os professores estiveram presentes nas aulas. Com relação a 

utilização da plataforma Teams, tanto os professores como os estudantes apontaram que 

as aulas foram desenvolvidas nessa plataforma disponibilizada pela Instituição e que os 

materiais de aula foram nela armazenados. Aproximadamente 80% dos respondentes 

afirmaram que os professores dominaram a ferramenta digital. 

No segundo semestre de 2021, 95% dos professores afirmaram disponibilizar o plano de 

ensino no portal acadêmico, com o que 85% dos estudantes concordaram. A questão da 

ausência de informação sobre o plano de ensino havia sido objeto de vários grupos 

operativos e, uma vez informado pela CPA aos setores competentes, ações das Pró-

Reitorias de Graduação e Planejamento e Avaliação Acadêmicos, exigindo que todos os 

docentes postassem seu plano de ensino no portal acadêmico, respeitando prazo definido, 

parece ter gerado resultado, conforme os dados evidenciam.   

Sobre a adaptação de metodologia e diversificação de recursos para as aulas quase 75% 

dos estudantes concordaram fortemente, sendo que 13,61% concordaram parcialmente e 

10,66% discordaram. Avaliando os quatro semestres, cerca de 80% dos professores 

afirmaram que realizaram adaptações e diversificaram recursos. Mais uma vez, é preciso 

dizer que a Avaliação da Docência realizada em 2020, forneceu subsídios para um intenso 

processo de capacitação docente coordenado pela Prograd, realizado pelo Centro de 

Aperfeiçoamento Docente (CAD), criado no final do ano de 2020 exatamente para esse 

fim.  

Quase 80% dos dois segmentos afirmaram que se manteve o diálogo crítico e o debate 

das questões desenvolvidas em aula, no entanto, 8,52% não concordaram e 11,06% 

concordaram parcialmente. Com relação a quantidade adequada de atividades para 

avaliação do estudante 10,09% dos estudantes discordaram, 11,41% concordaram 

parcialmente e 77,83% concordaram fortemente. A questão sobre se atividades solicitadas 

pelos professores foram devolvidas aos estudantes com os devidos comentários, 73,68% 

concordaram que o professor devolveu as avaliações comentadas, 12,87% concordaram 

parcialmente e 12,55% discordaram.  

Os dados da avaliação ajudaram a identificar problemas recorrentes e apontar para 

possíveis encaminhamentos do corpo diretivo da Universidade.   



 
 

191 
 

Considerações finais 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem ampliado seu papel institucional em função 

do aprimoramento de suas práticas avaliativas e da articulação orgânica que tem 

estabelecido com as Pró-Reitorias da PUC-SP.  

O instrumento dos grupos operativos, avaliação de caráter qualitativo, em função dos 

resultados alcançados, tem ganhado espaço na Universidade, ampliando-se para a 

avaliação dos Programas de Pós-Graduação da PUC-SP.  

A Avaliação da Docência, instrumento mais longevo da CPA, está em vias de 

universaliza-se muito em função de ter se tornado instrumento relevante não só no 

aprimoramento das práticas pedagógicas, com indicação de ações de superação de 

problemas por ela apontados, como por seu papel significante na Avaliação Contínua da 

Docência, realizada pelo Cacepe.  

A Avaliação dos Estágios tem assumido cada vez mais relevância institucional, 

articulando tanto a Prograd como o Setor de Estágio no seu acompanhamento e 

monitoramento por meio das indicações apontadas pela avaliação da CPA.  

A ação da CPA organicamente articulada à instituição deve-se à percepção de que 

atividades avaliativas só podem ser apropriadas quando oferecem alternativas de 

superação de questões que a Universidade enfrenta.  

Nesse momento, tendo sido rotinizados os grupos operativos, institucionalizada a prática 

de avaliação do estágio e da avaliação da docência (ainda que em vias de transformação 

de seu instrumento), assume prioridade a ação da CPA na mediação necessária à 

produção, organização e sistematização dos dados objetivos da Universidade. Cada vez 

mais, a Universidade tem compreendido a relevância de possuir informações organizadas 

para proceder avaliação mais confiável e tomada de decisão mais assertiva.  

A CPA, portanto, empenha-se nesse triênio em garantir a institucionalidade da produção 

da informação na Universidade, atuando em consonância com o Escritório de Gestão de 

Dados, para cuja criação a CPA teve papel determinante140, de maneira a enfrentar com 

base em informação consolidada algumas questões que permanecem de difícil solução.  

Os dados objetivos analisados nos grupos operativos evidenciam o quanto é importante 

apropriar-se dessa informação de maneira a ter um claro retrato do funcionamento da 

Universidade. Os poucos dados organizados e sistematizados para os cursos de graduação 

avaliados no 1º Ciclo Avaliativo já evidencia uma mudança de comportamento da PUC-

SP no campo das universidades da cidade de São Paulo. Sempre lembrando que os cursos 

de graduação são a porta de entrada da Universidade e requerem atenção especial.   

Em todos os cursos avaliados, há tendência constante de queda no número de inscritos no 

vestibular, que, ainda segundo os mesmos dados apresentados pelo NucVest, pode 

decorrer do fato de a PUC-SP começar a concorrer com instituições de caráter privado 

stricto senso. Ainda é forte a concorrência com as universidades públicas, mas no período 

analisado, tem aumentado a concorrência com as universidades de caráter estritamente 

privado. Para a PUC-SP, há duas alternativas: empenhar-se em apresentar diferencial que 

a recoloque em patamar passível de confrontar as universidades públicas, ou deixar que 

recaia na condição das universidades privadas, com a qual – a CPA tem insistido – terá 

dificuldades de concorrer dado o investimento que PUC-SP faz na pesquisa e na 

qualificação de seus docentes. Sempre lembrando que as universidades privadas são na 

 
140 Cf. Carvalho et al. 2020.  
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quase totalidade universidades de ensino, com investimentos importantes na 

infraestrutura física e tecnológica141. 

As reformas curriculares, pelas quais passaram quase todos os cursos avaliados, não tem 

surtido efeito por ora. É bem verdade que a maior parte delas foi implantada em período 

excepcional, pandêmico, e, quase todas as reformas com forte teor na prática profissional, 

inviabilizada em aulas síncronas-remotas. De qualquer forma, é preciso atentar para o que 

dizem os estudantes nos grupos operativos: a matriz curricular atraente não pode 

distanciar-se de sua prática pedagógica, com risco para o aumento da taxa de evasão.  

A taxa de evasão foi produzida pelo EGD depois de um trabalho bastante acurado com 

vários setores da Universidade. O preocupante é que, para todos os cursos avaliados, a 

taxa de evasão tem crescido, com poucas exceções, como acontece com o curso de 

Pedagogia. Novamente, é preciso atenção, pois, mais uma vez, a reforma curricular pode 

significar uma sobrevida dos cursos no momento do vestibular, mas só se efetiva em sala 

de aula.  

Nesse sentido, a CPA gostaria de chamar atenção para os cursos que passaram a integrar 

a metodologia PBL. Se, por um lado, essa iniciativa decorreu de insistência da Prograd e 

dos gestores dos cursos em aproximá-los da prática profissional, reivindicação constante 

entre os estudantes nos grupos operativos, por outro, a introdução dessa metodologia 

coloca novos desafios aos docentes e à instituição. 

No que diz respeito aos docentes, a CPA destaca o empenho da Prograd e do Centro de 

Aperfeiçoamento Docente (CAD) em promover atividades de capacitação docente 

visando a apropriação das metodologias ativas. Por outro lado, a introdução de 

metodologias ativas demanda espaço de produção – como o espaço maker do curso de 

Engenharia de Sistemas Ciber-Físicos, por exemplo – em que os projetos em torno dos 

quais as unidades curriculares se organizam são efetivados. Sem que haja investimento 

nesses espaços de produção, a metodologia PBL realiza-se parcialmente, produzindo 

desencanto com o que foi idealizado pela reforma curricular e, consequentemente, 

aumento da evasão.  

Outro dado que merece destaque: os dados de perfil sociodemográfico analisados 

evidenciam que os cursos analisados são procurados principalmente por um público 

feminino e branco, com exceção das engenharias, em que predomina o público masculino. 

Além disso, tem aumentado o número de estudantes que são oriundos de mais baixa faixa 

de renda familiar. Como não temos dados de perfil sociodemográfico dos estudantes que 

ingressaram na PUC-SP, não temos como saber se é esse o perfil que tende a entrar na 

Universidade. Mas tanto é importante conhecer qual o perfil do estudante que procura a 

PUC-SP, no sentido de direcionar de forma mais efetiva a comunicação dos respectivos 

cursos, como é essencial para o desenvolvimento de políticas acadêmicas. Por exemplo, 

saber que a maior parte do público da PUC-SP se autodeclara branco encaminha para 

possíveis ações no sentido de políticas de inclusão racial.  

Por isso, a CPA tem insistido na manutenção das questões sobre perfil sociodemográfico 

na ficha de inscrição do vestibular, com continuidade da série histórica, e na produção 

dessa informação para os estudantes que ingressam na PUC-SP. A CPA acredita que esse 

dado será essencial para compreender a taxa de evasão de seus cursos, além de outras 

variáveis já mencionadas ao longo desse relatório. O primeiro passo está sendo dado com 

a aplicação do 1º Censo Estudantil da PUC-SP em abril de 2022.  

 
141 Para uma discussão sobre o quanto a PUC-SP está se aproximando das universidades de ensino, cf. 

Carvalho et al., 2020.   
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Por fim, a CPA chama atenção para os dados do estágio, sobretudo para ausência de 

supervisão da Universidade sobre os estágios não-obrigatórios. Envolver os 

coordenadores de curso e os coordenadores de estágio nessa atividade é essencial para 

que a Universidade cumpra com os requisitos legais definidos em legislação própria.  

A CPA espera que esse relatório contribua para a reflexão e a tomada de decisão dos 

gestores da Universidade, a quem agradece pela interlocução e pela acolhida das 

avaliações feitas, com encaminhamentos que têm contribuído para o aprimoramento da 

Universidade.   

 

A Comissão Própria de Avaliação  

Em 29 de março de 2022   
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