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APRESENTAÇÃO 
 

O Volume III, INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE é o terceiro volume da coletânea 

Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP, destinada à apresentação dos resultados do 

projeto avaliativo elaborado para o ciclo 2005/2006. A reunião de quatro volumes, 

elaborada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), abordou quatro temas: Missão, 

Políticas, Instituição/Sociedade e Gestão/Apoio Institucional. 

O presente documento oferece os resultados da avaliação do tema 

INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE, operacionalizado pelo conjunto de duas dimensões: 

“Responsabilidade Social” e “Comunicação com a Sociedade”. Pretendeu-se abordar 

essas duas dimensões de forma conjunta, por tendências próprias do mercado do ensino 

superior, pois as mesmas criam novos desafios para a gestão universitária. Pretendeu-se 

também apresentar elementos descritivos para contribuir não somente para a 

compreensão da realidade da PUC-SP, mas também para a construção do novo, por 

meio da criação de estratégias de gestão que permitam o afinamento, aprimoramento 

e/ou reestruturação da Universidade. 

Para a definição da categoria de análise “INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE” foi 

adotada a consideração de que Responsabilidade Social é uma gerência ética e 

eficiente dos resultados que gera a universidade em seu entorno humano, social e 

natural. Além disso, a Responsabilidade social pode se traduzir em projetos e focos muito 

diversos como inclusão social, desenvolvimento econômico e social, meio-ambiente e 

preservação da memória e do patrimônio cultural.  

A Comunicação com a Sociedade é uma ferramenta que apóia o 

desenvolvimento da responsabilidade social na medida em que estabelece comunicação 

da universidade com o entorno humano. A capacidade de informar e comunicar permite a 

visibilidade e a legitimação da instituição diante de si mesma e da sociedade. No plano 

interno, a existência de fluxos e canais de comunicação coloca-se como exigência da 

gestão participativa, sempre exercida pela PUC-SP, favorecendo a transparência e o 

desenvolvimento da consciência institucional.  

Para a realização da avaliação, considerando as especificidades destes 

focos, foram propostas ações criativas e diferenciadas, assim como a escolha de 

indicadores e parâmetros, definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). São 

eles: 

• respeitar o caráter pluralista, democrático e comunitário da PUC-SP, 
estabelecendo diálogo e transparência institucional;  

• aprofundar a busca de excelência acadêmica com compromisso social;  
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• preservar condições adequadas de ensino, pesquisa e extensão, - 
integração da graduação e pós-graduação, mantendo-se a especificidade de 
cada um deles;  

• reunir segmentos que compõem a comunidade (professores, funcionários e 
alunos) com ampla participação para a construção de um Projeto 
Compartilhado para a Universidade;  

• elaborar um novo projeto institucional a partir da discussão democrática em 
todas as instâncias recolocando, adequadamente, a questão financeira 
orçamentária e uma nova estrutura organizacional com rotinas modernizadas;  

• realizar planejamento prospectivo para buscar expansão com qualidade a 
partir de diagnósticos das unidades, podendo realizar parcerias com 
instituições, inclusive outras universidades, expansão de serviços, 
localizações estratégicas e diversificação dos campi.  

 

Na perspectiva de ter princípios comuns, o conceito de responsabilidade 

social, que serviu de referência para a construção da proposta avaliativa, partiu do 

entendimento de que por causa do conteúdo das informações coletadas estas têm uma 

relação mais do que estreita, intrínseca, com a Dimensão “2c - Extensão Universitária”. 

Assim, muitas informações foram reconhecidas como complementares dependendo da 

análise dos indicadores avaliados. 

Outro aspecto que foi considerado pela avaliação é que a responsabilidade 

social não é meramente um compromisso que a universidade tem com a questão social, 

ela ultrapassa a esfera da filantropia assumindo um dever, isto é, obrigação; tornando-se 

parte constitutiva da natureza e da essência da universidade. 

A avaliação das práticas comunicacionais efetivadas pela universidade 

permitiu reconhecer o relacionamento que a instituição coloca em ação dentro da própria 

comunidade universitária e do que propõe à sociedade na qual se insere. 

A coleta de dados, referente ao período de 2004/2005, advinda dessas duas 

dimensões foi orientada por um conjunto de indicadores e variáveis, que integraram a 

metodologia proposta. O julgamento dos resultados, premissa central do trabalho 

avaliativo, impôs a escolha de parâmetros, ao quais foram justificados e partilhados pelo 

maior número de atores envolvidos, ou seja, foram adotados como parâmetros das 

análises dos resultados de cada um dos indicadores propostos os princípios e as 

diretrizes apresentadas anteriormente e que constam do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

Na proposta metodológica apresentada, assumiu-se que a avaliação tem 

sentido de gerar informação referente à INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE e que toda a 

estrutura, indicadores, variáveis e parâmetros para a avaliação seriam explícitos. As 

reuniões e oficinas, junto à comunidade foram realizadas visando à realização de 
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consensos dos pontos e premissas da avaliação com os diferentes segmentos da 

comunidade universitária. 

A consideração desses aspectos e o pressuposto de que a Auto-Avaliação 

Institucional é uma ferramenta para a tomada de decisão, a proposta metodológica da 

avaliação para o tema INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE, procurou definir um conjunto de 

estratégias para detectar potencialidades e fragilidades e ainda, oferecer à comunidade 

universitária recomendações para a revisão dos rumos para o tema, bem como, 

possibilitar a disseminação de aprendizagens. 

O volume III está organizado em dois cadernos com assuntos distintos, que 

se integram em informações. Nos cadernos são apresentados e avaliados os seguintes 

núcleos básicos: 

 

Caderno Responsabilidade Social: transferência de conhecimento, 
importância social das ações universitária, impacto das atividades científicas, 
técnicas e culturais para o desenvolvimento regional e nacional. Natureza das 
relações com o setor público, com o setor produtivo, com o mercado de 
trabalho, com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis. 
Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania à 
atenção a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa etc.  
 
Caderno Comunicação com a sociedade: estratégias, recursos e qualidade 
da comunicação interna e externa. Imagem pública da instituição nos meios 
de comunicação social.  
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I – Introdução 
 

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) é uma instituição 

comunitária filantrópica (portadora do Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos, 

Processo n.º 235.287/70) e, por seu histórico e trajetória, caracteriza-se como 

universidade pública, não estatal, que prima por uma formação acadêmica de excelência 

no ensino, pesquisa e extensão, de caráter humanista comunitário e intercultural. Realiza 

um ambicioso projeto de inclusão social que se traduz na concessão de bolsas de estudo 

para estudantes de baixa renda, incluindo afro-descendentes e indígenas, para 

portadores de necessidades especiais, recursos físicos e pedagógicos específicos Além 

das bolsas de estudo, os projetos de inclusão social desenvolvem programas 

pedagógicos para o acesso e a permanência na universidade. 

O acesso a essa formação, principalmente nos cursos de maior procura em 

relação às vagas oferecidas, têm sido restrito a uma camada social economicamente 

privilegiada. As populações de baixa renda, em que se encontra a esmagadora maioria 

dos afro-descendentes e indígenas, estão em desvantagem no acesso a esses cursos. 

A PUC-SP ao longo de sua história construiu uma forte tradição de iniciativas 

de programas educacionais, sociais, culturais e políticos de Responsabilidade Social 

pelos direitos à cidadania. Premissa que permite definir que o conceito de 

responsabilidade social que foi avaliado neste relatório abarcou um conjunto de quatro 

focos, a saber: 

• inclusão social – relação das políticas institucionais com o processo de 
inclusão social, envolvendo a alocação de recursos que sustentem o 
acesso e permanência dos estudantes (bolsas de estudo, subvenção para 
alimentação, transporte e alojamento estudantil, facilidades para 
portadores de necessidades especiais, financiamentos alternativos e 
outros; 

• desenvolvimento econômico e social – ações e programas integrados às 
diretrizes curriculares com os setores sociais e produtivos, incluindo o 
mercado profissional, podendo expressar-se por relações diferenciadas 
com a sociedade. Experiências de produção e transferência de 
conhecimentos, tecnologias e dispositivos decorrentes das atividades 
científicas, técnicas e culturais, que atendam a demandas de 
desenvolvimento comunitário; 

• meio ambiente – ações e programas que concretizem e integrem as 
diretrizes curriculares com as políticas relacionadas com a preservação do 
meio ambiente, estimulando parcerias e transferência de conhecimentos; 

• preservação da memória e do patrimônio cultural – ações e programas 
que concretizem e integrem as diretrizes curriculares com as políticas 
relacionadas ao patrimônio histórico e cultural, visando sua preservação 
estimulando parcerias e transferência de conhecimentos. 
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Um pouco de história 
 

Nos anos 70, quando eclodiram os movimentos sociais no Brasil, a PUC-SP 

abrigou o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO) posteriormente 

criou-se o NEAFRO (Núcleo de Estudos dos Negros da PUC), cuja existência perdura até 

os nossos dias. Foi esta universidade que sediou o “I Congresso de Cultura Negra” das 

Américas, realizado no início dos anos 80. 

Ao longo de mais de duas décadas a PUC-SP vem patrocinando iniciativas de 

apoio às ações e organizações de defesa de diferentes direitos. Por exemplo, em 2001, 

ocorreram eventos durante todo o mês de novembro, com discussões dos problemas 

enfrentados pela população afro-descendente, com mesas redondas, palestras, 

exposições (tanto no salão Banespa da PUC-SP quanto no espaço do Museu da 

Cultura), além do júri simulado em que as cotas foram o objeto de avaliação. 

Dessa iniciativa nasceu o projeto “Ampliando as falas pretas: ações 

afirmativas na PUC-SP”, com a finalidade de desenvolver ações afirmativas. Este projeto 

patrocinado pela Fundação Ford construiu, entre maio de 2002 a novembro de 2003, um 

programa de tutoria aos estudantes afro-descendentes, os quais ingressaram nos cursos 

de Ciências Sociais e História (totalizando vinte e dois alunos). Tal programa tinha como 

objetivo oferecer apoio material pedagógico para a permanência na universidade. 

O Programa de estudos da Pós-graduação em Ciências Sociais desenvolve 

pesquisas sobre relações raciais, memória e religiões afro-descendentes. Alguns 

programas de Pós-Graduação, incluindo o de Ciências Sociais, vêm desenvolvendo, 

informalmente, ações afirmativas. Inúmeros afro-descendentes escolheram este 

Programa para desenvolverem suas pesquisas em temas relativos as culturas afro-

descendentes e obterem seus títulos de mestres e doutores. Assim, o referido programa 

de Pós-Graduação tem sido uma escolha preferencial dos bolsistas do “Programa 

Internacional de bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford”. 

A Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP criou o Museu da Cultura, no 

início dos anos 90, para promover, difundir e patrocinar iniciativas culturais etnográficas, 

além de construir um acervo documental e artístico dos povos indígenas. Atualmente, o 

acervo do museu já possui projeção nacional, pois abriga a única coleção artística dos 

índios Cinta Larga, ademais vasta documentação dos povos indígenas do Centro-Oeste.  

O Projeto Pindorama nascido em 2001, em vigência na atualidade, dirige-se 

para formação e acompanhamento pedagógico dos indígenas que ingressam na PUC-

SP, por meio da seleção do vestibular. Os indígenas que integram o Projeto (cinqüenta e 

dois em 2005) recebem uma formação que lhes permite atuar em defesa de sua cultura. 
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A PUC-SP é reconhecida pela qualidade acadêmica e pela produção de 

pesquisas na área de Educação, formando professores para as Redes Públicas do 

Ensino Fundamental e Médio. Experiências inovadoras na área de currículo direcionadas 

para uma educação inclusiva e intercultural vêm constituindo uma prática institucional. 

Pesquisas, nesta direção, desenvolvem-se no Programa de Educação-Currículo. O 

trabalho de formação de professores na perspectiva intercultural é hoje uma realidade e 

um desafio para ser enfrentando. Segundo a Profª. Yvone Foroni1,  

a abordagem intercultural (implica) uma busca constante de diálogo, interação 
e reciprocidade entre grupos diferentes, como fator de crescimento cultural e 
enriquecimento mútuo, procurando, ao mesmo tempo, sustentar uma relação 
crítico-solidária entre eles. (Revista PUC/Viva, ano 6, nº21, julho/set de 2004, 
p.83).  

 
Para isso, é imprescindível uma formação dos professores tanto em 

conhecimentos sociais, políticos quanto sobre diversas culturas, bem como um currículo 

que estimule os alunos para o aprendizado por meio do diálogo aberto às múltiplas 

expressões culturais. 

Em consórcio com a PUC-SP no projeto FOCO-Vestibular está a Mitra 

Arquidiciocesana de São Paulo, que tem um reconhecido trabalho e comprometimento 

com as lutas populares, de inclusão social e diversidade cultural. Destaca-se na cidade 

de São Paulo os trabalhos das Pastorais do negro e indígena.  

A PUC-SP possui um corpo de professores qualificados e comprometidos 

com as lutas sociais, populares e de defesa dos direitos de cidadania para negros, 

indígenas, mulheres, crianças, homossexuais, idosos. Estimula e realiza pesquisas em 

nível de graduação e pós-graduação de reconhecida excelência e importância social; 

produz e apóia projetos de intervenção para a transformação da realidade social; possui 

uma gestão com a participação democrática de toda a comunidade, escolhendo seus 

gestores em eleições diretas, governando na pluralidade de conselhos de representantes 

eleitos em processos regulares com regras acordadas pela comunidade acadêmica; 

realiza o mais ambicioso programa de inclusão social, investindo uma política de bolsas, 

projetos didáticos pedagógicos, atendimentos psicológico e social para o alunado de 

baixa renda. Portanto, a PUC-SP é uma instituição de caráter público, contudo não 

estatal.  
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Avaliação da responsabilidade social: uma proposta metodológica 
 

A avaliação da Dimensão (3) – Responsabilidade Social – pretendeu 

descrever a abrangência da atuação dos Programas que desenvolveram práticas 

assumidas pela universidade para o desenvolvimento da responsabilidade social. 

Registrou também o histórico e a gerência do assunto no âmbito interno da PUC-SP. O 

trabalho avaliativo partiu de respostas coletadas em diferentes roteiros para traçar um 

diagnóstico preliminar desse trabalho na universidade. Tratou-se, pois, da vivência da 

avaliação participativa e democrática em que os interessados tiveram acesso à 

informação e integraram a escolha de procedimentos e a tomada de decisões. Levando-

se em consideração, portanto, esse marco referencial teórico da avaliação, descrito no 

Projeto da Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP – ciclo 2005/2006 definiu-se uma 

proposta, cujo ponto de partida foi a elaboração de duas questões avaliativas que 

emergiram dos focos que a norteiam. 

 

Quais as práticas assumidas pela universidade para o desenvolvimento da 

responsabilidade social? 

 

Qual o conhecimento da comunidade universitária em relação aos projetos de 

responsabilidade social? 

 
Os fundamentos do trabalho avaliativo proposto para a dimensão 

‘responsabilidade social’, que se caracterizou pela busca de um enfoque mais abrangente 

de avaliação, superando a idéia de uma simples coleta de dados, envolvendo aspectos 

contextuais, considerou-se diferentes fontes de informação apresentadas ao longo do 

processo avaliativo. 

As diferentes fontes de informação – Consultoria Técnico Acadêmica 

(CONSULTEC), Vice-reitoria comunitária (VRACOM), representantes dos campi Monte 

Alegre, Marquês de Paranaguá, Sorocaba e Santana (alunos, professores, funcionários) 

e a DERDIC – receberam orientação para focar aspectos da responsabilidade social 

levando em consideração um conjunto de seis indicadores: 

1) contribuição da instituição na construção de conhecimentos para o 
desenvolvimento científico, técnico ou cultural; 

2) descrição de atividades relacionadas com preservação da memória e 
patrimônio cultural e meio ambiente tais como: cooperativas, ONGs, 
corais, centros de saúde, escolas, clubes, sindicatos, partidos políticos e 
outras; 
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3) parcerias com órgãos governamentais e não governamentais em 
prestação de serviços que se traduzem em convênios e acordos com 
Instituições públicas e privadas; Organizações profissionais e 
empresariais, Associações, Centros assistenciais; ONGS, Movimentos 
sociais.  

4) dados sobre bolsas, descontos e outras evidências de políticas 
institucionais de inclusão de estudantes em situação econômica 
desfavorecida e política de estágio; 

5) estratégias pedagógico-didáticas empregadas; 

6) políticas de inclusão. 

 
O trabalho avaliativo procurou aproximação com a realidade da PUC-SP por 

meio de: 

• levantamento e análise documental para subsídio do trabalho 
avaliativo: leitura e análise do Projeto de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), Plano de Gestão, Reportagens do jornal PUC-SP; Relatórios dos 
Projetos Sociais 

• reuniões com a comunidade:  

• 03/03/05 - definição de prioridades da dimensão “Responsabilidade 
social” com a CPA-Ampliada e Grupos de Planejamento; 

• 14/04/05 - definição de prioridades da dimensão “Responsabilidade 
social” com a CPA-Ampliada e Grupos de Planejamento; 
 
• 31/08/05 - gestores Administrativos (Campus Monte Alegre, 
DERDIC, Marquês, Sorocaba e Santana ) para análise e legitimação do 
roteiros e questionário de funcionários; 
• 01/09/05 - Reunião com Coordenadores e Chefias de 
Departamentos e alunos (Centros Acadêmicos), para análise e 
legitimação dos questionários de professores e alunos. 

• aplicação de roteiros: Foram elaborados dois roteiros para mapeamento 
das informações já existentes na universidade no que diz respeito aos 
projetos que possibilitam colocar em prática a responsabilidade social da 
PUC-SP 

• aplicação de questionários2: Foram aplicados quatro diferentes 
questionários para atender às especificidades dos diferentes segmentos que 
compõem a comunidade puquiana: alunos, funcionários,professores e ex- 
alunos. 
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II - Respondendo as questões avaliativas 

 

A - Quais as práticas assumidas pela Universidade para o desenvolvimento da 

Responsabilidade Social? 

 
1 – Responsabilidade Social: as ações afirmativas 

Ações afirmativas são atividades e orientações que estruturam as políticas da 

universidade estabelecidas com a finalidade de corrigir desigualdades de diferentes 

naturezas. O sentido de afirmação é a condução positiva, afirmativa e convicta de 

remover barreiras – discriminação física, social e política, sejam de natureza racial, de 

gênero, de idade, nacionalidade, de credo ou de compleição física – que impeçam os 

sujeitos de viverem, usufruírem do desenvolvimento educacional e profissional que a 

universidade pode oferecer.  

A PUC-SP, por meio de diferentes iniciativas, vem ampliando a capacidade 

de ação nessa área oferecendo um conjunto de ações capazes de redistribuir 

oportunidades, buscando eqüidade por meio da reversão do quadro de desigualdade 

sócio-econômico. 

A responsabilidade pelo fim da desigualdade é uma tarefa ampla que envolve 

diretamente os gestores da PUC-SP. No Plano de Gestão, da Vice-Reitoria Comunitária, 

esse compromisso está expresso por meio do favorecimento de condições de acesso e 

permanência na Universidade de indivíduos oriundos dos diferentes grupos sociais, 

incluindo pessoas portadoras de necessidades especiais, sujeitos de diferentes 

experiências culturais e educacionais. (Relatório de Atividades da VRACOM, 2005). 

Na categoria “acesso” a PUC-SP investe em projetos que se preocupam com 

o ingresso de estudantes na universidade. Por exemplo, a Coordenadoria de Vestibulares 

da PUC-SP oferece atendimento personalizado (quanto à impressão ou aplicação da 

prova) ao futuro estudante, portador de algum tipo de necessidade especial. Na categoria 

“permanência” estão associadas ações que apresentam tanto o apoio acadêmico quanto 

de ajuda financeira aos estudantes, tais como, as diferentes modalidades de bolsas3 

oferecidas pela PUC-SP.  
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O apoio acadêmico é constituído por um conjunto de ações que abrangem 

diferentes naturezas de atendimento. Os portadores de necessidades especiais têm 

atenção personalizada na PUC-SP. A construção de uma política para estudantes com 

deficiências se apresenta para a PUC-SP como exigência do próprio modelo de 

universidade adotado. É uma instituição comunitária de direito privado, confessional, sem 

fins lucrativos, que sempre teve na vocação pública e no compromisso social a referência 

e o estímulo para as suas ações e desenvolvimento4. Desde sua criação, orientando-se, 

fundamentalmente, pelos princípios da doutrina e moral cristãs, assegurando, por 

coerência com o cumprimento de sua missão, a liberdade de investigação, de ensino e 

de manifestação do pensamento. Ao mesmo tempo, objetivando sempre a realização da 

função social que assume. 

Ao considerar a natureza e o interesse público de suas atividades (art. 3º, 

Estatuto), a PUC-SP incorpora, a criação de oportunidades de inclusão social dos 

estudantes como uma das diretrizes do projeto educacional, considerando a grande 

diversidade de seus perfis – social, econômico, cultural, étnico, de gênero, entre outros. 

Nesse sentido, os programas e projetos destinados especificamente aos 

estudantes com deficiência visam não apenas a cumprir exigências legais, mas, 

sobretudo objetivam permitir-lhes uma vida universitária plena. 

A atenção específica a esses estudantes desenvolve-se, primeiramente, no 

sentido de atender aos requisitos da Portaria no. 1679, de 2 de dezembro de 1999, Art. 

2º, a saber: 

a) para alunos com deficiência física: adaptação do acesso às dependências da 

universidade, que se distribuem por várias edificações, mediante rampas e 

elevadores, necessários quando suas atividades desenvolvem-se nos andares 

superiores; sanitários apropriados em dimensão e segurança; telefones públicos 

adaptados para usuários de cadeiras de rodas. 

b) para alunos com deficiência visual: disponibilidade na Biblioteca Central do 

campus Monte Alegre de computador com programas instalados (Winvox, 

Dosvox, Recongnita-plus 3.0 e Standard OCR 3.2., Agnvox e Papovox, entre 

outros) que permitem que um livro seja scaneado, transformando-o em arquivo 

audível e transferível para os endereços eletrônicos dos alunos, possibilitando-

lhes fazer uso dos textos no momento de sua conveniência; uso de gravadores 

convencionais existentes nos laboratórios, no setor de Audiovisual, nos 

Laboratórios de Informática, em número compatível com as necessidades de 
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todos os alunos, com auxílio dos funcionários responsáveis pelo suporte no 

atendimento; disponibilidade, na Central de Cópias Eletrostáticas, de máquinas 

(copiadoras digitais) com capacidade de ampliação de até 400% de material 

impresso e de máquinas analógicas, para ampliação de até 204%, de textos 

impressos. 

c) para alunos com deficiência auditiva: disponibilidade de profissionais 

intérpretes de Língua Sinais – LIBRA durante as aulas (contratados junto à 

Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS, a cada 

semestre, de acordo com as necessidades de cada Faculdade); telefones 

públicos adaptados. 

 

Convém ressaltar que, dentro da consciência de sua responsabilidade social, 

no caso dos deficientes auditivos, a PUC-SP mantém, desde 1969, a Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC), desenvolvendo 

estudos e pesquisas transdisciplinares no campo da audição, da voz e da linguagem. 

Considerado um centro de referência nacional na área de educação para os portadores 

de deficiência auditiva, uma vez que mantém os serviços de diagnóstico nas áreas 

médicas (foniatria, neurologia e otorrinolaringologia), social, psicológica, audiológica e de 

linguagem para os portadores de distúrbios da comunicação, além de realizar serviços de 

audiologia clínica, audiologia educacional, terapia fonoaudiológica e terapia psicológica. 

Criou ainda uma escola com atendimento educacional e reabilitação de crianças e 

adolescentes portadores de surdez, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

Oferece também um Programa de Orientação Ocupacional e Escolar – POE que efetua 

serviços de cadastramento, orientação e treinamento ocupacional para pessoas surdas 

adultas.  

De forma geral, enfim, procurou-se garantir a todas as pessoas com 

deficiência: salas de aula, bibliotecas, laboratórios adequados, providos dos materiais e 

aparelhagens necessários. 

Todos esses esforços são realizados, articuladamente, com a participação de 

instâncias internas e externas, incluindo parcerias com organizações da sociedade e 

diferentes esferas governamentais, contando com a participação de professores e alunos 

articulados a projetos de extensão universitária, de pesquisa e de prestação de serviços, 

alimentados e realimentados pelo dinamismo da produção acadêmica comprometida com 

a educação como bem público. 

Uma iniciativa organizada em 2004 procurou responder às exigências de 

participação plena dos estudantes com deficiências na universidade, mediante o 

mapeamento de suas demandas e a consolidação de propostas para a construção de 
19

 
 
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

uma política institucional, frente a esta questão compartilhada – em termos de diretrizes e 

atuação - nos três níveis da universidade, acadêmico, administrativo e comunitário. No 

âmbito da Vice-Reitoria Comunitária, o trabalho é desenvolvido pelo Programa de 

Atendimento Comunitário (PAC), dotado de uma equipe de funcionários experiente e 

responsáveis, também, por outras atividades relativas à convivência no campus.  

O desenvolvimento dos objetivos e ações previstas na proposta estruturou-se, 

inicialmente, da seguinte maneira: 

1 – Com relação aos estudantes com deficiências: 

• Cadastramento e acompanhamento de todos, auxiliando o conhecimento e a 

intervenção relativa ao seu cotidiano em sala de aula ou nos espaços comuns 

da universidade; 
• Identificação das demandas referentes às necessidades apresentadas, 

conforme graus de deficiência e conseqüentes propostas de medidas de 

encaminhamento; 
• Atendimento em questões de ordem emocional, relacionadas diretamente com 

a condição de pessoa com deficiência; 
• Construção de uma fonte de referência sólida para o estudante com 

deficiência e para a comunidade, no trato com a questão da inclusão; 
• Inserção dos alunos nos projetos desenvolvidos pelo PAC, no que tange à 

saúde e à qualidade de vida; 
• Encaminhamento dos alunos para estágios, com vistas ao ingresso no 

mercado de trabalho, mediante parceria contínua entre o PAC e a 

Coordenação Central de Estágios; 
• Centralização e acompanhamento de todo tipo de contrato referente à 

prestação de serviços aos alunos no setor administrativo responsável pelos 

procedimentos burocráticos de contratação dos profissionais, no que diz 

respeito à parte administrativa; 

• Acompanhamento dos serviços prestados aos alunos, feito de forma integrada 

entre as áreas acadêmica, administrativa e comunitária; 

2 – Com relação aos funcionários: 

• Suporte às secretarias para possíveis dificuldades encontradas no dia-a-dia e, 

se necessário, desenvolvimento de trabalhos focalizados (treinamentos) 

realizados em parceria entre DRH (Divisão de Recursos Humanos) e PAC ( 

Programa de Atendimento Comunitário), para preparação relativa ao 

encaminhamento de procedimentos administrativos relativos aos alunos com 

deficiências; 
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3 – Com relação aos professores: 

• Criação de espaços para discussão de temas referentes à questão da 

deficiência, visando sua qualificação e aperfeiçoamento (já foram implantados 

encontros sistemáticos com professores que têm estudantes em suas salas, 

para troca de experiências); 

• Acompanhamento dos cursos em que estejam os alunos, de modo a criar e 

estabelecer uma estrutura única para a instituição, no que diz respeito a 

alternativas de intervenção, em conjunto com as áreas administrativa e 

comunitária; 

4 – Com relação aos estudantes da universidade em geral:  

• Abertura de campo de estágio, com o objetivo de acompanhamento técnico 

dos alunos com deficiências. 
 
Para a construção mais ampliada de uma política institucional em relação aos 

estudantes com deficiência, todas as áreas envolvidas colaboram em ações direcionadas 

a: 

1. Manutenção de contatos interinstitucionais para aperfeiçoamento da política; 

2. Desenvolvimento de metodologias de avaliação dos serviços prestados aos 

alunos; 

3. Elaboração de projetos institucionais de pesquisa e de captação de recursos 

externos;  

A universidade possuía, em 2005, 20 alunos surdos nos seguintes cursos de 

graduação: Pedagogia (11); Tecnologia e Mídias Digitais (03); Ciências da Computação 

(01); Economia (01); Direito (01); Ciências Atuariais (01); Ciências Contábeis (01) e (01) 

no COGEAE. 

Registrou-se também, até o ano de 2004, quatro (04) alunos cadeirantes, nas 

Faculdades de Psicologia (01); Ciências Sociais (01); Faculdade de Economia, 

Administração, Contabilidade e Atuária (01) e Educação (01), todos no Campus Monte 

Alegre. 

 

1.1 – Inclusão social 
Destacam-se como projetos de excelência para a inclusão social o Projeto 

“Foco (Formação Complementar para Vestibulandos), os trabalho desenvolvidos pelo 

Núcleo de Trabalho Comunitário (NTC) a pela Divisão de Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC), pela Clínica Psicológica, pela Universidade Aberta à 

Maturidade, pela Brinquedoteca e pelo Projeto Pindorama.  
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1.1.1 – Projeto Foco 
O projeto FOCO-Vestibular promove o acesso e a permanência na 

universidade de alunos de baixa renda, negros e negras e indígenas de escolas públicas 

em qualquer uma das três áreas científicas (Ciências Humanas, Biológicas e Exatas), 

desenvolvendo a sua capacidade de reflexão crítica e construindo conhecimentos em 

relação aos temas proporcionando um resgate da cidadania. 

Esse projeto visa desenvolver ações afirmativas no interior da PUC-SP. 

Destaca-se, dentre seus objetivos: garantir por meio de programas de tutoria a 

permanência dos estudantes afro-descendentes aprovados na seleção do vestibular nos 

cursos de Ciências Sociais e de História. Propõe-se, também, realizar os seguintes 

objetivos: 

• analisar as experiências de ações afirmativas desenvolvidas em 
universidades públicas e privadas no Brasil e no exterior; 

• sensibilizar toda a comunidade universitária da PUC-SP para a 
compreensão e apoio ao programa de ações afirmativas; 

• buscar meios materiais para garantir a permanência dos alunos afro-
descendentes na PUC-SP; 

• quantificar a presença de alunos afro-descendentes nos cursos regulares 
da PUC-SP; 

• ampliar a presença de afro-descendentes no alunado da PUC-SP; 

• disseminar a experiência de afro-descendentes no alunado da PUC-SP. 
 

 
1.1.1.1 – Fundamentos metodológicos 

O percurso metodológico compreende os aspectos formativos de aquisição e 

produção de conhecimentos que transcorrerão por intermédio das diferentes leituras de 

mundo, compostas de múltiplas estratégias: desenvolvimento de competências e 

habilidades, com apropriação dos conteúdos disciplinares das DCNEM (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), por meio de uma seleção de temas, que 

imprimam nesses mesmos conteúdos um movimento de atualização e novos significados 

que contemplem as realidades interculturais. De cunho interdisciplinar, a aquisição e 

produção de conhecimentos têm também por escopo provocar uma ressonância do tema 

principal, culturas afro-descendentes e indígenas nos temas transversais abordados 

pelas diferentes áreas do conhecimento (Ciências Humanas, Exatas e Biológicas). 

Para atingir tais objetivos metodológicos, a realidade deve ser apreendida não 

como um objeto oferecido ao conhecimento que, por sua vez, necessita de um 

determinado método para abordá-lo, mas como produção contínua operando a 

construção de novos problemas, em que tanto os sujeitos quanto os objetivos são 
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constituídos nesse processo. Múltiplas são as interpretações, relações e sentidos 

políticos, bem como as vivências coletivas que tecem, no tempo e no espaço, uma 

realidade sempre em movimento. Os sujeitos não são pré-existentes a uma dada 

realidade, mas são seus móveis constituintes e iminentes. As fissuras nas formas 

congeladas de assujeitamentos se dão pela colocação e criação de problemas que 

suscitam uma insistente problematização, lançando-se para o questionamento dos 

valores estabelecidos e para uma crítica da cultura vigente, quando não mais respondem 

à defesa e à valorização da vida, do pluralismo, das diferenças e da inter-relação.  

Muito diferente de inventariar as culturas existentes, fixando e justificando 

seus valores, em um claro procedimento reativista, é a atitude axiológica crítica e 

afirmativa desafiando as posturas de inócua fixidez. Um posicionamento crítico 

compreende, pois, a afirmação e construção de novos percursos em que se resgate a 

autonomia e a dignidade dos agentes do saber, respeito às suas falas, suas histórias e 

experiências acumuladas e experimentadas de forma inovadora. Um empreendimento 

verdadeiramente ousado confere aos alunos o protagonismo do saber, das práticas e se 

abre para uma mistura em que o produto é um outro diferente. Foi elaborada, a partir 

dessa orientação metodológica, a definição dos eixos temáticos: 

Macrotema: relações étnico-raciais afrodescendentes e indígenas 
Subtemas: 

• Módulo I – Produção dos sujeitos; 
• Módulo II – Dimensões do Tempo; 
• Módulo III – Produção dos Espaços; 
• Módulo IV – Culturas. 
 
O macrotema orienta os subtemas, que atravessarão e articularão as 

disciplinas imprimindo a elas um caráter interdisciplinar. Interdisciplinar compreende um 

diálogo entre disciplinas de áreas de saberes, estremecendo seus territórios e 

provocando ressonâncias; entende-se por interdisciplinar formas de construção de 

saberes que ressoam entre, nos interstícios e nas fronteiras. Estes subtemas são de 

larga amplitude permitindo um campo amplo de problematizações em todas as áreas de 

conhecimento que se distribuem nas diversas disciplinas componentes. 

 
1.1.1.2 - Procedimentos metodológicos 

Os temas serão estruturados em quatro módulos bimensais  distribuídos cada 

um deles em oito semanas, nas quais se alternarão as diferentes disciplinas, cada uma 

delas desenvolvendo seu conteúdo a partir do macro-eixo temático e subtema 

correspondente. Os eixos temáticos serão os geradores do processo interdisciplinar. 
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As aulas deverão combinar formas expositivas e dialogadas, em que caibam 

também oficinas, discussões em pequenos grupos e, posteriormente, socializadas para o 

conjunto da classe, apresentação de vídeos e leituras de imagens, seguidas de debate. 

Criar mecanismos para a sistematização e registro pelo aluno dos conteúdos gerados 

pelo tema em questão. Estimular a pesquisa e visitas monitoradas à associações 

culturais, museus e comunidades indígenas e afrodescendentes, construindo relatórios 

para a discussão nas salas de aulas. 

O professor deve abrir-se para que os relatos e exposições dos trabalhos dos 

alunos não sejam inibidos por procedimentos tradicionais de autoridade, mas possam 

recorrer aos múltiplos recursos expressivos de linguagem: dramatizações, dança, música, 

gestos, discursos, diálogo com a classe colocando questões para serem debatidas. 

Romper com as formas disciplinares de organização do espaço e do tempo, permitindo 

liberdade de movimento dos alunos e organização do seu tempo. Produzir novos espaços 

fora da sala de aula e da fronteira de disciplinas – realizado por meio das atividades 

interdisciplinares coordenadas. Propiciar ao aluno a construção flexível do tempo, 

adequando-se a sua potência de realização – efetivada por meio dos planos de estudo. 

Os recursos materiais e pedagógicos deverão ser diversificados: vídeos, 

imagens, textos escritos de várias naturezas (científicos, literários, jornalístico e 

produzidos pelos alunos). Há de se frisar a necessidade de garantir a indissociabilidade 

entre a forma e o conteúdo. 

 

1.1.2 – Núcleo de Trabalho Comunitário (NTC) 
Núcleo vinculado à Faculdade de Educação voltado para a produção de 

conhecimentos que subsidiem processos educativos, visando o fortalecimento da luta em 

defesa da inclusão de grupos "minoritários", violados em seus direitos sociais. Busca 

valorizar os princípios filosóficos, políticos e éticos que promovem o ser humano como 

sujeito protagonista da história, respeitando todas as formas de expressão étnica, 

religiosa e cultural, buscando a igualdade de direitos e a promoção da cidadania plena.  

O NTC desenvolve variados programas, beneficiados pelo acúmulo de 

conhecimento produzido ao longo de muitos anos, sempre na área prioritária que envolve 

crianças e adolescentes. São exemplos de ações desenvolvidas pelo NTC: programas de 

formação de educadores populares, formação direta de agentes públicos que trabalham 

com crianças e adolescentes (como a Guarda Municipal de São Paulo); avaliação de 

programas sócio-educativos de atenção à criança, ao adolescente e às famílias; ações de 

articulação política com os movimentos populares da sociedade civil organizada, a fim de 

fortalecer a luta pelos direitos das crianças e adolescentes.  
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Parceiros de Trabalho 
 

Mediadora - Profª. Maria Celina de Q. C. Nasser – VRAC 

Prof. Dr. Luiz Augusto de Paula Souza – Fac. de Fonoaudiologia 

Profª. Drª. Ana Mercês Bahia Bock – Fac. de Psicologia 

Prof.. Luciano Mendes Castanho – Fac. de C. Biológicas 

Ligia Pecegueiro – Aluna 

Paulo Roberto dos Santos Lima – Funcionário 

Profª. Drª. Marta Silva Campos – Fac. de Serv. Social  
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Com a supervisão dos professores e dos coordenadores, os estagiários 

elaboram materiais como cartilhas (série Exercendo a Cidadania, em dez volumes), 

folders e informativos, tornando acessível à população o conhecimento de seus direitos, 

no escopo dos projetos sociais diretos que são desenvolvidos com as comunidades.  

No primeiro semestre de 2005 foram implementadas pelo NTC as seguintes 

ações: 

a) Implantação do SIPIA (Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência), 
em parceria com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente).  

O NTC também é responsável pelo curso que prepara os Conselheiros 

Tutelares para operarem o Sistema. Foi desenvolvido com o objetivo de registrar as 

violações dos direitos, como agente violado, agente violador, medidas aplicáveis, 

encaminhamentos e dados de acompanhamento, conforme o ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente).  

 

b) Programa Integração Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) 
Comunidade. 

Em convênio com a Federação Nacional das Associações Atléticas do Banco 

do Brasil (FENABB) o curso, ministrado pelo NTC, consiste em capacitar Educadores 

Sociais para contribuírem na educação de crianças e adolescentes de baixa renda e 

moradores em áreas consideradas de risco, matriculadas nas Escolas Municipais.   

 

c) Protagonismo Infanto Juvenil no “Observatório Escolar em Segurança Urbana” 
nas Escolas Municipais de São Paulo.  

Convênio com a SEDH (Secretaria Especial dos Direitos Humanos, do 

Ministério da Justiça). O objetivo do curso é construir, por meio da formação e assessoria 

pedagógica, a mentalidade cooperativa e cidadã das crianças e dos adolescentes que 

estudam em escolas municipais de São Paulo. O intuito é implantar o Observatório de 

Segurança Escolar junto com a Guarda Metropolitana. Dados quantitativos: Nesses seis 

meses foram 20 cursos em escolas do município, atendendo às expectativas de 

aproximadamente 650 adolescentes.  

 

d) Implantação do Projeto Olhos N`água.  
Em convênio com a Fundação Banco do Brasil, o projeto constitui-se na 

Educação Ambiental para a Preservação e o Acesso aos Recursos Hídricos. O objetivo é 

contribuir, por intermédio do protagonismo infanto juvenil, para a implementação do Plano 
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Nacional de Recursos Hídricos. Dados quantitativos: no primeiro semestre 379 cidades 

brasileiras, em todos os Estados, foram escolhidas para serem atendidas. Houve o 

Encontro das Águas, contemplando as cinco regiões do país.   

O NTC desenvolveu também, além da alfabetização de Jovens e Adultos, 

outros programas de intervenção social nas seguintes localidades: 

a) Na Vila Pantanal, Zona Sul; 
b) No Morro Doce, Zona Norte; 
c) Vila Prudente, Zona Leste. 

 
 
1.1.3 – Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 
(DERDIC) 

O Instituto Educacional São Paulo, sociedade sem fins lucrativos, destinado à 

educação especializada de crianças surdas, foi fundado em 1954, por um grupo de 

amigos e pais de crianças com deficiência auditiva. Em 1969, o Instituto foi doado à 

Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

constituindo a DERDIC, que continuou não só a manter a escola para crianças surdas, 

mas também passou a desenvolver atendimento clínico aos portadores de distúrbios da 

audição, voz e linguagem. Iniciou-se, nesse espaço, o desenvolvimento de pesquisas no 

campo de comunicação humana e seus distúrbios, e, posteriormente, o trabalho de 

formação e aperfeiçoamento de profissionais.  

Atualmente, a DERDIC mantém a Clínica de Audição, Voz e Linguagem, e a 

Escola Especial de Educação Básica. Visando ampliar sua capacidade de atendimento, a 

DERDIC lançou em 2000 uma campanha de divulgação de imagem e captação de 

recursos, para construção, reforma e ampliação de seu patrimônio imobiliário. Como 

resultado parcial dessa campanha em dezembro de 2004, inaugurou a praça de esportes 

“Osmar Santos” 5.  

 

Clínica de audição, voz e linguagem 
 

A Clínica de Audição, Voz e Linguagem, por meio de convênio SUS, participa 

do projeto de saúde auditiva, nos níveis de média e alta complexidade, com diagnóstico, 

seleção e concessão de aparelhos de amplificação sonora, além de terapia 

fonoaudiológica. Só em 2004 executou 34.512 procedimentos.  

Realiza, ainda, cursos de aprimoramento, presta assessoria a outras 

instituições na sua área de atuação, desenvolve vários programas de atendimento e 
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formação, constituindo-se em importante campo de estágio para os alunos do curso de 

Fonoaudiologia. 

Fig. 1.a - Atendimentos na clínica de audição, voz e lingugem 

 

 

 

 

 

 
A Clínica oferece: 

Diagnóstico: Realiza diagnóstico multidisciplinar a partir de exames e 

avaliações nas áreas: médica (foniatria, neurologia e otorrinolaringologia), social, 

psicológica e fonoaudiológica para pessoas com alterações da audição, voz e linguagem, 

buscando uma compreensão global de cada caso. 

Audiologia Clínica: Realiza, em adultos, audiometria tonal, logoaudiometria, 

testes supraliminares, imitanciometria. Realiza, em crianças: audiometria lúdica, 

audiometria por reforço visual (VRA), observação do comportamento auditivo. Seleciona 

e adapta aparelho de amplificação sonora individual 

Qual, incluindo orientação familiar. Realiza diagnóstico e acompanhamento 

de bebês com risco de problemas auditivos, participando de um programa 

multidisciplinar. Desenvolve Programa de Prevenção de Perdas Auditivas decorrentes de 

riscos ambientais e/ou riscos para surdez em geral. Realiza avaliações eletrofisiológicas 

da audição em bebês, crianças, jovens e adultos, como forma de complementação do 

diagnóstico de audição. 

Audiologia Educacional: O Serviço de Audiologia Educacional em 

funcionamento na DERDIC teve seu início com o atendimento de crianças com 

deficiência auditiva diagnosticada nos primeiros anos de vida. A partir de 2004 o 

atendimento a bebês vem sendo desenvolvido em conjunto com o Centro de Audição na 

Criança. 

O serviço prioriza: o trabalho clínico fonoaudiológico voltado para a aquisição 

de linguagem oral e escrita; a adaptação de aparelhos de amplificação sonora e/ou 

implante coclear com vistas ao uso funcional da audição, a família como facilitadora do 

desenvolvimento da criança (grupo de pais), a escrita no trabalho fonoaudiológico 

(oficinas de escrita e teatro). 
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Terapia Fonoaudiológica: Atende pessoas com alterações de audição, de 

voz e de linguagem por meio de atuação direta de profissionais, estagiários e 

aprimorandos da DERDIC. 

Terapia Psicológica: Atende pessoas com alterações da audição, voz e 

linguagem e suas famílias. 

 

Centro Audição na Criança 
 O Centro Audição na Criança é uma clínica especializada no atendimento à 

crianças com deficiência auditiva abaixo de 3 anos de idade e atua como parte da Clínica 

DERDIC. Tem parceria com o Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 

e com a Faculdade de Fonoaudiologia da PUC-SP, além de realizar atendimento à 

crianças deficientes auditivas de famílias de baixa renda faz formação de profissionais e 

desenvolve pesquisas na área da audição e linguagem nos primeiros anos de vida. Atua 

de forma articulada com os diversos serviços de atendimento da DERDIC na faixa etária 

que vai do nascimento aos 3 anos de idade (serviço médico, audiologia clínica, audiologia 

educacional, psicologia, serviço social), oferecendo aos bebês de risco para deficiência 

auditiva e aos bebês com diagnóstico de deficiência auditiva os seguintes serviços: 

• diagnóstico audiológico; 

• intervenção terapêutica; 

• seleção e Indicação de aparelhos de amplificação sonora; 

• acompanhamento terapêutico de bebês; 

• apoio e Orientação às famílias. 

 

Instituto Educacional São Paulo – IESP  
 

O IESP vem adotando, cada vez mais, uma 

postura de respeito à Língua (Língua de Sinais) e à cultura 

das pessoas surdas, priorizando a construção de espaços 

onde esses aspectos possam ser trabalhados com os 

alunos e suas famílias, ganhando legitimidade por parte da 

comunidade acadêmica e da sociedade. 

Fif. 2.a - Sala de aula da Derdic 
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Os programas educacionais regulares do IESP são: 

 
1. Educação Infantil (dois programas) 

 
1.1 PAB - Programa de Atendimento a Bebês: atende, individualmente 

,crianças de 0 a 3 anos e suas famílias em três sessões semanais de uma 
hora cada, com o objetivo de inserir a criança e sua mãe num contexto de 
linguagem onde a Língua de Sinais está presente, visando abrir a 
possibilidade de diálogo entre elas e a reformulação, pela mãe, da 
representação que ela tem da surdez e da criança; 

1.2 Grupos Classe: visam dar atendimento pré-escolar de 20 horas 
semanais para grupos classe de até 8 (8 a 12) alunos cada, na idade de 2 
anos e 6 meses a 7 anos. 

 
2. Ensino Fundamental (Dois Programas) 

 
2.1 Regular: organizado de 1ª a 8ª séries para alunos a partir de 7 anos de 

idade, que já tenham passado por um processo de estimulação e 
aprendizagem pré-escolar. 

 
2.2 Programa Alternativo: organizado para alunos que apresentam 

acentuada defasagem na relação idade/série escolar, e que necessitam 
de uma abordagem metodológica mais voltada para o aspecto de 
formação para o trabalho. 

 
3. Centro de Capacitação Profissional para o jovem surdo 
 

O IESP mantém cursos de Capacitação Profissional dentro dos Programas 

Educacionais Complementares para jovens surdos. 

 

Os objetivos Gerais da Capacitação são:  

• Capacitar jovens surdos da Grande São Paulo para o mercado de trabalho. 

• Desenvolver habilidades de auto-gerenciamento que possibilitem iniciativas 
individuais ou em grupo, as quais substituam a empregabilidade quando 
necessário. 

• Inserir jovens surdos em áreas de trabalho onde haja grande circulação de 
pessoas, visando o seu reconhecimento pela sociedade. 

• Ampliar os conhecimentos nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa, 
voltados para a área de formação específica. 

• Promover a ampliação do conhecimento da Língua de Sinais. 

• Promover a formação destes jovens para a cidadania, visando sua inserção real 
na sociedade a que pertencem e o aproveitamento máximo das possibilidades de 
ampliação de conhecimento e cultura oferecidos. 

• Contribuir com a melhoria das condições de vida dos jovens. 

• Possibilitar o desenvolvimento da auto-estima. 

• Possibilitar o contato com assuntos relacionados à saúde, preservação ambiental 
e ecológica. 
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1.1.4 - Clínica Psicológica 
 

Em 24 de agosto de 1959 o 

Instituto de Psicologia da PUC-SP criou a 

Clínica Psicológica, como conseqüência do 

esforço e entusiasmo dos Professores Dr. 

Enzo Azzi e Dra. Aniela Ginsberg. Desde 

sua criação, a Clínica Psicológica da PUC-

SP teve três finalidades fundamentais: 

ensino, pesquisa e prestação de serviços.  
Fig. 3.a - Vista frontal da Clínica  Psicológica  

Ana Maria Poppovic

No que diz respeito ao ensino, desde o início de sua implantação até 1963, 

serviu como campo de treinamento para os alunos do Curso de Especialização em 

Psicologia Clínica. A partir de 1963, com a criação da Faculdade de Psicologia, passou a 

servir como local de estágio para os alunos. Também pela Clínica passam, atualmente, 

os alunos de várias modalidades de Especialização e Pós-Graduação da PUC-SP que 

aqui vêm realizar seus estágios.  

Já em 1960, as atividades da Clínica eram interdisciplinar. A equipe técnica 

era formada por Psicólogos, Psiquiatras, Neurologistas, Psicopedagogos e Assistentes 

Sociais. Posteriormente, com a criação do Curso de Fonoaudiologia, a equipe incorporou 

também profissionais dessa área. 

Entre os vários psicólogos que na Clínica trabalharam, juntamente com Dr. 

Enzo Azzi e Dra. Aniela Ginsberg, mantendo sempre o alto padrão de eficácia, devemos 

salientar a Dra. Ana Maria Poppovic, que recebeu como homenagem póstuma o batismo 

da Clínica com seu nome. 

Concluindo, podemos dizer que a Clínica vem atendendo às necessidades 

acadêmicas de formação profissional nas várias disciplinas que aí atuam, instituindo-se 

como um campo privilegiado de integração das atividades dos estagiários de ensino, 

pesquisa e prestação de serviços. Propicia diversos estágios para alunos da PUC-SP. 

Não apenas aos alunos da Graduação da Faculdade de Psicologia, mas também aos 

alunos dos cursos da Pós-Graduação, Aprimoramento Clínico Institucional, 

Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Serviço Social e junto ao NPPI - Núcleo de Pesquisa da 

Psicologia em Informática.  

Atendendo à população que a procura, vem ampliando seus serviços de 

Suporte Técnico, visando o acompanhamento mais global da sua clientela, familiares e 

colaterais. Para tanto, realiza encaminhamentos internos entre os diversos serviços de 

que dispõe, além dos atendimentos oferecidos pelos estagiários. Oferece ainda 
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encaminhamentos externos, por meio de manutenção de uma relação de Terapeutas 

Cadastrados aberta aos interessados. 

Vinculada à Faculdade de Psicologia oferece espaço para exercício e 

treinamento da prática profissional em Psicologia aos alunos da graduação, por 

intermédio de atendimento psicoterapêutico gratuito à população, que não tem acesso 

aos serviços disponíveis no mercado. Presta serviços nas áreas de Psiquiatria, 

Neurologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicoterapia de cegos e Serviço Social, 

além de realizar atendimento de grupo de pais e avaliação psicológica. Realiza, também, 

com destaque e relevância, curso teórico-prático destinado a psicólogos recém-formados.  

O atendimento oferecido pela Clínica Psicológica à população é, por sua vez, 

um trabalho que articula relevância social e formação profissional, permitindo aos alunos, 

o aprofundamento de conceitos relacionados à experiência de atendimento clínico e ao 

trabalho multi e interdisciplinar com outras áreas. 

Assim, os serviços abaixo relacionados constituem-se em atividades clínicas 

diferenciadas, capazes de compreender e atender a realidade com uma abordagem 

psico-física-social. 

1) Triagem 
Objetivo: Oferecer uma escuta especializada às demandas das pessoas que 

procuram a Clínica, ou que são encaminhadas por instituições e outros profissionais, no 

sentido de acolher e encaminhar adequadamente suas necessidades. 

2) Atendimento de casos graves 
Objetivo: Possibilitar o tratamento e promover a inserção dos pacientes 

portadores de transtornos mentais graves em sua comunidade. 

3) Psicoterapia Infantil 
Objetivos: O serviço de Psicoterapia Infantil criado para amenizar o período 

de espera pelo atendimento, tem por objetivo oferecer atendimento às crianças 

provenientes de famílias que não têm condições de arcarem com os custos cobrados em 

outros lugares e necessitam de ajuda para resolverem seus conflitos. 

4) Terapia psicomotora 
Objetivo: Atendimento em Terapia Psicomotora de crianças, individualmente 

ou em grupo. A proposta focaliza a psicomotricidade infantil em suas relações com o 

mundo. 

 
5) Orientação vocacional (OV) 

Objetivo: Processo que visa acompanhar o orientando em suas reflexões, de 

modo que ele possa, no final do processo, ser capaz de tomar uma decisão a respeito da 

profissão que irá seguir.  
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6) Atendimento a Pais 
Objetivo: Intervenção terapêutica breve aos pais das crianças e dos 

adolescentes atendidos na Clínica Psicológica "Ana Maria Poppovic". 

7) Avaliação Psicológica e Psicoterapia para Deficientes Visuais 
Objetivo: Os serviços de psicoterapia e de avaliação psicológica para 

deficientes visuais coordenado pelo prof. Dr. Efraim oferecem aos psicólogos à 

possibilidade de estágio desenvolvendo avaliação psicológica, mediante uso do 

instrumento PMK de Mira y López adaptados para deficientes visuais pelo prof. Dr. Efraim 

e do Teste Projetivo Sonoro (TPS) um novo instrumento de avaliação de personalidade, 

criado pelo mesmo autor. 

8) Projeto Inclusão 
Objetivo: Atender, psicologicamente, (diagnóstico e psicoterapia de 

orientação psicanalítica) a população de pessoas deficientes mentais que procuram a 

Clínica Psicológica, os serviços complementares dessa Clínica. 

 
1.1.5 – Universidade aberta à maturidade 

 

A Universidade Aberta à Maturidade é 

uma proposta de educação permanente dirigida à 

pessoas de ambos os sexos, com mais de 40 

anos, interessadas em atualizar seus 

conhecimentos.  

O curso oferece aulas e palestras 

sobre assuntos diversos, além de orientações para 

uma vida saudável. Também proporciona a 

oportunidade de participar de atividades sociais e 

culturais estimulantes: visitas monitoradas a 

museus, pinacotecas, exposições, e outros 

espaços culturais. Além disso, os alunos participam de passeios e excursões a locais de 

interesse histórico e turístico. 

Fig. 4.a - Alunas do curso Universidade 
Aberta à maturidade 

Fonte: Jornal ComPUCtador 

A organização do curso é feita em três grandes módulos, distribuídos em 

quatro semestres, são eles: Módulo I - Reciclagem e atualização culturais; Módulo II - 

Orientações práticas para uma vida saudável e Módulo III - Atividades sócio-culturais. 

 
Módulo I - Reciclagem e atualização culturais  

Neste módulo, a idéia é sintonizar os alunos com o mundo contemporâneo, 
apresentando-lhes as situações e os problemas da atualidade e criando as 
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condições necessárias para que alunos participantes possam discutir sobre 
eles com qualquer pessoa, com conhecimento de causa e segurança. Isso é 
possível porque o programa prevê estudos nos campos de: Sociologia, 
Antropologia, Política, Economia, História, Filosofia, Psicologia, e outros.  

Módulo II - Orientações práticas para uma vida alegre e saudável 
O intuito é orientar os participantes sobre cuidados com sua saúde física e 
mental. A orientação é dada por médicos geriatras, nutricionistas, psicólogos, 
fonoaudiólogos, terapeutas diversos, e outros especialistas, todos voltados 
para garantir ao aluno o melhor bem-estar possível dentro da maturidade. 

Módulo III - Atividades sócio-culturais 

O principal objetivo deste módulo é apresentar aos participantes o contato 
com o Clássico e com o Moderno no que diz respeito à Literatura, Música 
erudita e popular, Artes Plásticas, Cinema etc., apresentando-lhe os 
fundamentos dos diferentes campos de produção cultural e dos estilos de 
seus criadores. Os alunos serão estimulados a criar, despertando as 
capacidades e os talentos que possuem, e que, talvez, nunca tenham 
percebido. 
 

Acredita-se na idéia de que, na maturidade, as pessoas carregam nelas 

mesmas a capacidade de se superarem, de se auto-renovarem e de transformar sua 

própria comunidade. Já não são meras reprodutoras de atitudes e valores, como ocorria 

na sua infância e adolescência. E é essa capacidade que será desenvolvida para que 

cada participante possa produzir novos valores e assumir novas atitudes frente à família, 

aos amigos e ao mundo. 

É fundamental aprender a lidar de modo preventivo com a passagem do 

tempo. Para tanto, trabalha-se adequadamente os aspectos biológicos, sociais e 

psicológicos do envelhecimento. Sendo assim, o curso é oferecido a pessoas com 

qualquer idade acima de 40 anos.  

 
1.1.6 – Projeto Pindorama 

 
O “Projeto Pindorama6” oferece 

acompanhamento psicopedagógico contínuo aos 

alunos, atividades de formação e de assessoria 

no desenvolvimento de projetos de pesquisa e, 

em reuniões específicas, o projeto possibilita o 

aprofundamento da questão indígena.  

Fig. 5.a – Primeira turma do Projeto 

Pindorama

No processo seletivo de 2001, houve 

28 alunos inscritos das etnias Guarani, 
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Pankararu e Xavante; em 2002, houve 32 inscritos das etnias Pankararu, Ticuna e 

Xavante; em 2003, foram 44 inscritos das etnias Guarani, Kaingang, Krenak, Pankararu e 

Xavante; em 2004, 55 alunos das etnias Fulni-ô, Guarani, Pankararu, Terena e Xavante. 

Dos 50 alunos indígenas, 33 têm apresentado bom desempenho acadêmico e alguns 

desempenho acima da média, inclusive, 6 em projetos de Iniciação Científica.  

Os pressupostos desse projeto são a valorização da diversidade étnico-

cultural e a importância da contribuição das diferentes comunidades indígenas para a 

cultura brasileira. Seus objetivos são:  

- consolidar o acesso e permanência de estudantes indígenas na 
universidade;  

- garantir a qualificação profissional dos estudantes;  

-contribuir para o reconhecimento da riqueza e importância das 
culturas indígenas para nossa sociedade.  

 
O Projeto Pindorama conta com as seguintes parcerias: 

 
• Arquidiocese de São Paulo 
• Colégio Santa Cruz 
• FUNAI 
• Cáritas 
• Furnas Centrais Elétricas 
• Primeira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 
 
 
 
 

2 – Responsabilidade social: para além da inclusão social  
 

No Plano de Gestão da PUC-SP a responsabilidade social, entendida 

também como compromisso social, é refletida pelas preocupações que a Instituição 

declara diante das conseqüências de suas atividades educacionais. Nessa perspectiva, o 

compromisso social não esgota sua ação na inclusão social, não podendo, portanto, ser 

com ela confundido. A afirmação de valores de humanidade e seu enraizamento na 

prática universitária são reconhecidos como dimensões complementares do trabalho 

desenvolvidas pela VRACOM (Vice-reitoria Comunitária), por meio de ações que 

priorizam: o desenvolvimento econômico e social, o meio ambiente, a preservação da 

memória e do patrimônio cultural, a filantropia e as ações confessionais. 
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2.1 – Desenvolvimento econômico e social 
Os projetos que centram seus objetivos no desenvolvimento econômico e 

social são aqueles cujas ações e programas procuram integrar as diretrizes curriculares 

com os setores sociais e produtivos incluindo o mercado profissional. Além disso, 

destacam-se as experiências de produção e transferência de conhecimentos, tecnologias 

e dispositivos decorrentes das atividades científicas, técnicas e culturais, que atendam as 

demandas de desenvolvimento comunitário. A PUC-SP desenvolve um conjunto 

significativo de ações voltadas para esse objetivo. Foram salientados sete projetos 

levando-se em consideração a excelência das ações realizadas: Escritório Modelo; 

Hospital-Escola; UNITRABALHO; Teia do Saber; Centro de Artes e Educação Física; 

Instituto de Estudos Especiais e a Coordenadoria Geral de Estágios. 

 
2.1.1 – Escritório Modelo 

O Escritório Modelo da Faculdade 

de Direito da PUC-SP, constitui espaço 

indispensável para a formação prática dos 

alunos do curso, capacitando-os, pelo 

exercício de atividades reais, para a realização 

de suas futuras atividades profissionais e para 

o atendimento ao público. É composto por 

uma supervisão jurídica e uma coordenação 

acadêmica. Cabe à coordenação acadêmica 

desenvolver um trabalho preventivo com comunidades, que não têm acesso aos serviços 

públicos para orientação jurídica e conscientização de direitos. Já a supervisão jurídica 

presta assistência gratuita a esse segmento da população nas áreas Cível, Criminal e de 

Família, especialmente em casos de violência doméstica. Na qualidade de estagiários 

(bolsistas ou voluntários) alunos dos cursos de Direito, Serviço Social e Psicologia 

auxiliam nas atividades do Escritório Modelo, que conta também com a participação de 

advogados devidamente contratados.  

Fig. 6.a - Espera para atendimento  
no Escritório Modelo 

O Núcleo de Prática Jurídica realiza vários convênios e parcerias como, por 

exemplo, com a Procuradoria Geral do Estado para atendimento direto e também para 

assistência judiciária a outras organizações.  

O Escritório Modelo vem se consolidando como espaço de garantia e 

efetivação de direitos da população social e economicamente mais desfavorecida. Sua 

prática, reconhecida pela comunidade interna e externa, contribuiu para a implantação, 

em novembro de 2004, do Juizado Cível, em convênio com o Tribunal de Justiça, que irá 

favorecer tanto a formação dos alunos quanto acesso da população local à Justiça.  
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2.1.1.1 – Apoio psicológico 
O Escritório Modelo também encaminha seus assistidos, quando necessário, 

para atendimento psicológico, pois na área criminal, o trabalho desses profissionais é 

fundamental tanto para o réu ou a vítima quanto para a família do assistido. 

 
 
2.1.1.2 – Projetos sociais 

Outro foco do Escritório Modelo são os projetos sociais e as ações coletivas. 

Além de defender direitos como regularização fundiária na favela Paraisópolis (zona sul) 

e a legalização de, aproximadamente, 40 rádios comunitárias junto ao Ministério das 

Comunicações, o Escritório presta serviço de esclarecimento à população, editando 

cartilhas sobre cidadania e direito. Distribuídas gratuitamente nas comunidades, as 

publicações já trataram de temas como direitos do consumidor e de pessoas com câncer, 

meio-ambiente e estatuto do idoso. Até os direitos do torcedor foram tema de uma 

publicação sobre Justiça Desportiva, arbitragem e possibilidades de devolução de 

ingresso. Para o futuro está previsto a elaboração de matérias específicos: uma cartilha 

sobre direitos dos portadores de necessidades especiais e uma espécie de “manual do 

devedor”, com dicas sobre como proceder em casos de protestos e como “limpar o 

nome”. 

 

 
2.1.1.3 – Assistência Judiciária 

Em maio de 2005, o acesso à Justiça para a população carente recebeu da 

PUC-SP mais um investimento. Um convênio firmado entre a Universidade e o Tribunal 

de Justiça de São Paulo resultou na abertura do Juizado especial Cível de Perdizes. A 

parceria representa um amplo campo de atividades práticas aos estudantes do quinto 

ano de Direito. Atualmente, dez alunos fazem estágio no local. Selecionados pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo, têm no Juizado a oportunidade de lidar com a prática 

judiciária e acompanhar o andamento da ação, do momento em que é proposta à 

sentença. O serviço encaminha casos que não excedam 40 salários mínimos, em 

diversas áreas do direito. A partir do momento em que a ação é proposta, em 

aproximadamente 20 dias é realizada uma audiência de conciliação. Se não houver 

acordo entre as partes, em até dois meses acontece a audiência de instrução, que dará 

continuidade ao processo. As ações mais numerosas são aquelas que envolvam relações 

de consumo. 

 
36

 
 
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

2.1.2 – Hospital-Escola 
A equipe do Hospital Santa Lucinda sabe que o bem-estar do paciente vai 

além do bom acolhimento, e mesmo do zelo com sua saúde. Por isso, os funcionários se 

preocupam em tornar mais fácil a estadia do doente e agilizar o tratamento. Isso pode ser 

percebido na forma como estimulam a presença da família junto ao internado ou à 

atenção que dão a uma criança que irá passar por uma cirurgia em que bonecos são 

usados por médicos para mostrar aos pequenos como será a intervenção. A esse 

procedimento dá-se o nome de humanização. 

A aposta atual é no trabalho de uma equipe composta pelo corpo de 

enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e 

nutricionistas. Desde março, eles transitam o dia inteiro pelo hospital e conversam com 

pacientes e seus familiares e outros especialistas. Todas as quintas-feiras, reúnem-se 

para discutir os casos mais graves. A maioria das internações do Hospital Santa Lucinda 

é feita nessa modalidade. 

Em 2005, foram internados 9.357 pacientes: 6.841 pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) (73%), 2.516 particulares e por meio de outros convênios (27%). Outra 

atividade importante do Hospital Santa Lucinda em relação ao SUS são os mutirões de 

cirurgias eletivas, aquelas que não têm caráter de urgência. As operações diminuem a fila 

e a espera dos pacientes. As áreas em que se realizam os mutirões são definidas em 

conjunto com a Secretaria de Saúde de Sorocaba, de acordo com as necessidades dos 

munícipes. Isso tudo faz do Hospital Santa Lucinda referência para a população carente 

de Sorocaba e arredores, que reúne 48 municípios da Região Sul de São Paulo. São 

cerca de 2,2 milhões de pessoas que vivem em cidades com os mais baixos Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Trata-se do padrão usado pela Organização das 

Nações Unidas para comparar a qualidade de vida da população avaliando pobreza, 

alfabetização,educação, esperança de vida e natalidade, entre outros fatores. Os 

gestores e funcionários do hospital não fazem distinção entre pacientes do SUS, 

particulares ou de convênio Os quartos para usuários do SUS acolhem duas pessoas 

(em outros hospitais da cidade, esse número pode chegar a seis).  

 

2.1.3 – UNITRABALHO 
A UNITRABALHO é uma rede de universidades instituída em 1996, como 

resultado de debates entre um grupo de reitores e sindicalistas sobre a necessidade de 

ampliar e articular as ações das universidades no campo do trabalho.  

Sua missão é mobilizar as universidades para que contribuam com projetos 

de extensão, pesquisa e ensino, para a melhoria das condições de vida dos 
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trabalhadores. Atualmente, a Rede agrega 86 Instituições de Ensino Superior, públicas e 

comunitárias, de todo o Brasil. O ingresso de uma universidade na Rede é feito por meio 

de solicitação formal do reitor e as relações com a UNITRABALHO são regidas por 

convênios institucionais. Os projetos são coordenados e executados por equipes de 

professores, estudantes e técnicos das universidades da Rede, reunidos em Núcleos 

Locais.  

Desde 2001, a UNITRABALHO articula os seus projetos em 4 Programas 

Nacionais de caráter permanente, a saber: 

• Emprego e Relações de Trabalho  
• Trabalho e Educação  
• Economia Solidária  
• Saúde do Trabalhador.  

 
No Programa Emprego e Relações de Trabalho as pesquisas referem-se ao 

campo das relações de trabalho e são realizadas, principalmente, por meio do 

Observatório Social.  

O Observatório Social, iniciativa da CUT (Central Única do Trabalho), 

UNITRABALHO, DIEESE (Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Sócio-

Econômicas) e CEDEC (Centro de Estudos de Cultura Contemporânea), é um instituto 

que tem por objetivo principal verificar o cumprimento das convenções da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) nas empresas observadas. Os resultados de 

cada pesquisa são utilizados pelos sindicatos nas negociações com a direção das 

empresas.  

Outra perspectiva de trabalho desse Programa é ampliar as pesquisas em 

cadeias produtivas, especialmente onde as violações aos direitos dos trabalhadores são 

maiores.  

Esses estudos são extremamente importantes porque contribuem para o 

combate à pobreza oferecendo dados e informações objetivas para a melhoria das 

condições de trabalho, promoção da igualdade de gênero e etnia, erradicação do trabalho 

infantil, respeito ao meio ambiente e outros aspectos fundamentais.  

O Programa Trabalho e Educação tem por objeto a educação de jovens e 

adultos integrada à formação profissional. A UNITRABALHO tem apoiado as iniciativas 

que promovem a elevação da escolaridade dos trabalhadores e a integração entre a 

Educação e o Trabalho.  

Atualmente, estima-se que existam, no Brasil, cerca de 15 milhões de 

analfabetos e mais de 50 milhões de trabalhadores, que não completaram a escolaridade 

“obrigatória” de 8 anos. Na média, os trabalhadores brasileiros passam 4 anos na escola.  

As universidades da rede contribuem, por meio de ações como: 
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• elaboração, em parceria com sindicatos e centrais sindicais, de currículos 
e materiais didáticos adequados a essa população;  
• avaliação do impacto dos programas de qualificação profissional nas 
condições de vida e trabalho dos participantes.  

Além dessas ações, em que a UNITRABALHO atua diretamente, as universidades 

ligadas à Rede têm atuado de modo crescente na: 

• criação de programas próprios de alfabetização e educação de jovens e 
adultos;  
• formação de educadores para programas federais, estaduais e municipais 
de alfabetização e educação de adultos;  

 
Por meio das universidades, populações excluídas têm acesso a suporte 

técnico para o planejamento, legalização e gestão de empreendimentos. Esse suporte é 

dado por equipes de estudantes de diferentes cursos, coordenados por professores 

especialistas nas diversas áreas do conhecimento (Economia, Direito, Educação, 

Psicologia, Engenharia e muitas outras que podem ser envolvidas no processo).  

 
 
2.1.4 – Teia do saber 

O projeto Teia do Saber é uma proposta ampla do Governo do Estado de São 

Paulo, com vistas a oferecer uma escola pública de qualidade, para que crianças e 

jovens possam ter acesso à cultura, à arte, à ciência e ao mundo do trabalho. Para atingir 

essa meta, foi necessária a capacitação dos profissionais da Educação, ação a ser 

realizada por meio de parceria entre a PUC-SP e a Secretaria de Educação, a qual 

resulta no programa Teia do Saber, parte integrante da Rede do Saber, que se 

caracteriza como investimento na formação continuada dos professores do ensino 

fundamental e médio. O objetivo do programa, além da atualização em sentido amplo, foi 

a imersão do professor na vida acadêmica.  

Tanto em 2003 quanto em 2004, a PUC-SP participou da Teia do Saber, 

atuando na capacitação de professores de diferentes componentes curriculares. os 

conteúdos foram desenvolvidos em oficinas, privilegiando-se o diálogo entre todos os 

atores envolvidos no processo. Isso significa que todo o cuidado foi tomado no sentido de 

que as atividades mantivessem uma interação permanente entre professores, cursistas e 

capacitadores. Também como decorrência da abordagem escolhida, houve partilha de 

informações, a partir de experiências e práticas distintas, entre capacitado e cursistas e 

entre os cursistas, o que resultou na construção de novos conhecimentos, 

fundamentados no diálogo mútuo.  

O material didático foi especialmente preparado para os professores cursistas 

em função dos temas apresentados no Projeto Básico da Secretaria de Estado da 

Educação. Ele objetivava, ao mesmo tempo, vivenciar a proposta e fornecer material 
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escrito para auxiliar nas novas criações, em função da realidade das salas em que 

ministravam suas disciplinas.  

Assim, passaram pelo Programa Teia do Saber, na PUC-SP, professores 

cursistas, que, ao final do processo, que teve avaliação contínua, julgaram positivamente 

o trabalho desenvolvido na universidade. Os professores capacitadores, por sua vez, 

consideraram a experiência muito relevante por permitir um contato próximo com a 

realidade atual da escola pública e seus desafios, abrindo possibilidades para novas 

pesquisas.  

 

2.1.5 – Centro de Artes e Educação Física (CAEF) 
O Centro de Artes e Educação Física da PUC-SP – CAEF/PUC-SP é 

decorrência da aprovação do seu projeto na especialidade Artes e Educação Física, na 

concorrência pública aberta pelo Edital nº. 01/2003 da Secretaria da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental do MEC – SEIF/MEC, às universidades brasileiras interessadas em 

“construir centros de formação continuada, desenvolvimento de tecnologia e prestação de 

serviços para as redes públicas de ensino, visando a integração da Rede Nacional de 

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação (Rede)”.  

Classificada e aprovado o seu programa foi firmado com o MEC o convênio nº 

19/2004 – SEB/MEC, com vigência de agosto de 2004 a agosto de 2008. Por esse 

convênio o CAEF/PUC-SP contará com o apoio institucional do MEC, na forma de verbas 

específicas, a creditação de seus produtos e ações e divulgação do trabalho junto a 

redes públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do país.  

Participam do programa o Departamento de Educação Física e Esportes da 

Faculdade de Educação, e o Departamento de Artes e o Curso de Comunicação e Artes 

do Corpo da Faculdade de Comunicação e Filosofia. Os objetivos gerais do CAEF/PUC-

SP são os seguintes:  

• desenvolver pesquisa, cursos, material didático e tecnologia educacional 

para formação continuada de professores das redes públicas brasileiras de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, nas áreas de Artes e Educação 

Física; 

• articular uma rede de instituições de ensino superior para a realização de 

cursos de formação continuada que atendam efetivamente professores das 

redes públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, nas áreas de 

Artes e Educação Física.  
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A vista dos objetivos gerais propostos, as ações a cargo da CAEF/PUC-SP 

são:  

• desenvolvimento de programas e cursos de formação continuada de 

professores e gestores para as redes de educação infantil e fundamental, à 

distância e semipresenciais, incluindo a elaboração de material didático para 

a formação docente (livros, vídeos, softwares); 

• desenvolvimento de projetos de formação de tutores para os programas e 

cursos de formação continuada; 

• desenvolvimento de tecnologia educacional para ensino fundamental e a 

gestão de redes e unidades de educação pública;  

• associação a instituições de ensino superior e outras organizações para a 

oferta de programas de formação continuada e a implantação de novas 

tecnologias de ensino e gestão em unidades e redes de ensino.  

 
O CAEF/PUC-SP desenvolve projetos básicos de cursos diversificados e 

seus respectivos materiais didáticos, que são complementados e adequados (no que se 

refere a carga horária, conteúdo e metodologia) a cada rede pública demandante. Isto 

implica no envolvimento de outras instituições de ensino superior no processo de 

elaboração dessas adequações, por meio de parcerias que incorporam a experiência de 

professores das diferentes regiões em que as ações deste Centro são desenvolvidas. O 

material básico produzido pelo Centro (Módulos, cursos, vídeos, livros, cadernos 

técnicos) é o referencial articulador dos diferentes projetos específicos, fundamentando a 

certificação oferecida pela PUC-SP.  

Além de realizar ações relativas à sua especialidade, o CAEF/PUC-SP, tem 

por diretriz articular-se com centros de outras especialidades (Alfabetização e 

Linguagem, Educação Matemática e Científica, ensino de Ciências Humanas e Sociais, 

Gestão e Avaliação da Educação), tendo em vista promover parcerias desses centros 

com unidades da PUC-SP que tiverem interesse em participar de ações de formação 

continuada. Trata-se de possibilitar que a PUC-SP participe de forma mais abrangente da 

Rede Nacional de Formação Continuada, fazendo-se presente em ações promovidas por 

centro de todas as especialidades. Desta forma, o CAEF/PUC-SP, configura-se como 

mais um canal de comunicação da PUC-SP com a sociedade brasileira, especialmente 

no que se refere à possibilidades de contribuir para a melhoria da educação básica em 

nosso país. 
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2.1.6 – Instituto de Estudos Especiais (IEE) 
O IEE desenvolve seu trabalho por meio da realização de pesquisas, 

assessorias, treinamentos e publicações no campo das políticas sociais. Tem como 

parceiros privilegiados as organizações governamentais (federais, estaduais e 

municipais), as organizações não governamentais, inclusive suas entidades 

representativas, as associações, os conselhos de políticas públicas e os movimentos 

sociais.  

Nestes últimos anos, o IEE vem se dedicando à produção de subsídios para o 

reordenamento institucional de políticas sociais, monitoramento e avaliação de políticas e 

programas. A formulação de propostas, projetos de avaliação e de monitoramento de 

políticas sociais agregam não apenas especialistas e pesquisadores, mas também 

governos, usuários de serviços sociais, organizações e movimentos sociais, e visam a 

contribuir para conferir padrões crescentes de qualidade a serviços e programas, maior 

transparência e viabilidade social a ações públicas e democratização das decisões 

políticas com efetiva participação da sociedade civil.  

O IEE vem desenvolvendo inúmeros projetos, os quais concebem as políticas 

públicas como respostas privilegiadas às expressões da questão social em nosso país, 

que incidem no processo de reprodução social de amplos segmentos sociais marcados 

pela condição de pobreza e desigualdade social, em suas múltiplas dimensões.  

São exemplos desses projetos: 

 
Avaliação 

• Avaliação do programa Erradicação do Trabalho Infantil. Acordo 

firmado com a Secretaria de Estado de Assistência Social do 

Ministério da Previdência e Assistência Social 

• Avaliação dos programas Renda Mínima e Cidade Mãe. Acordo 

firmado com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). 

Assessoria 

• Assessoria a programas de inclusão social em Santo André. Acordo 

firmado com a Secretaria de Cidadania e Ação Social da Prefeitura de 

Santo André. 

• Assessoria ao programa Criança-Cidadã. Acordo firmado com o 

MDDF - Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados de Santo 

André. 
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Pesquisa 

• Formulação de metodologia para diagnóstico de projetos de inclusão 

social. Acordo firmado entre Unidade de Gestão Européia & Prefeitura 

de Santo André e Fundação Aniela e Tadeusz Ginsberg & IEE/PUC-

SP. 

• Registro das ações dos programas Liberdade Assistida e Prestação 

de Serviços à Comunidade. Acordo firmado com a Febem/SP 

Seminários 

• Seminário "Tendência da Gestão Social".Parceria entre o Cenpec 

(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,Cultura e Ação 

Comunitária), o Ibeac (Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio 

Comunitário) e o IEE/PUC-SP. 

• Seminário "Avaliação do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil". Evento patrocinado pela Finep (Financiadora de Estudos e 

Projetos) e pela Fundação Cultural São Paulo 

 

Tem produzido inúmeras publicações, procuradas pelas organizações sociais 

externas à universidade, por professores e alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação que trabalham ou pesquisam o tema das políticas sociais, alcançando um 

ponderável efeito multiplicador.  

 

São exemplos destas publicações 

Livros 
Teorias da ação em debate. Maria do Carmo Brant de Carvalho, et al. São 
Paulo: IEE/PUC-SP e Fapesp (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 
de São Paulo), 1995. 
 
Avaliação de políticas sociais - Uma questão em debate.Org.: Elizabeth de 
Melo Rico, São Paulo: Co-edição Cortez Editora e IEE/PUC-SP, 1998. 
 
Série Programas e Serviços de Assistência Social
Uma nova concepção de proteção social às pessoas portadoras de 
deficiência.  
Coord.: Maria do Carmo B. de Carvalho, et al. São Paulo: IEE/PUC-SP; 
Brasília: SAS/MPAS, 1998.  
 
Programas e serviços de proteção e inclusão social dos idosos. Coord.: Maria 
do Carmo B. de Carvalho, et al. São Paulo: IEE/PUC-SP; Brasília: 
SAS/MPAS, 1998. 
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Série Cadernos de Ação
Trabalhando com famílias. Heloíza Szymanski R. Gomes. São Paulo: 
IEE/PUC-SP e CBIA-SP, 1992. 
 
Trabalhando Conselhos Tutelares. Maria Cecília R. N. Barreira, Denise N. 
Blanes, Maria do Carmo B. de Carvalho. São Paulo: IEE/PUC-SP e CBIA-SP, 
1992. 
 
Série Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Trabalho do adolescente: mitos e dilemas. Irandi Pereira e Maria do Carmo B. 
de Carvalho. São Paulo: IEE/PUC-SP, Fundacentro e Unicef, 1994. 
 
Liberdade assistida: uma polêmica em aberto. Maria de Lurdes Trassi 
Teixeira. São Paulo: IEE/PUC-SP e CBIA, 1994. 
 
Série Caminhos para o Enfrentamento da Pobreza
O Programa de Renda Mínima de Campinas. Maria do Carmo B. de Carvalho 
e Denise N. Blanes. São Paulo: IEE/PUC-SP e Brasília: Unicef, 1997. 
 
Fundação Cidade-Mãe - Uma experiência de educação para a cidadania. 
Maria do Carmo B. de Carvalho, Carola C. Arregui e Maria Luiza Mestriner. 
São Paulo: IEE/PUC-SP e Brasília: Unicef, 1997. 
 
Outras publicações
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à comunidade: medidas de 
inclusão social voltados a adolescentes autores de ato infracional. 
Irandi Pereira e Maria Luiza Mestriner (coord.).São Paulo: IEE/PUC-SP e 
Febem-SP, 1999. 
 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade: Guia de serviços 
da região metropolitana de São Paulo.Ricardo Ernesto Vasquez Beltrão 
(coord.).São Paulo: IEE/PUC-SP e Febem-SP, 1999. 
 
Mídia eletrônica
CD-Rom.Vidas de rua, destino de muitos. Cleisa Moreno Mafei Rosa 
(org.).São Paulo: IEE/PUC-SP, 1999. 
 
Vídeo. Programa de Renda Mínima de Santo André - Família-Cidadã. 
São Paulo: IEE/PUC-SP, 2000. 

 

Em razão das mudanças que se operam no campo das políticas sociais, 

decorrentes da implantação da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, o IEE vem respondendo a uma grande demanda que se adensa nas 

áreas envolvidas. O objetivo é produzir conhecimentos e metodologias que subsidiem 

propostas de políticas e programas sociais, além de estratégias de implementação. 
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2.1.7 – Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) 
Coordenadoria Geral de Estágios, localizada no sub-solo do Edifício Reitor 

Bandeira de Melo (Prédio Novo - Campus Monte Alegre), iniciou suas atividades em 1985 

com o objetivo primeiro de facilitar e viabilizar a integração dos estudantes da PUC-SP 

com o mercado.de.trabalho. 

No geral, a CGE executa atendimento a alunos, professores, unidades 

acadêmicas e setores administrativos da PUC-SP, mantém contato com os Agenciadores 

de estágio, ONGs, Órgãos do Governo e Recursos Humanos das empresas conveniadas 

a PUC-SP. Controla os estágios realizados na própria Universidade (denominado 

Programa Bolsa-Estágio ) e centraliza os dados estatísticos de todos os cursos e campi 

da universidade. Ainda fornece informações sobre os estágios para nortear a 

interpretação da atividade às Faculdades e seus respectivos departamentos. 

A universidade também mantém o seu Programa Bolsa-Estágio7. Atualmente 

há 98 vagas em vários setores. Aqueles que mantêm convênios externos, como é o caso 

do Escritório Modelo da PUC-SP em parceria com a Procuradoria Geral do Estado e o 

Serasa, dão oportunidade a 54 estudantes. Há ainda 44 voluntários. Em parceria com o 

portal de educação Universia, a PUC-SP oferece desde fevereiro, um site com 

oportunidades de estágio, trainees, temporários, efetivos e free-lancers em mais de 8.700 

empresas.  

As vagas são destinadas exclusivamente aos alunos da PUC-SP. O aumento 

anual da oferta de vagas exclusivas para alunos da PUC-SP comprova o reconhecimento 

de sua formação diferenciada. Em 2005, foram oferecidas, no total, 8.106 oportunidades 

para trainees, efetivos e estágios. Destas, 6.856 eram de estágio.  

 
2.2 – Meio-Ambiente. 

As contribuições da PUC-SP em relação à responsabilidade social são 

muitas, principalmente aquelas ações que envolvem o campo de conhecimento e de 

prática para a qualidade de vida. As políticas públicas exigem ações intersetoriais e uma 

nova visão social que vem se materializando com as propostas dos municípios 

saudáveis; neste aspecto em particular o Centro de Ciências Médicas e Biológicas 

contribui principalmente com a biologia humana, ambiente e organização da assistência à 

saúde. 

A criação de ambientes favoráveis à saúde implica o envolvimento dos cursos 

de Medicina e Ciências Biológicas. O curso de Biologia, em seu novo currículo, possui as 
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Atividades Conjuntas de Formação de Professores (ACFP) que integram oficinas que 

estudam e discutem os problemas ambientais. 

A PUC-SP, por meio de seu campus Sorocaba busca ampliar novos espaços 

de interlocução com a comunidade, para atendimento da temática meio ambiente, com o 

objetivo de atender a uma demanda da Secretaria Edificações e Urbanismo – SEURB, 

por meio da Divisão de Planejamento e Controle do Meio Ambiente – Seção Veterinária e 

Biologia – Sorocaba para colaboração científica e tecnológica. Assim sendo, definiu 

projetos para atendimento à sua finalidade básica de oferecer à comunidade os serviços 

educacionais de que ela precisa, assegurando aos profissionais da área condições de 

formação, atualização e aperfeiçoamento permanentes. A seguir, é apresentado um 

exemplo de programa criado a partir desta parceria. 

 
 
2.2.1 – O Programa Zooterapia 

Estimular o contato com animais e por meio deles, aguçar a percepção da 

consciência - inclusive a afetiva - é uma das propriedades da ZOOTERAPIA, empregada 

com sucesso desde 1998, por um grupo de professores e alunos do curso de Biologia do 

CCMB/PUC-SP em parceria com o Zoológico de Sorocaba. A equipe é comandada pela 

Profª. Maria Cornélia Mergulhão, professora de Educação Ambiental, vice-diretora da 

Faculdade de Biologia e bióloga do Zoológico de Sorocaba. 

O sucesso da iniciativa conferiu à ação a condição de transformar-se em 

extensão universitária, em função dos níveis de pesquisa, educação e participação 

comunitária envolvidos no trabalho.  

 

De um modo geral, ZOOTERAPIA significa terapia realizada com a presença 

de animais (como cobras, corujas, macacos, entre outros). Alguns bichos usados no 

processo estão vivos e ativos. Outros, como é o caso de lobos, estão empalhados. Em 

ambos os casos, a ZOOTERAPIA permite que - por meio do toque e outros sentidos - a 

criança, adulto ou idoso, desenvolva e aguce percepções. 

O trabalho desenvolvido pela PUC-SP e pelo Zoológico de Sorocaba é 

abrangente e envolve vários elementos da natureza. O grupo formado em Sorocaba 

desenvolve esse trabalho voluntariamente. A equipe atende deficientes físicos (visuais, 

mentais e auditivos), pessoas hospitalizadas e idosos. Entre os locais onde o trabalho é 

realizado sistematicamente, encontra-se a instituição "Creche Especial Maria Claro", que 

abriga crianças portadoras de deficiência mental em vários níveis (inclusive os mais 

graves), Hospital Regional e Hospital Santa Lucinda. 
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Os alunos da Faculdade de Biologia da PUC-Sorocaba têm, durante a 

disciplina “Educação Ambiental”, a oportunidade de preparar e aplicar uma atividade para 

esse público. Isso tem resultado importante também para os futuros profissionais de 

Biologia que, como professores, em breve terão contato com alunos deficientes que 

freqüentam classes comuns das escolas do município.  

 
 
2.3 – Preservação da memória e do patrimônio cultural 

Ações e programas de preservação da memória e do patrimônio cultural são 

aquelas que se propõem a integrar as diretrizes com as políticas relacionadas ao 

patrimônio histórico e cultural, visando sua preservação. Para a referida categoria foram 

selecionadas três referências significativas: o Centro de Documentação e Informação 

Científica (CEDIC), o Museu da Cultura e o Espaço Banespa. 

 

2.3.1 – Centro de Documentação e Informação Científica Prof. Casemiro dos 
Reis Filho (CEDIC). 

O CEDIC, criado em 5 de setembro de 1980, na PUC-SP, constitui-se num 

espaço de preservação de diferentes tendências e expressões da memória social 

brasileira. Desde 1986 seu acervo vem reunindo conjuntos documentais de movimentos 

sociais ligados à Igreja e movimentos de educação. Nos últimos anos, acompanhando as 

tendências de reflexão da universidade, seu perfil temático vem sendo ampliado em torno 

de questões sociais, políticas e culturais. Reúne documentos textuais, orais e 

iconográficos gerados por movimentos e organizações, por projetos de pesquisa, ou 

pelas próprias atividades acadêmicas da PUC-SP. Firmando sua identidade como um 

organismo de documentação para pesquisa e preservação, canaliza esforços na 

formulação e adequação de metodologia para a organização e descrição de conjuntos 

documentais de natureza peculiar. 

Em 1991, criou seu Programa de Conservação e Reprografia, com a 

microfilmagem de preservação dos fundos da Ação Católica Brasileira. A partir de então, 

e sobretudo com o apoio da FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de 

São Paulo), iniciou o processo de ampliação e modernização de seus equipamentos e 

instalações, visando atender às necessidades de pesquisas realizadas dentro e fora da 

universidade, à preservação documental e ao público em geral. 

Em 1993, o CEDIC criou seu Programa de Documentação Oral e o dotou 

dos equipamentos especializados, visando a subsidiar a investigação acadêmica e reunir 

registros orais produzidos pelos projetos de pesquisa. 
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Em sua área de trabalho, presta serviços especializados, oferece cursos, 
oficinas e possibilidades de estágio, além de desenvolver projetos específicos e de se 

dedicar à publicação de instrumentos de pesquisa como guias e inventários. A partir de 

1997 deu início ao processo de informatização, ainda em curso. 

Filiado ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA, integrando atividades do 

Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, assim como da Associação de Arquivistas 

de São Paulo – ARQ-SP, o CEDIC participa dos debates na área da Informação, 

particularmente direcionados aos Arquivos e Centros de Documentação, mantendo um 

diálogo proveitoso com Bibliotecas e Museus. Nesse processo, vem alcançando 

reconhecimento nacional e internacional. 

 
2.3.2 – Museu da cultura 

Criado em 1991 pelo Departamento de Antropologia da Faculdade de 

Ciências Sociais da PUC-SP. O Museu da Cultura tem como objetivo maior abordar a 

cultura como produção simbólica. Seu enfoque transdisciplinar ultrapassa os limites 

convencionais das especialidades, articulando o saber científico e as emoções sensíveis. 

Entende que sua função é criar, preservar, pesquisar e expor ao público acervos que 

ativem memórias e imaginários, incrementado o patrimônio cultural.  

O Museu da Cultura se coloca a tarefa de articular a universidade com o 

público em geral, promovendo exposições e eventos que os sensibilizem para os mais 

diversos temas. Desenvolve, também, uma função educativa, seja realimentando a 

possibilidade de aquisição de informações/emoções para o público mais amplo, seja 

atendendo escolares em atividades didáticas.  

São exemplos de eventos e exposições promovidos pelo Museu da Cultura: 

Exposição Fotográfica  

"BRASIS" (Cenas e cenários pelos cinco cantos brasileiros) é uma 
retrospectiva de 10 anos de fotografias de Yuri Martins Fontes, editor 
do Jornal A Palavra Latina. Reúne trabalhos feitos em viagens pelas cinco 
regiões brasileiras. Os temas são as cidades (incluindo gente, arquitetura, 
pobreza, criança...) e algumas paisagens. 

Exposição ‘Dos traços aos retratos” Mostra alguns dos projetos gráficos 
das capas de discos no Brasil (desde os discos 78 rotações por minuto até o 
último vinil prensado no país).  
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2.3.3 – Videoteca: Espaço Cultural e Auditório Banespa 
A Videoteca da PUC-SP foi criada em 1988 e possui em seu acervo mais de 

5000 fitas, que podem ser emprestadas para professores, alunos e funcionários da 

instituição. Seu objetivo principal é disponibilizar informação em vídeo atendendo as mais 

variadas necessidades educacionais da universidade. Além disso, a Videoteca é um pólo 

de divulgação da linguagem videográfica e cinematográfica e, para tanto, organiza 

mostras e sessões especiais, que são realizadas em seu auditório e abertas ao público 

em geral. Essas atividades culturais que a Videoteca promove na PUC-SP contam com a 

parceria de diversas produtoras, distribuidoras, cineastas, professores e pesquisadores 

que encontram nos eventos a possibilidade de exibir as obras audiovisuais e refletir com 

o público sobre essas produções.  

Assim, a Videoteca é responsável pela ampliação e preservação do acervo 

audiovisual da PUC-SP; pela realização de sessões de vídeo em seu auditório; pelo 

registro em vídeo de atividades acadêmicas e culturais realizadas na PUC-SP e, ainda, 

pela organização de exposições no Espaço Cultural da Biblioteca. 

 
 
 

2.3.3.1 – O espaço cultural 
O espaço cultural da biblioteca da PUC-SP destinado a exposições, mostras 

e lançamentos é uma área nobre e de excelente visibilidade dentro do campus Monte 

Alegre. Além das 1500 pessoas que necessariamente passam por ele para usar a 

Biblioteca, as paredes de vidro o tornaram uma vitrine. A Biblioteca amplia, dessa forma, 

seu papel de divulgador da cultura e da arte. 

Os principais objetivos do Espaço Cultural Monte Alegre: 

 
• Colocar a PUC-SP no circuito de exposições de artes plásticas, fotografia, 
vídeos e artes em novos suportes, trazendo para a comunidade universitária 
obras importantes em conexão com programas de outros centros culturais, 
museus e galerias da cidade. 
• Promover lançamentos de livros e vídeos, sempre vinculando a atividade à 
apresentação e discussão da obra. 
• Organizar mostras de vídeo e sessões comentadas. 
• Promover a divulgação de obras importantes e, até mesmo raras, do 
acervo da Biblioteca nas diversas áreas do conhecimento e em diferentes 
suportes.  

 
Mantendo sua política cultural de estabelecer parcerias externas, a Videoteca 

contou com os seguintes parceiros para os eventos realizados durante o segundo 

semestre no Auditório Banespa: 
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• Cinema BR em Movimento 
• Brazucah Produções 
• Prefeitura de Santo André 
• Versátil Distribuidora de DVD 
• Agência Observatório – Festival do Minuto 
• Produtora Espaço Z 
• Centro Universitário Belas Artes de São Paulo 
• Secretaria de Cultura de Anápolis ( A mostra “Do pincel ao pixel”, 
idealizada e produzida pela Videoteca durante o primeiro semestre, foi 
requisitada pela Secretaria de Cultura de Anápolis para a realização de uma 
versão na cidade). 
 
A Videoteca organizou, entre outras sessões especiais, como pré-estréias, as 

seguintes mostras em 2005: 

• 70 anos de Woody Allen (08/08 a 26/09); 
• Sem Censura – Arquivo Brasil (09/08 a 27/09); 
• Cinema & Psicanálise (11/10 a 29/11); 
• Tutti Buona Gente – mestres do cinema italiano (10/10 a 28/11); 
• Território Santu Paulu (10/06 a 01/08); 
• Pode até ser (05/08 a 09/09); 
• Imagens musicais (12/09 a 01/10);  
• Os brinquedos e as brincadeiras nos diferentes contextos;  
• Núcleo de Cultura, Estudos e Pesquisas do Brincar apresentaram, entre os 
dias 03/10 a 21/10); 
• Emoções de lidar – uma revolucionária do século XX; 
• Núcleo de Estudos em História da Psicologia (22/10 a 04/11); 
• Fio da meada (07 a 25/11); 
• Tem sim senhô! (28/11 a 09/12). 

 
 
2.3.3.2 – O Auditório Banespa 

O auditório Banespa organizou no ano de 2005 as seguintes amostras 

• Mostra “70 anos de Woody Allen”– Em homenagem ao cineasta, a 
Videoteca organizou a mostra que exibiu boa parte de sua produção, que 
abarca as mais variadas situações cotidianas e psicológicas dos indivíduos da 
atualidade, o que nos possibilita reflexões interessantes sobre a sociedade 
contemporânea;  
 
• Mostra “Sem censura – Arquivo Brasil”– Promovida pela Videoteca, a 
mostra exibiu diversas produções cinematográficas que, durante o período da 
ditadura, sofreram censura e foram ou impedidas de ser exibidas ou 
receberam cortes e modificações das cenas originalmente criadas pelos 
artistas. Para refletirmos sobre essa questão foram organizados dois debates, 
um com a participação do Prof. Tota e, o outro, com o cineasta José Mojica 
Marins; 
 
• Mostra “Cinema e Psicanálise” – Para discutir a relação 
Cinema/Psicanálise a Videoteca organizou a mostra que, além de exibir 
diversos títulos, também recebeu a pesquisadora e psicanalista Eliane Kogut 
para um debate com o público;  
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• Mostra “Tutti buona gente – Mestres do cinema italiano” – Em parceria 
com a Versátil Distribuidora de DVD, a Videoteca exibiu durante a mostra 
desde os filmes clássicos do neo-realismo até o cinema mais “existencialista” 
e promoveu um encontro com o Prof. Mauro Luiz Perón, que abordou o 
diálogo entre história e cinema;  
 
• Mostra “Filmes Policiais” – Entre os dias 5 e 7 de outubro, a Videoteca 
promoveu a exibição dessa mostra que teve curadoria do aluno do curso de 
Ciências Sociais, Jorge Rogério Pequin;  

 
• Exibição do making-of do filme Filhas do Vento e Encontro com 
roteirista – Por ocasião do lançamento do filme Filhas do vento, o Espaço Z 
incluiu o Auditório Banespa no circuito de divulgação do filme exibindo o 
making-of e promovendo um debate com o roteirista Di Moretti; 
 
• Pré-estréia do filme As vidas de Maria – Dirigido e roteirizado por dois 
ex-alunos da PUC-SP, o filme foi exibido em caráter de pré-estréia. Essa 
sessão foi promovida por meio da parceria entre a Videoteca e o Espaço Z; 
 
• Pré-estréia do filme Soy Cuba – O mamute siberiano – A partir da 
parceria entre a Videoteca e a Brazucah Produções, o público do Auditório 
Banespa pôde assistir, em primeira mão, ao documentário que recebeu 
diversas notas favoráveis da crítica especializada;  
 
• Exibição do filme Fé – Antigo parceiro da Videoteca, Cinema Br em 
movimento promoveu a exibição de Fé, documentário sobre religião; 
 
• Exibição do filme Uma onda no ar e do vídeo rádios comunitárias 
parcerias universitárias + debate – A parceria entre a Videoteca e o Cinema 
Br em movimento promoveu a exibição de produções nacionais para os 
usuários do Auditório Banespa que, após a sessão, participaram de um 
debate com o diretor do vídeo, Henrique Azevedo, que falou sobre a 
legislação para rádios comunitárias; 
 
• Exibição do documentário Duas águas – Dentro do evento que 
comemorou os 40 anos da peça “Morte e vida Severina”, a Videoteca 
exibiu o vídeo “Duas águas”, sobre a vida e obra de João Cabral de Mello 
Neto; 
 
• II Festival do minuto PUC-SP e XII Festival do minuto vivo 2005 – A 
Videoteca, em parceria com a Agência Observatório, responsável pelo 
Festival realizou a sessão com os vídeos inscritos pelos alunos da PUC-SP e 
a premiação do melhor trabalho. Também foram exibidas as produções de 
outras universidades que concorreram no Festival do Minuto. A Videoteca 
ainda exibiu os melhores vídeos do ano na sessão dedicada ao Minuto Vivo 
2005; 
 
• Programação especial – Atendendo a solicitação da coordenação do 
curso de Multimeios, a Videoteca selecionou alguns títulos pertencentes ao 
seu acervo visando a atender especialmente os alunos e as especificidades 
do curso. Assim, em outubro, durante uma semana, foram exibidos os títulos: 
Geotomia, Enredando as pessoas, Waking life e Berlim, Sinfonia da 
metrópole; 
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• 19ª Mostra de vídeo de Santo André – Pelo segundo ano consecutivo, a 
parceria entre a Videoteca e a Prefeitura de Santo André possibilitou a 
inclusão do Auditório Banespa no circuito de exibição da Mostra. Além de 
assistirem aos vídeos, os alunos puderam participar da votação do melhor 
trabalho, segundo o júri popular;  
 
• Mostra “Um olhar sobre a videoarte”– A Videoteca promoveu no dia 02 
de setembro a mostra que apresentou os vídeos realizados pelo aluno do 
curso de Multimeios, Rodrigo Gontijo que, após a sessão, participou de um 
debate sobre sua obra com a participação da profª. Rosângela Leote. 
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2.4 – Filantropia 
A PUC-SP encara a questão da filantropia como uma vocação constitutiva da 

universidade, uma identidade que deve se manter. A PUC-SP nasceu comunitária, 

embora na época (1946) ainda nem se usasse este termo. Assim como a maioria das 

outras universidades católicas, foi criada com o claro intuito de formar uma elite cultural e 

participar do desenvolvimento social do estado de São Paulo, entendendo que aí já 

estava contida a idéia de inclusão das classes menos favorecidas. A dimensão 

comunitária da PUC-SP alcança o público externa e internamente, pois inclui prestação 

de serviços e concessão de bolsas de estudo. A filantropia é conseqüência desta postura, 

não o contrário. Prova disso é que a PUC-SP excede, e muito, o que a legislação exige 

para se obter o título de filantropia. 

Para obter o certificado de filantropia a instituição tem que investir 20% da 

sua receita bruta em ações comunitárias. A PUC-SP nas bolsas de estudos que são 

contabilizáveis para a filantropia (modalidades PROUNI( Programa Universidade para 

Todos), Doação e Escola da Família), investe 13,7% da receita líquida dos cursos de 

graduação, sendo que a exigência legal é de 10%. Mas o total investido pela PUC-SP em 

todas as modalidades de bolsa é mais que o dobro desse valor. 

Para acompanhar o desempenho dos alunos a PUC-SP realiza entrevistas e 

acompanhamento semestral do rendimento acadêmico de todos os bolsistas8. Em 2005, 

foram realizadas visitas domiciliares aleatórias, aos estudantes que têm bolsa integral. 
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2.5 – Ações confessionais 

As ações confessionais estão associadas à Pastoral Universitária que se 

insere no projeto salvífico da Igreja e se traduz na expressão legítima do direito e do 

dever da Universidade Católica em colaborar com esse projeto junto à comunidade 

universitária. Neste sentido, configura-se como “parte integrante e indispensável da vida 

e estrutura da instituição” CNBB (Conferência Nacional dos Bispos no Brasil). Diretrizes e 

normas para as Universidades Católicas Art. 39. (Documento 64). 9

A organização da pastoral na PUC-SP defronta-se com o desafio primário de 

estar presente nos seus campi, buscando efetivar em cada um destes espaços, de 

maneira particularizada, seus objetivos básicos. Fomentar uma dinâmica para a equipe 

pastoral de forma a atender a essas peculiaridades de espaço, de cultura universitária e 

de área de conhecimento é um dos aspectos mais marcantes da sua missão. Para tanto 

desenvolve um Projeto Pastoral elaborado conjuntamente pela Igreja e pela universidade. 

Este projeto, cuja marca é a busca de unidade na diversidade, orienta-se e estrutura-se, 

também em seus princípios e estratégias, pela organicidade que caracteriza e direciona 

toda a prática universitária como ensino, pesquisa e extensão. As atividades de ensino 

concretizam-se em eventos de cunho acadêmico, como palestras, encontros de 

catequese permanente, formação para os sacramentos e intercâmbio direto entre a 

doutrina cristã e as múltiplas áreas de conhecimento. No tocante à pesquisa, além da 

promoção de pautas referentes à ética na pesquisa, a Pastoral tem se lançado no 

aprofundamento de questões relevantes produzidos no seio da universidade sobre 

questões relacionadas ao pensamento social da Igreja, articulando-se com outras 

instituições civis, tal qual a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), visando à divulgação 

destes conhecimentos em outros foros eclesiais. A parceria da Pastoral, com o 

Departamento de Teologia e Ciências da Religião, tem possibilitado a institucionalização 

do projeto a PUC no Centro.  

Desde fevereiro de 2005, a Pastoral Universitária conta com uma nova equipe 

composta por três padres (Pe. Wando, Pe. Edelcio e Pe. Vandro) e um leigo (Prof. José 

Antônio) e a participação de jovens oriundos de movimentos e pastorais católicas e 

outras denominações religiosas, delineando um perfil de diálogo ecumênico e inter-

religioso.  

A Pastoral Universitária tem a coordenação desta tarefa compondo uma 

equipe formada de padres alunos e professores e está à disposição de toda a 

comunidade acadêmica para alguns serviços, a saber:  
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a) Acompanhamento Espiritual  
Missa às quartas-feiras.  

a) proporcionar o acesso de toda a comunidade acadêmica, alunos, 
funcionários e professores ao sacramento da eucaristia, com a finalidade de 
proporcionar-lhes uma vivência e aprofundamento na Fé;  
b) meditar sobre a vida do campus universitário, celebrando e intercedendo 
pelos momentos mais significativos da vida universitária e do país. 
 

Missas em memória.  
É mais um dos serviços sacramentais da Pastoral Universitária prestado a 
toda a comunidade acadêmica. Refere-se às Missas de 7o dia e demais 
momentos celebrativos em que se queira tornar viva na memória os eventos 
marcantes presentes e passados da vida universitária.Em 2005 foram 
realizadas 23 (vinte e três) missas de 7o dia e 3 (três) missas em homenagem 
a professores que marcaram a vida da universidade, tais como jubileu de 
prata e de ouro. 
 

Celebração do Sacramento do Matrimônio e do Batismo.  
Na esteira dos serviços sacramentais, a realização do sacramento do 
matrimônio e batismo para professores, funcionários e parentes próximos 
está à disposição da comunidade acadêmica. Este atendimento é feito em 
conjunto com a comunidade paroquial. 

 
Missa de Formatura.  

Atendendo aos convites das comissões de formatura para que se celebre 
uma Missa em ação de graças, os membros da pastoral, entretanto, não se 
furtam a marcar presença e ser sinal de Igreja quando solicitados para um 
culto ecumênico. 

Bênçãos.  
São requeridas para as mais diversas ocasiões. Em todas elas, sendo que 
algumas delas foram realizadas tanto no Campus Monte Alegre, como 
também nos Campi Marquês de Paranaguá e Santana.  Os sacerdotes 
dirigiram-se às pessoas e/ou aos grupos que os procuraram com o intuito de 
levar uma palavra de Fé e Esperança. 

 
b) Formação 

 
Dia de convivência e Espiritualidade com jovens da universidade. 

É um momento pensado, organizado e realizado com a participação de jovens 
da universidade e que se tornaram membros da pastoral. Acontecem num 
ambiente que proporcione clima de lazer, socialização, troca de experiências, 
auto conhecimento, reflexão, meditação, oração terminando com a celebração 
Eucarística.  

 
Grupo de reflexão Bíblica com alunos.  

A proposta do grupo de reflexão Bíblica em curso é temática. A partir de uma 
necessidade, problema ou desafio concreto medita-se sobre essa situação à luz 
da palavra de “Deus”. Esta iniciativa tem sido muito importante, pois tem 
possibilitado aos jovens encontrar respostas a muitas indagações trazidas das 
salas de aulas pelos alunos. 
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Conferências em parceria do Departamento de Teologia e Ciências da 
Religião. 

É mais uma das frentes de atuação da equipe de pastoral na universidade. Ela 
se dá pela interação entre a pastoral e as instâncias acadêmicas. Tal iniciativa 
tem possibilitado um diálogo mais profundo com professores e alunos 
interessados em debater certos temas. Dois encontros aconteceram em nível 
de graduação e Pós-graduação, demonstrando ser um campo salutar de 
relacionamento da academia com a pastoral.  
 

Reunião com membros do corpo docente e funcionários. 
A equipe de pastoral, por meio de um de seus membros, tem promovido  
reuniões entre professores e funcionários para tratar particularmente da atuação 
dos cristãos católicos no ambiente universitário, resgatando o caráter profético 
da Pontifícia Universidade Católica na vida do país. Desenha-se a formação de 
um grupo voltado ao aprofundamento e à colaboração do projeto de 
Democracia Direta encabeçado pela OAB e tendo como um de seus principais 
parceiros a CNBB. O grupo conta com 5 (cinco) professores do Direito, 4 
(quatro) do departamento de Teologia e Ciências da Religião, 1 (um) de Letras, 
além de 1 (uma funcionária do RH) e um representante da Fundação São 
Paulo. 
 

c) Serviço de promoção Humana e inclusão social 

Criação e implantação do FOCO vestibular 
O Projeto de FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA VESTIBULANDOS 
(FOCO-Vestibular)10 é uma iniciativa da Pastoral Universitária da PUC-SP em 
parceria com as Vice-reitorias Acadêmicas e Comunitárias. Tem por objetivo 
primeiro oferecer aos alunos de baixa renda e oriundos de escolas públicas a 
possibilidade de concorrer, ingressar e permanecer na universidade em 
qualquer uma das três áreas científicas (Ciências Humanas, Biológicas e 
Exatas), desenvolvendo a sua capacidade de reflexão e construindo 
conhecimentos em relação a temas que lhes proporcionam um resgate da 
cidadania.  
 

Campanha de agasalho em parceria com o centro acadêmico de Direito 
Esta campanha foi desenvolvida conjuntamente com o Centro Acadêmico de 
Direito e da Administração por intermédio da qual pode-se arrecadar uma 
grande quantidade de agasalhos que foram distribuídos para duas entidades 
previamente definidas pela coordenação da campanha. 
 

Campanha de recolhimento de brinquedos “Natal dos Sonhos” 
Em parceria com a Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo, e 
contando com a colaboração da FEA (Faculdade de Economia, 
Administração,Contabilidade e Atuária) - (Monte Alegre) e do Grêmio 
Acadêmico (Campus Santana), esta campanha pretende arrecadar brinquedos 
que serão distribuídos para as crianças carentes ligadas à entidades sociais da 
cidade de São Paulo. 
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10 Mais dados sobre o Projeto Foco podem ser encontrados no Vol. IV do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da 
PUC-SP – Caderno Organização e Gestão 
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B – Qual o conhecimento da comunidade universitária em relação aos projetos de 
Responsabilidade Social? 

 

1- As práticas de responsabilidade social desenvolvidas na 

PUC-SP: O conhecimento da comunidade Puquiana 
A comunidade puquiana: expressou seus conhecimentos em relação às 

práticas de Responsabilidade Social por meio dos questionários de Auto-Avaliação 

Institucional. Foram elaboradas duas questões, sendo uma delas comum aos três 

segmentos da comunidade: alunos, professores e funcionários, na qual o respondente 

deveria avaliar os programas citados em relação ao atendimento das necessidades. Para 

a resposta foi apresentada a seguinte escala do tipo likert: alto, médio, baixo e 

desconheço. A outra questão era comum aos questionários dos alunos e dos 

professores, e eles deveriam atribuir o grau de informação que possuíam em relação aos 

itens apresentados na questão. Para a resposta foi apresentada a seguinte escala 

também do tipo likert: alto, médio, baixo e nenhuma informação. 

Os dados coletados foram organizados, a partir da associação dos pontos 

“alto” e “médio” considerando que estes dois pontos da escala representam um 

conhecimento maior referente às atividades filantrópicas selecionadas para o 

questionário avaliativo. Mantiveram-se as posições “baixo”, “nenhum” e “desconheço” 

devido as especificidades destas alternativas. 

A seguir são apresentadas as tabelas 1.a, 2.a, 3.a, 4.a e 5.a contendo os 

resultados da coleta apresentadas pelos três segmentos avaliados: alunos, professores e 

funcionários.  

 

1.1 - O Conhecimento dos alunos 
Os alunos quando inquiridos sobre o grau de informação que possuíam sobre 

algumas das práticas filantrópicas da PUC-SP, se manifestaram conforme apresenta a 

tabela 1.a, a seguir. 
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Tabela 1.a – Distribuição das respostas dos alunos referente ao grau de informação que possuem 
sobre os projetos associados à Responsabilidade Social 
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ITENS 

% % % % % % % % % % % % % % % 
14 24 62 75 14 10 23 28 49 6 19 75 4 7 89 Derdic 100% 100% 100% 100% 100% 
7 20 74 36 29 35 13 25 62 7 15 78 3 12 85 NTC  100% 100% 100% 100% 100% 
6 15 79 9 20 71 6 18 76 5 11 84 78 13 9 Hospital Santa 

Lucinda 100% 100% 100% 100% 100% 
15 22 63 22 33 45 33 31 36 7 14 80 32 18 50 Clínica 

Psicológica 100% 100% 100% 100% 100% 
27 22 51 4 20 75 19 29 53 4 13 83 1 8 91 Escritório Modelo 

de Assistência 
Jurídica 100% 100% 100% 100% 100% 

4 12 84 3 16 81 8 18 75 6 7 86 1 9 90 IEE  100% 100% 100% 100% 100% 
46 32 22 12 25 64 18 30 52 6 17 77 3 10 86 PUC Consultoria 

Jr. 100% 100% 100% 100% 100% 
64 22 14 50 32 18 78 18 4 35 33 32 12 17 70 TUCA 100% 100% 100% 100% 100% 
7 17 76 7 25 68 20 25 55 11 15 75 6 11 83 CEDIC  100% 100% 100% 100% 100% 
9 18 73 10 25 65 38 32 30 4 14 82 3 8 89 Museu da Cultura 100% 100% 100% 100% 100% 
25 22 52 32 26 41 51 28 21 5 12 83 10 10 80 Espaço Banespa 100% 100% 100% 100% 100% 

A análise da tabela 1.a acima mostra que o grau de conhecimento dos itens 

apresentados, varia entre baixo e nenhum em quase todos os casos, sendo alto e médio 

apenas nos centros ao qual a atividade está diretamente ligada. Como exemplo destaca-

se a DERDIC com 75% “Alto/Médio” no Centro de Educação (CE) e o Hospital Santa 

Lucinda com 78% “Alto/Médio” no Centro de Ciências Médicas e Biológicas (CCMB).  

O TUCA apresentou um alto grau de conhecimento por parte dos alunos no 

CCJEA, CE, CCH e CCET, ficando apenas o CCMB, que se encontra em Sorocaba, com 

nenhum conhecimento (70%) sobre o Teatro. 

Outra questão aos alunos, solicitava a avaliação de atividades filantrópicas 

apresentas em relação ao grau de atendimento das necessidades.  

A sistematização realizada com as respostas dos alunos por centros, é 

apresentada na tabela 2.a, a seguir. 
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Tabela 2.a - Distribuição das porcentagens referentes às respostas dos alunos sobre o atendimento 
das necessidades dos projetos relacionados à Responsabilidade Social. 
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ITENS 

% % % % % % % % % % % % % % % 
8,0 14,5 77,5 14,7 11,8 73,5 11,3 13,9 74,8 9,5 14,3 76,2 9,2 16,2 74,6 PET 100% 100% 100% 100% 100% 
6,0 11,6 82,3 10,6 12,1 77,3 7,7 8,5 83,8 7,7 9,5 82,7 2,2 11,4 86,5 Projeto 

Pindorama 100% 100% 100% 100% 100% 
6,9 12,1 81,0 13,4 14,9 71,6 11,8 11,3 76,9 11,3 8,9 79,8 6,5 14,1 79,3 PAC  100% 100% 100% 100% 100% 
8,1 9,7 82,3 7,4 11,8 80,9 9,5 13,1 77,3 7,8 13,3 78,9 3,3 10,9 85,9 Pastoral 

universitária 100% 100% 100% 100% 100% 
 

A análise da tabela 2.a, acima, mostra que a maior parte dos alunos (mais 

que 70%) em todos os centros desconhece as atividades apresentadas. Dos alunos que 

atribuíram uma avaliação aos programas citados, apontaram como “baixo” o atendimento 

das necessidades. 

 

1.2 – O conhecimento dos professores 
Outro segmento avaliado foi o dos professores, que quando questionados 

sobre o seu grau de conhecimento em relação às práticas filantrópicas da PUC-SP, 

apresentaram-no conforme a tabela 3.a abaixo. 
 
Tabela 3.a – Distribuição das respostas dos professores referente ao grau de informação que 
possuem sobre os projetos associados à Responsabilidade Social 
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ITENS 

% % % % % % % % % % % % % % % 
32 35 33 72 17 11 54 27 20 46 36 18 12 36 52 Derdic 100% 100% 100% 100% 100% 
10 40 51 67 22 11 28 40 32 14 54 32 32 16 52 NTC  100% 100% 100% 100% 100% 
11 37 52 30 30 40 17 51 32 29 29 43 95 0 5 Hospital Santa Lucinda 100% 100% 100% 100% 100% 
13 37 51 50 35 15 52 28 20 25 43 32 11 19 70 Clínica Psicológica 100% 100% 100% 100% 100% 
29 32 40 15 45 40 29 43 28 18 29 54 19 23 58 Escritório Modelo de 

Assistência Jurídica 100% 100% 100% 100% 100% 
10 30 60 20 55 25 24 25 51 21 32 46 10 20 70 IEE  100% 100% 100% 100% 100% 
45 21 34 19 48 33 14 36 50 11 33 56 7 27 67 PUC Consultoria Jr. 100% 100% 100% 100% 100% 
54 37 10 65 25 10 73 23 4 71 25 4 50 37 13 TUCA 100% 100% 100% 100% 100% 
17 37 46 40 50 10 30 43 28 29 32 39 17 30 53 CEDIC  100% 100% 100% 100% 100% 
11 27 62 47 37 16 39 35 26 11 19 70 10 23 67 Museu da cultura 100% 100% 100% 100% 100% 
22 25 52 56 33 11 55 30 15 32 21 46 7 30 63 Espaço Banespa 100% 100% 100% 100% 100% 
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Assim como no caso dos alunos, a análise da tabela 3.a mostra que o grau de 

conhecimento dos itens apresentados, varia entre baixo e nenhum em quase todos os 

casos, sendo alto e médio apenas nos centros ao qual a atividade está diretamente 

ligada. Como exemplo destaca-se a DERDIC com 72% “Alto/Médio” no Centro de 

Educação (CE) e por outro lado um ponto a salientar é que 11% desconheçam a DERDIC 

dentro do CE, o Hospital Santa Lucinda com 95% “Alto/Médio” no Centro de Ciências 

Médicas e Biológicas (CCMB). O CCMB ainda apresenta um dado interessante, onde 5% 

dos professores alegam não ter nenhum conhecimento em relação ao Hospital Santa 

Lucinda. 

O TUCA também aparece como destaque, obtendo um alto grau de 

conhecimento por parte dos professores dos cinco centros: CCJEA (54%), CE (65%), 

CCH (73%), CCET (71%) e CCMB (50%). 

Na tabela a seguir, verifica-se a distribuição das porcentagens referentes às 

respostas dos professores sobre o atendimento das necessidades dos projetos 

relacionados à responsabilidade social e os dados indicaram que em todos os centros 

foram registradas as mais altas porcentagens no quesito “desconheço”. 

Um ponto a ser salientado foram as respostas nos itens “Programa de 

Educação Tutorial” e “Projeto Pindorama” que alcançaram no grau alto/médio 

porcentagens de 33% e 30% respectivamente no CE (Centro de Educação). 

Um outro destaque é uma porcentagem de 30% no grau alto/médio, que a 

“Pastoral Universitária” alcançou no CCET (Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas). 

 
Tabela 4.a – Distribuição das porcentagens referentes às respostas dos professores sobre o atendimento das 
necessidades dos projetos relacionados à Responsabilidade Social. 
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ITENS 

% % % % % % % % % % % % % % % 
6 8 86 33 19 48 22 19 60 25 11 64 20 13 67 Programa de Educação 

tutorial (PET) 100% 100% 100% 100% 100% 
8 5 87 30 25 45 16 13 71 27 19 54 14 3 83 

Projeto Pindorama 
100% 100% 100% 100% 100% 

13 5 82 22 28 50 25 18 57 15 15 70 13 20 67 PAC (programa de 
atendimento comunitário) 100% 100% 100% 100% 100% 

19 17 63 19 33 48 21 19 60 30 11 59 20 27 53 
Pastoral Universitária 

100% 100% 100% 100% 100% 
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1.3 – Conhecimento dos funcionários 
Para investigar o grau de informação que os funcionários têm em relação aos 

projetos associados à Responsabilidade Social foi também aplicado o mesmo item aplica 

aos alunos e professores. Na tabela 5.a, a seguir, são apresentados os resultados 

obtidos a partir das respostas dos funcionários. 
 

Tabela 5.a – Distribuição das porcentagens referentes às respostas dos funcionários sobre o 
atendimento das necessidades dos projetos relacionados à Responsabilidade Social. 
 

Itens DERDIC Marquês de 
Paranaguá Monte Alegre Sorocaba 

Alto/Médio 42,9 51,7 58,7 34,4 
Baixo 7,1 10,3 7,9 6,3 

Desconheço 50,0 37,9 33,3 59,4 Bolsa doação 

Total 100% 100% 100% 100% 
Alto/Médio 42,9 58,6 59,0 41,9 

Baixo 0,0 3,4 3,3 0,0 
Desconheço 57,1 37,9 37,7 58,1 Bolsa restituível 

Total 100% 100% 100% 100% 
Alto/Médio 66,7 79,3 81,3 62,5 

Baixo 0,0 0,0 3,1 0,0 
Desconheço 33,3 20,7 15,6 37,5 

Bolsa acordo 
interno 

Total 100% 100% 100% 100% 
Alto/Médio 26,7 41,4 44,3 29,0 

Baixo 0,0 3,4 4,9 3,2 
Desconheço 73,3 55,2 50,8 67,7 

Bolsa PROUNI 
(MEC) 

Total 100% 100% 100% 100% 
Alto/Médio 26,7 44,8 31,1 31,3 

Baixo 0,0 6,9 8,2 3,1 
Desconheço 73,3 48,3 60,7 65,6 

Bolsa escola da 
família 

Total 100% 100% 100% 100% 
Alto/Médio 40,0 55,2 42,6 25,8 

Baixo 0,0 10,3 3,3 3,2 
Desconheço 60,0 34,5 54,1 71,0 Bolsa estágio 

Total 100% 100% 100% 100% 
Alto/Médio 33,3 13,8 23,0 25,0 

Baixo 0,0 6,9 9,8 0,0 
Desconheço 66,7 79,3 67,2 75,0 

Convênio com a 
Secretária da 

Educação 
Total 100% 100% 100% 100% 

Alto/Médio 6,7 3,4 18,0 17,6 
Baixo 0,0 3,4 4,9 2,9 

Desconheço 93,3 93,1 77,0 79,4 

Programa de 
Educação 

Tutorial (PET) 
Total 100% 100% 100% 100% 

Alto/Médio 6,7 14,3 15,0 11,8 
Baixo 0,0 7,1 5,0 0,0 

Desconheço 93,3 78,6 80,0 88,2 
Projeto 

Pindorama 
Total 100% 100% 100% 100% 

Alto/Médio 20,0 3,4 44,1 20,6 
Baixo 0,0 10,3 5,1 2,9 

Desconheço 80,0 86,2 50,8 76,5 

PAC (Prog. de 
Atendimento 
Comunitário) 

Total 100% 100% 100% 100% 
Alto/Médio 50,0 6,9 43,3 17,6 

Baixo 0,0 3,4 11,7 8,8 
Desconheço 50,0 89,7 45,0 73,5 

Pastoral 
Universitária 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Analisando a tabela 5.a verifica-se que o grau de conhecimento dos 

funcionários, referente aos itens apresentados, indicou uma maior porcentagem no 

quesito “alto e médio” para “Bolsa acordo interno” nos campus Marquês de Paranaguá, 

Monte Alegre e Sorocaba perfazendo 79,3%, 81,3% e 62,5% respectivamente. 

No item “Bolsa restituível” também encontram-se porcentagens consideráveis 

nos campus Marquês de Paranaguá 58,6% – Monte Alegre 59,0% e Sorocaba 41,9%. 

Enquanto na DERDIC os três itens que os funcionários conhecem refletindo 

nas mais altas porcentagens nos graus alto/médio foram: “Bolsa acordo interno” 66,7%, 

“Bolsa restituível” e “Bolsa doação” com a mesma porcentagem 42,9%. 

Um ponto de destaque é que tanto os funcionários da DERDIC, como os 

funcionários dos demais campi indicaram maior desconhecimento em dois itens: 

“programa de Educação Tutorial PET”– DERDIC 93,3% – Marquês de Paranaguá 93,1% 

– Monte Alegre 77,0% – e 79,4% dos funcionários do campus Sorocaba também 

desconhecem aquele programa. 

Um outro item que também foi indicado com altas porcentagens de 

desconhecimento foi: “Projeto Pindorama” na DERDIC 93,3% – desconhecem o projeto, 

Marquês de Paranaguá 78,6%, Monte Alegre 80% e Sorocaba 88,2%. 
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III - Encaminhamentos para a tomada de 
Decisões 
 
1 – As potencialidades e as Fragilidades  

O caráter comunitário da PUC-SP, a distingue da maioria das universidades 

públicas e privadas brasileiras. Tal característica implica um modo próprio de administrar, 

ensinar, pesquisar, conviver e comprometer-se com a realidade social. Por ser uma 

universidade católica também presta serviço a toda comunidade acadêmica, interagindo 

com os mais diversos segmentos, pretendendo valorizar todas as forças vivas que já 

atuam e desejam atuar na universidade, por meio de um diálogo constante entre fé e 

razão, à luz da mensagem cristã.  

A gestão destas diferentes formas de conhecimento produzido é uma 

temática intrinsecamente ligada à capacidade que a PUC-SP tem em utilizar e combinar 

as várias fontes e tipos de conhecimentos para desenvolver competências específicas e 

capacidades inovadoras permanentemente para o surgimento de novos conhecimentos e 

o apoio a iniciativas de responsabilidade social. 

Neste sentido, o compromisso com a responsabilidade social é uma das 

marcas que personalizam a PUC-SP que pode ser constatado pelas parcerias 

estabelecidas com a sociedade e com as distintas esferas governamentais, na realização 

de atividades desenvolvidas por professores, estudantes e funcionários em projetos de 

diferentes naturezas – inclusão social, de desenvolvimento econômico social, ligados ao 

meio-ambiente e aqueles que investem na preservação da memória e do patrimônio 

cultural – mas integrados pelo princípio da educação como um bem público. 

O número de bolsas concedidas, nas 11 modalidades, no 1º semestre/05 

(8.768) e no 2º semestre/05 (8.869) para cerca de 6.000 estudantes, espelha a 

determinação da PUC-SP em cumprir essa missão. Em 2005 registrou-se 352 bolsistas 

do Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e 1.370 com Bolsa integral Doação 

FSP (Fundação São Paulo). O convênio com o Governo do Estado ofereceu 424 bolsas 

Escola da Família; o Governo Federal ofereceu 485 bolsas do FIES (Financiamento 

Estudantil). Foram oferecidas também 1.646 bolsas restituíveis 1.545 bolsistas. 

(funcionários, professores e dependentes).  

Investiu-se na ampliação do processo de divulgação, comunicação e acesso 

dos estudantes bolsistas e do público em geral, aos formulários e documentos de bolsas 

de estudo. Para tanto, criou-se em parceria pessoal técnico da Assessoria de Políticas 

Tecnológicas (APT), link próprio, referente a bolsas página da PUC-SP onde são 
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oferecidas informações sobre as diferentes modalidades de bolsas e cronograma de 

inscrições. 

O Programa de Atendimento Comunitário (PAC) é a proposta que acolhe 

ações que traduzem, por meio de suas diferentes naturezas, a responsabilidade social 

difundido e colocando em prática um conjunto de princípios e valores, por meio de quatro 

processos: gestão, docência, investigação e extensão. 

O PAC estruturou ações integradas a esses diferentes processos e orientou 

seu trabalho a partir das necessidades identificadas e mapeadas no interior da 

universidade, as quais desvelaram a realidade existente; dos parâmetros acordados junto 

à Vice-reitoria Comunitária (VRACOM) e do conhecimento acumulado dos profissionais 

que compõem a equipe. Assim, o programa conta com uma equipe multidisciplinar, 

formada por 02 Psicólogos, 01 Assistente Social e 01 Teólogo. Entre suas atribuições 

acolhe, reconhece, orienta, media, encaminha e acompanha situações e casos que 

necessitem de atendimento comunitário, com o objetivo de favorecer e facilitar a 

convivência entre os integrantes da comunidade. Além disso, tem como missão promover 

atividades e projetos, em parceria com a comunidade, que reflitam na expansão da saúde 

individual e coletiva e, deste modo, ressignificar as relações na universidade. Coerente 

com os valores da PUC-SP, o serviço prestado pelo PAC norteia-se por princípios de 

atuação que valorizam a perspectiva institucional e coletiva, a prevenção, a intervenção, 

a mediação e a integração, como referências que definem seu atendimento. 

As fragilidades identificadas nos serviços que atendem o compromisso da 

responsabilidade social universitária puderam ser apontadas a partir das análises de 

diferentes fontes de informações: 1) Relatório de Atividades da VRACOM 200511; 2) 

Plano de Gestão 2004/200812; 3) Sites de programas e projetos que tem como ponto 

central a responsabilidade social. De maneira geral, elas estão fortemente associadas às 

questões econômicas: ampliação do número de bolsas de estudo, ausência de patrocínio 

para eventos culturais (Coral CUCA, peças e apresentações no TUCA), falta de verbas 

para campanhas educativas etc. Outras limitações foram registradas e as propostas para 

a superação de cada uma delas encontram-se na seqüência deste documento. 
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11 Vide Anexo 1 deste Vol. 
12 Vide Anexo 1 do Vol. IV Gestão e Apoio 
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2 – O Aperfeiçoamento das ações 
No sentido de viabilizar e sustentar o trabalho e os serviços prestados pela 

PUC-SP, associados à responsabilidade social, foi elaborado um planejamento, com 

ênfase para as áreas que apresentam maiores pontos de fragilidade, seja por uma 

intervenção direta, seja na construção de políticas institucionais de prevenção. São elas: 

a) conhecimento e reconhecimento da comunidade; b) inclusão; c) saúde e qualidade de 

vida; d) cultura e e) produção acadêmica comunitária. A seguir, são apresentadas, de 

forma sintética, algumas ações necessárias para se atingir as metas propostas para o 

aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pela PUC-SP associados à responsabilidade 

social. 

 

Área Metas Ações Necessárias 

C
on

he
ci

m
en

to
 e

 
re

co
nh

ec
im

en
to

 d
a 

C
om

un
id

ad
e 

Desenvolver pesquisa de perfil 
comunitário – início do trabalho no 
Campus Santana, tendo em vista o 
número reduzido de alunos que 
facilitará a aplicação da pesquisa e a 
análise dos dados. Número de alunos 
a serem atingidos: 170. Previsão: 
novembro de 2005. 

Parceria com professores ou com a 
Faculdade de Ciências Sociais e Professor 
da área de Estatística para destacar e 
definir os instrumentais e a análise dos 
dados da pesquisa; 

Horas de trabalho de 2 Agentes 
Educacionais para acompanhar e efetivar a 
pesquisa. 

In
cl

us
ão

: C
on

vê
ni

o 
In

te
rn

ac
io

na
l –

 P
EC

-G
 

Desenvolver, em conjunto com os 
estudantes pertencentes ao Programa 
Estudante Convênio Graduação – 
PEC-G, atividades que propiciem a 
integração e o efetivo intercâmbio 
cultural, bem como, elaborar 
estratégias para minimizar as 
dificuldades de adaptação destes no 
país. 

 
Número de alunos convênio a 

serem diretamente atingidos: todos os 
estudantes convênio – 56 alunos. 
Previsão: em curso. 

Manter contato com as embaixadas 
brasileiras, nos países pertencentes ao 
PEC-G, com vistas a mapear o número de 
estudantes que deverão ingressar na 
PUC/SP em 2006; 

Articular a recepção destes alunos, junto 
aos estudantes estrangeiros que já estão na 
universidade; 

Desenvolver parcerias com as 
embaixadas e consulados dos estudantes 
estrangeiros pertencentes ao PEC-G, como 
forma comprometê-los com a proposta de 
integração, determinada pelo convênio; 

Articulação entre as vice-reitorias 
comunitária e acadêmica, por meio do PAC 
e um assessor indicado pela VRAC, para 
análise criteriosa do convênio e 
desenvolvimento de ações que, 
efetivamente promovam a integração 
proposta. 
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Área Metas Ações Necessárias 

Pr
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çã

o,
 In
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o 
e 
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ão

 d
e 

Sa
úd

e 
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 V
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a:

 
Se

xu
al

id
ad

e 
Desenvolver um projeto 

institucional de atendimento, pesquisa 
e produção acadêmica sobre a 
temática; 

 
Mapear as produções acadêmicas 

desenvolvidas pelos profissionais da 
PUC-SP, sobre o tema; 

 
Contatar os profissionais, no 

sentido de verificar o interesse em 
participar da criação do projeto; 

 
Oferecer, à comunidade espaços para 
discussão e criação de propostas de 
trabalho. Pessoas a serem atingidas: 
comunidade interna do Campus 
Monte Alegre. Previsão: 1º semestre 
de 2006. 

 

Instituir o PAC como referência e 
responsável pela elaboração da proposta 
da área dentro da PUC-SP; 

Buscar os professores e alunos na 
instituição que demonstrem interesse em 
participar da elaboração e aplicação das 
atividades. 

Pr
ev

en
çã

o,
 In

te
rv

en
çã

o 
e 
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om

oç
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 d
e 
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úd
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Q
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 S
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e 

Q
ua

lid
ad

e 
de

 V
id

a 

Desenvolver atividades que 
favoreçam o aumento das condições 
de saúde (física e psíquica) e 
propiciem maior integração do 
indivíduo com o ambiente. Número de 
pessoas a serem atingidas: todos os 
interessados, todavia com a 
adaptação de realizar as atividades 
em correspondência com as horas de 
trabalho disponíveis dos professores 
do Defe. Previsão: em curso e com a 
possibilidade de expansão gradativa. 

A partir da experiência piloto, criar novos 
grupos de relaxamento, alongamento e 
oficinas diversas; 
Ampliar o trabalho para o campus Marquês 
de Paranaguá, como forma de responder a 
um pedido da comunidade. 

Pr
ev

en
çã

o,
 In

te
rv

en
çã

o 
e 

Pr
om

oç
ão

 d
e 
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úd

e 
/ 

Q
ua

lid
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e 
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 V
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Es
po

rt
e:

 d
e 

re
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en
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çã

o 
e 

de
 a

lta
 p
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fo

rm
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c 

Reestruturar e reorganizar o 
esporte na universidade, por meio de 
parcerias com segmentos internos 
(Atléticas, Defe, CA’s, entre outros); 

Elaborar um projeto institucional de 
esporte, com orçamento anual 
previsto, para custear as despesas; 

Recriar a liga PUC para reordenar 
a relação da instituição com às 
Atléticas e representar a universidade 
em atividades esportivas externas; 

A longo prazo, criação de equipes 
representativas da instituição, para 
eventos inter-universidades e outros 
eventos esportivos. Número de 
pessoas a serem atingidas: alunos 
dos diversos cursos interessados e 
praticantes de esportes. Previsão: 
para o esporte de representação, 
implantação imediata e o de alta 
performance, a partir do 1º semestre 
de 2007.  

Horas de trabalho de 2 Agentes 
Educacionais para mediar, negociar e 
acompanhar as parcerias estabelecidas; 
Apoio e definição da Reitoria na forma de 
montar e existir da Liga PUC; 
Apoio e ajuda da Coordenadoria de 
Assessoria Jurídica na elaboração e 
fundamentação legal para a existência da 
Liga, assim como, na revisão dos estatutos 
das Atléticas e sua adequação a 
parâmetros mais democráticos e universais; 
Colaboração e ajuda da ARII (Assessoria 
de Relações Institucionais e Internacionais), 
no que tange a formatação do projeto de 
patrocínio e conseqüente busca de 
empresas e recursos necessários para 
desenvolver tal área; 
Retaguarda e contribuição direta da 
Assessoria de Comunicação Interna (ACI) 
para divulgar amplamente a parte esportiva 
no site da universidade, e, em seus outros 
meios de comunicação. 
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Pr
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e 
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Desenvolver atividades 
esportivas de caráter integrativo, 
cooperativo, recreativo e lúdico. 

Implantação de calendário 
esportivo anual com eventos e 
modalidades esportivas variadas; 

Integrar alunos, professores e 
funcionários, por intermédio da 
participação nos eventos 
esportivos. Pessoas a serem 
atingidas: todos os interessados. 
Previsão: em curso. 
 

Estruturar o clube da caminhada, 
buscando efetivar uma parceria com a 
Faculdade de Turismo e com órgãos 
externos que se interessam pelo projeto 
(Secretaria de Turismo, Subprefeituras, 
etc.) 

Apresentar a proposta do Clube da 
Caminhada no Conseg, como forma de 
resgatar a relação saudável com a 
comunidade do entorno do Campus 
Monte Alegre. 

Reestruturar o calendário anual de 
competições para o ano de 2006. 

Pr
ev
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o,
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en
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R
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çã
o 

C
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Organizar uma estrutura 
permanente de recepção e 
acolhimento aos calouros, de 
modo a integrá-los à comunidade; 

Traçar o perfil comunitário 
(conhecer os interesses, 
demandas e necessidades) do 
aluno que ingressa na instituição e 
atualizá-lo anualmente; 

De fato instaurar uma estrutura 
institucional pré-montada para a 
recepção, que não ocorra ano a 
ano a desmontagem e a 
recuperação do trabalho sem 
parâmetros norteadores e a 
experiência acumulada daquilo 
que deve ser mantido e do que 
deve ser atualizado; Pessoas a 
serem atingidas: calouros de 2006. 
Previsão: início imediato. 

Definir a estrutura de 
responsabilidade pela forma e conteúdo 
da recepção anual aos calouros da 
PUC-SP. Destacar claramente o 
período de elaboração e formatação da 
proposta da recepção; 

Iniciar na 2ª quinzena de 
outubro/2005, as primeiras reuniões 
para organização da semana de 
recepção e acolhimento aos calouros 
de 2006; 

Contatar os parceiros para compor a 
comissão de recepção: vice-diretores 
comunitários; representantes dos 
centros acadêmicos, representantes 
das atléticas, representantes docentes, 
representantes dos funcionários das 
secretarias, PAC, Vracom, Defe e Ex-
alunos; 

Organizar subcomissões ou grupos 
de trabalho, para o desenvolvimento de 
ações localizadas e preparação de um 
projeto para arrecadar fundos através 
de patrocínio. 

Pr
ev

en
çã

o,
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en
çã

o 
e 
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ão

 d
e 
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/ 

Q
ua

lid
ad

e 
de

 V
id

a:
 

C
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o 
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O
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s 
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 c
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vi
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Propiciar e colaborar na 
reorganização de espaços 
comunitários de convívio e 
desenvolvimento de atividades 
coletivas e/ou de representação. 
Pessoas a serem atingidas: 
comunidade interna que utiliza 
esses espaços. Previsão: 
implantação imediata e a médio 
prazo – 1º semestre de 2006. 

Disponibilizar 01 sala para 
permanência da Atlética de 
Comunicação; 

Disponibilizar 01 sala para 
instalação da Academia da PUC/SP; 

Colocar 02 seguranças permanentes 
(um por período) na quadra de esportes 
do campus Monte Alegre, para dar 
retaguarda às ações de reorganização 
e utilização do espaço. 
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C
ul

tu
ra

 
Promover ações que propiciem 

espaços para atitudes criativas e 
favoreçam diversos tipos de 
expressões culturais no interior da 
universidade; 

 Estabelecer um calendário anual de 
festividades comunitárias, em parceria 
com os segmentos da PUC-SP. 
Pessoas a serem atingidas: pessoas 
da comunidade interna, interessadas 
ou mobilizadas para as atividades. 
Previsão: implantação imediata e a 
médio prazo – 1º semestre de 2006. 

Divulgar amplamente pela comunidade a 
possibilidade e interesse em reunir propostas 
variadas para dinamizar a área cultural na 
PUC-SP. 

Recuperar urgentemente a relação efetiva 
da comunidade com os espaços artísticos do 
TUCA.  

Elaborar e estabelecer, por intermédio 
das propostas apresentadas pela 
comunidade, um plano de ação que subsidie 
a política institucional na área da cultura; 

Disponibilizar os setores da instituição 
que atuam com a captação de recursos, para 
colaborar na estruturação de um projeto 
cultural, abarcando a referida área. 

Pr
od

uç
ão

 
A

ca
dê

m
ic

a-
C

om
un

itá
ria

 

Elaborar materiais teóricos/técnicos 
acerca dos trabalhos e experiências 
cotidianas da área comunitária; 

Oferecer campo de estágio nas 
áreas de Psicologia, Serviço Social e 
Pedagogia. Pessoas a serem atingidas: 
interessados em geral em trabalhos 
comunitários. Previsão: 1º semestre de 
2006. 

Criar um canal de comunicação 
institucional para divulgação dos materiais 
produzidos pelo setor; 

Definir parcerias com as unidades 
acadêmicas para o oferecimento de estágios, 
com supervisão prática oferecida pelos 
profissionais do PAC. 
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 I - Introdução 
A avaliação institucional é pautada pelo princípio de que se deve apreender 

globalmente a instituição em sua multidimensionalidade e complexidade. Abrange, 

portanto, as diferentes dimensões de atuação da universidade, dentre elas, a dimensão 

comunicação com a sociedade, que se insere no contexto das relações da instituição 

com a comunidade.  

O processo de auto-avaliação institucional desencadeado na PUC-SP 

focalizou a dimensão considerando as práticas de comunicação interna e externa 

realizadas pela universidade. A análise das ações desencadeadas e seus resultados são 

objeto do presente trabalho.  

A questão da comunicação é importante especialmente numa universidade 

como a PUC-SP que, ao longo de sua história buscou preservar suas características 

democráticas e se pautou pela ação coletiva na definição dos rumos da instituição. O 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade destaca que “as questões 

da democracia, da preservação da autonomia universitária e da natureza e do interesse 

público das atividades da PUC-SP, e suas decorrências, constituíram eixos articuladores 

da sua reestruturação e da definição das bases institucionais para a formulação do seu 

projeto educacional. Estruturalmente, consagrou-se nas decisões que afetam a vida da 

comunidade universitária, ou seja, a gestão e a deliberação, a ampla participação dos 

segmentos docente, discente e técnico administrativo...”. 

Para se assegurar a gestão participativa, é fundamental a transparência, o 

desenvolvimento da consciência institucional e o diálogo. Para tanto, coloca-se como 

exigência a manutenção de canais e fluxos de comunicação, além do favorecimento da 

socialização de informações. 

O encaminhamento metodológico da avaliação foi definido a partir dessa 

perspectiva participativa que exige a comunicação orientada pela efetividade, 

credibilidade e dialogicidade. Esses aspectos se constituíram como critérios avaliativos e 

constam da matriz de avaliação da dimensão. Foram assim compreendidos: 

A efetividade caracteriza-se pela existência de recursos e canais de 

comunicação diversificados com práticas sistematizadas e conhecimento do público. 

A credibilidade compreende os recursos e estratégias comunicacionais 

utilizadas para garantir o fluxo de comunicação de forma atualizada, precisa e 

consistente, possibilitando a construção de uma relação de confiança na informação. 

A Dialogicidade supõe o estabelecimento de vínculo comunicativo dialógico, 

entre instâncias e membros da comunidade, convivendo com diferentes possibilidades 

interpretativas.  
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Esses elementos foram importantes para se definir a avaliação da dimensão, 

compreendendo, como acentua Hadji (2001), que a avaliação é uma leitura da realidade 

orientada por valores que expressam expectativas. A instituição deve gerar os 

referenciais de qualidade de suas ações, que constituem a grade para apreciação da 

realidade e são pré-condição para os encaminhamentos metodológicos. 

A construção dos referenciais e critérios de avaliação, o detalhamento da 

matriz de avaliação da dimensão comunicação com a sociedade foi resultado de um 

processo de debates com a comunidade sobre o a avaliação a ser realizada, como previa 

o Projeto de auto-avaliação da PUC-SP aprovado pelas instâncias colegiadas da 

universidade.  

O desenvolvimento da proposta avaliativa da dimensão implicou momentos 

de trabalho conjunto com os segmentos da comunidade e, especificamente, com alguns 

interlocutores qualificados das áreas de comunicação: Assessoria de Comunicação 

Institucional (ACI) e Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA):  

- 03/03/05: Realização de oficina de trabalho para discussão e legitimação 

das matrizes de avaliação do Projeto de auto-avaliação Institucional. 

-14/04/05 - Reunião para definição de prioridades da dimensão “Comunicação 

com a sociedade” com segmentos da PUC-SP. 

- 19/04/05 - Reunião para definição marcos teóricos e instrumentos da 

dimensão “Comunicação com a sociedade”, com a CPA - Ampliada e segmentos da 

PUC-SP. 

Esse processo de auto-avaliação foi, portanto, realizado em três fases: 

Construção coletiva do projeto, Desvelamento coletivo da realidade e Comunicação 

negociada. As atividades obedecendo aos princípios de flexibilidade e de atendimento às 

necessidades da comunidade da PUC-SP, contaram com a participação dos diferentes 

setores da instituição e tiveram um caráter formativo. Na fase Construção coletiva do 

projeto, foi elaborada a matriz de avaliação da dimensão, documento orientador do 

trabalho. Essa elaboração teve início no I Fórum de Auto-avaliação ocorrida em março de 

2005, quando foram realizadas oficinas de trabalho, contando com a participação de 

diferentes segmentos da universidade. A matriz foi retomada com a comunidade para 

dimensionar a avaliação do ciclo 2005-2006. 

Na fase Desvelamento Coletivo da Realidade, foi efetivada a construção 

coletiva dos instrumentos avaliativos: questionários específicos para alunos, professores, 

funcionários e, também, roteiros para coleta de dados, pré-testagem dos instrumentos e 

coleta de dados. Os mesmos segmentos da comunidade dialogaram sobre a viabilidade 

desses instrumentos e posteriormente sobre as análises realizadas, na fase 

Comunicação Dialogada. 
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Desvendar os sentidos das práticas de comunicação na PUC-SP passou pela 

consideração de três níveis de análise:  

• comunicação institucional assumida pela gestão da PUC-SP por meio dos 
órgãos e recursos específicos, junto à comunidade interna e externa, para 
difundir informações de interesse público sobre a filosofia, as políticas e 
práticas da universidade, enfatizando sua missão, valores e objetivos. 
 Nesse nível, considerou-se o trabalho da Assessoria de Comunicação 
Institucional (ACI), a comunicação on-line, o site e sistema de e-mails e 
recursos de comunicação da administração. 
 
• tecnologia da informação e comunicação que favorece a articulação de 
áreas e a gestão, além de órgãos específicos e espaços de comunicação da 
universidade. 
 Analisou-se o investimento feito pela universidade para planejar e operar a 
tecnologia da informação e comunicação e o serviço informatizado de dados 
escolares. Nesse nível, também foram objeto de avaliação os seguintes 
órgãos de comunicação: a Rede PUC, a TV PUC , a EDUC. Ainda foram 
focalizados os espaços coletivos da PUC-SP como instâncias de 
comunicação e a Ouvidoria. 
 
• as instâncias organizacionais que viabilizam a comunicação interna e 
externa da instituição, assim como as iniciativas de comunicação das 
diferentes instâncias e dos segmentos da comunidade da PUC-SP. 
Foram objeto de análise, nesse nível, as possibilidades comunicacionais 
presentes na PUC-SP, com diferentes manifestações e com leituras 
diferenciadas da realidade. Focalizaram-se: os canais de comunicação das 
unidades e setores da universidade e das entidades representativas de 
docentes, funcionários e alunos. 
 

1Segundo  BARICHELLO , a visibilidade e a legitimação da universidade diante 

de si mesma e das comunidades com as quais atua, depende de sua capacidade de 

informar e comunicar seus atos. A avaliação das práticas comunicacionais permite, 

portanto, reconhecer o relacionamento que a instituição coloca em ação dentro da própria 

comunidade universitária e do que propõe à sociedade na qual se insere.  

A aproximação da realidade no trabalho avaliativo foi realizada por meio de: 

•  Levantamento de análise documental de informações existentes na 

universidade, destacando-se o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano de 

Gestão, Catálogo da PUC-SP (2005 e 2006), Site da PUC-SP e materiais dos setores 

que mantêm práticas de comunicação sistematizadas.  

• Roteiro enviado a todas as unidades e setores da universidade, como 

também as entidades representativas para coleta de dados. O roteiro solicitava os 

seguintes dados de cada veículo da informação: 
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- Tipo de veículo; 
- Órgão ou unidade responsável; 
- Financiador; 
- Temática principal; 
- Origem das matérias; 
- Periodicidade; 
- Público alvo; 
- Tiragem, envio, visitas ou outro; 
- Considerações.  

 

As seguintes questões avaliativas orientaram o encaminhamento do trabalho 

avaliativo: 

•  Como acontece a comunicação interna e externa na instituição?   
(Caracterização) 
 
•  Que elementos e estratégias garantem a passagem da informação entre os 
membros da comunidade de forma efetiva e constantemente atualizada?  
(Credibilidade) 

 
• Quais dinâmicas são utilizadas para estabelecer um vínculo comunicativo 
dialógico e não unilateral entre toda a comunidade acadêmica? 
(Dialogicidade) 

 

Um conjunto de indicadores foram considerados para focar os aspectos da 

comunicação com a sociedade:  

• Meios e canais de comunicação utilizados para publicar as atividades da 
instituição na comunidade externa. 
• Comunicação institucional: quantidade, tipo e conteúdo referentes aos 
folhetos, jornais e outros para divulgação interna. 
• Órgãos e setores específicos de comunicação 
• Sítios-web presentes na PUC-SP- site, internet. e-mail. 
• Tecnologia da informação e comunicação, sistema de informações de 
dados escolares: disciplinas, créditos, horários de funcionamento e outros.  
• Efetividade da comunicação e a circulação das informações na instituição.  
• Trabalho da Ouvidoria. 
• Procedimentos de recepção de sugestões e procedimentos de resposta. 
• Inserção da programação de eventos (cursos, palestras etc.) agendados 
nos sites de cada faculdade ou setor voltada para a integração e 
conhecimento das atividades que ocorrem na universidade. 
• Atualidade e diversidade das informações em todos os campi da 
universidade. 
• Existência de rotina de circulação em todos os campi para fixação das 
informações importantes sobre atuação e procedimentos do aluno 
funcionários e professores 
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II - Respondendo às questões avaliativas 
A - Como acontece a comunicação  interna e externa na instituição? 

B - Que elementos e estratégias garantem a passagem da informação entre os membros 

da comunidade de forma efetiva e constantemente atualizada? 

C - Quais dinâmicas são utilizadas para estabelecer um vínculo comunicativo dialógico e 

não unilateral entre toda a comunidade acadêmica? 

 
 Para responder a essas questões avaliativas foram definidos indicadores 

que abrangeram a comunicação interna e externa existente na instituição focalizada em 

três eixos. O primeiro diz respeito à comunicação institucional assumida pela gestão da 

PUC-SP, por meio dos órgãos e recursos específicos. O segundo trata da tecnologia da 

informação e comunicação que favorece a articulação entre as áreas e a gestão, além de 

órgãos específicos e espaços de comunicação da universidade. O terceiro considera 

indicadores relativos às instâncias organizacionais que viabilizam a comunicação interna 

e externa da instituição, assim como as iniciativas de comunicação das diferentes 

instâncias e dos segmentos da comunidade puquiana.   

 

1 - A comunicação institucional: órgãos e recursos 

específicos 
A comunicação institucional objetiva difundir informações de interesse público 

sobre a filosofia, as políticas e práticas da universidade, enfatizando sua missão, valores 

e objetivos, colaborando, assim, com a construção da imagem e identidade da instituição. 

É empreendida pela gestão da universidade e dirigida tanto à comunidade interna como à 

externa. No âmbito interno, tem objetivos definidos para viabilizar toda a interação 

possível entre a administração e os diferentes segmentos que atuam no ambiente 

institucional. No plano externo, favorece a visibilidade da universidade para a sociedade. 

Os instrumentos de comunicação interna e externa devem ser bem condensados e 

diversificados, utilizando diferentes mídias para projetar uma imagem institucional 

consistente. 

A PUC-SP efetiva a comunicação institucional por meio de órgãos e recursos 

específicos, como a Assessoria de comunicação institucional (ACI), a comunicação on-

line, e produtos de mídia impressa. 

 

77 
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

1.1 - Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) 
A Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) é órgão vinculado ao 

Gabinete da Reitora, cuja função é estruturar modalidades de comunicação institucional, 

utilizando técnicas escritas, orais, audiovisuais, eletrônicas e murais. O principal objetivo 

da ACI é divulgar a universidade, tanto para o público interno como para o externo.  

Foram identificadas como principais ferramentas usadas pela ACI: - o Jornal 

PUCSP - o Boletim PUCSPaulo semana; - o Boletim virtual;  - Mural; - Site; E-mail; - 

Release e Assessoria à imprensa.  

 
1.1.1 - Jornal da PUCSP 

Produzido pela equipe de reportagem da ACI, o Jornal PUC-SP sempre 

trabalhou com a meta editorial de difusão das ações da Reitoria, da produção acadêmica 

e de assuntos da comunidade, por meio de matérias jornalísticas.  

Até 2005, tinha uma periodicidade quinzenal, com tiragem de 16.000 

exemplares, distribuída à comunidade puquiana. 

Apresenta-se na figura, a seguir, uma página do jornal PUCSP: 

 

Fig 1.b – Página jornal PUCSP 
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1.1.2 - Boletim PUCSPaulo semana: impresso e virtual 
O Boletim impresso e virtual A Semana, como o nome diz, é produzido 

semanalmente, com um resumo dos principais fatos ocorridos na semana na PUC-SP, 

considerando os diferentes campi. Neste boletim, também são divulgados cursos e 

eventos relacionados à vida universitária. As matérias são essencialmente institucionais e 

de abrangência interna à universidade. Por meio desse veículo, é possível acompanhar 

as pautas dos conselhos universitários superiores: CONSUN, CAF e CECOM, facilitando 

à comunidade o acesso aos principais debates e decisões da instituição.  

 Uma versão do boletim é impressa e distribuída pelos campi,  a outra é 

divulgada via e-mail para a comunidade e, também, fica disponível no site da PUC-SP. 

A figura, a seguir, apresenta o Boletim PUCSPaulo semana nº. 12, publicado 

on-line: 

 

Figura 2.b – Boletim PUCSPaulo nº. 12 on-line 
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1.1.3 - Comunicação via Site  
Quanto à utilização do Site da PUC-SP pela ACI, constatou-se uma 

renovação diária das notícias da instituição em espaço privilegiado na estrutura do site, o 

que tem assegurado a atualização e favorecido o fluxo de informações.   

A ACI atualiza o informativo disponível na web com notícias enviadas por 

professores, funcionários, alunos e reitoria ou com os principais acontecimentos do 

cotidiano da universidade, especialmente nas áreas acadêmica e comunitária. Também 

produz pautas próprias, como a entrevista quinzenal, sempre em torno de algum assunto 

pertinente à universidade. Por exemplo, se um professor lança um livro, pode se tornar o 

entrevistado da vez.  

O site traz as sessões “Agenda” e “PUC-SP na mídia”, diariamente 

atualizadas pela equipe ACI.  

 

1.1.4 - Comunicação com a imprensa 
A ACI realiza atendimento à imprensa e faz divulgação de notícias para as 

mídias impressa e eletrônica.  

Diariamente há contatos com a imprensa respondendo às solicitações de 

jornalistas de todo o país, de correspondentes estrangeiros para indicar docentes e 

pesquisadores da PUC-SP que possam se manifestar sobre questões e fatos locais e 

internacionais. Em 2005, foram efetivados 160 atendimentos mensais. 

O trabalho de inserção dos docentes na mídia recebe uma sistematização na 

universidade com o cadastramento dos professores, mediante chamada no site 

institucional, existindo um banco de dados com informações sobre as especialidades dos 

profissionais da PUC-SP, por área de pesquisa, estudos e publicações. Esse banco 

centralizado se constitui fonte de referência para a mídia, ampliando a presença da 

universidade nos canais de comunicação.  

Outra ação da ACI vinculada à imprensa concentra-se na elaboração de 

press-releases  com informes dirigidos à imprensa (rádios, TVs, jornais, revistas e sites), 

com base nas pesquisas acadêmicas ou discussões internas de interesse para divulgar, 

o que tem sido fator decisivo na fixação da imagem da instituição na sociedade. Em 

2005, essa elaboração foi quinzenal.  

A assessoria de comunicação também faz a mediação entre a reitoria e os 

jornalistas, especialmente em períodos de crise da universidade. 

A ACI também utilizou em 2005 outra ferramenta de comunicação: o Mural. 

Este se constitui em tradição da universidade para fixação do Jornal PUCSP, em locais 
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com grande acesso de público. No final desse período, esse encaminhamento foi 

encerrado. 

As iniciativas de comunicação adotadas pela ACI têm favorecido a visibilidade 

institucional e uma interação produtiva com o território geográfico e simbólico de inserção 

da universidade.  

 

1.2 - Comunicação institucional on-line  
A comunicação institucional on-line tem como principais recursos: o site da 

PUC-SP e o sistema de e-mail. 

 

 
1.2.1 - Site da PUC-SP 
 

Objetivo 
O site atual da Pontifícia Universidade Católica PUC-SP, tem como principal 

objetivo apresentar a perspectiva institucional da universidade e comunicar-se de forma 

adequada e organizada, trazendo informações para toda comunidade PUC-SP, tanto 

interna e externa. O site foi concebido para comunicar e atender às necessidades atuais 

da instituição, abrangendo informações como notícias acadêmicas em geral, serviços aos 

alunos e professores, órgãos complementares, cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão, centros, departamentos e faculdades, entre outras, visando informar 

professores, alunos, funcionários e público externo em geral.  

Sua concepção também está baseada em dados estatísticos de acesso por 

páginas, ou seja, foi necessário um estudo sobre a freqüência de acesso às páginas mais 

procuradas pelo público em geral, evidenciando uma grande demanda em determinados 

assuntos. A estrutura do site (arquitetura de informação) foi estudada, analisada e 

planejada para facilitar o acesso às informações, oferecendo uma usabilidade eficiente e 

prática de acesso às informações apresentadas no site. 

Todo projeto gráfico, layout e elementos gráficos e o conteúdo que compõem 

o site atual está alinhado com as necessidades da instituição e com a comunicação que 

pode ser implementada de acordo com a disponibilidade do conteúdo e, futuramente, 

adaptadas para atender, de forma cada vez mais eficiente, a real necessidade da PUC-

SP.  

O site deve funcionar como um portal permitindo uma comunicação eficiente 

e bem integrada com toda a comunidade PUC. 
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A quem se destina 
O site da PUC-SP apresenta informações voltadas para alunos, professores, 

funcionários, pesquisadores e público externo em geral. 

 

A parte estrutural 
O layout apresentado foi concebido de forma a potencializar a navegação, 

tornando-a objetiva e eficiente, sem comprometer, entretanto, seu aspecto estético. Traz 

em seu planejamento visual a utilização de elementos limpos e que estimulam as 

conexões informativas, as quais expõem a lógica de sua arquitetura também por meio do 

uso consistente das cores. 

Basicamente, deu-se atenção à necessidade de acessar rapidamente os 

recursos mais utilizados pelo usuário, mas com uma aparência agradável e com 

maximização de sua usabilidade. Por se tratar de um site com conteúdo vasto e 

diversificado, é de extrema importância que o usuário saiba exatamente onde está e 

como chegou, e que possa acessar qualquer outra seção do site a partir de onde esteja e 

sem se perder.  

Trata-se de divulgar a lógica que foi empregada no desenvolvimento da nova 

arquitetura de informação que será utilizada no novo site da PUC-SP. Assim, adotou-se 

uma metodologia que consiste de duas ferramentas de localização que ajudam o usuário 

a guiar-se de forma natural e eficiente: 

 

• Identidade visual baseada em cores:  
O site é dividido em seções principais que contêm páginas de acordo com o 

contexto principal. Tais páginas obedecem a uma identidade visual caracterizada por 

cores, que foram elaboradas e aplicadas de modo a associar o conteúdo com o critério 

de separação das demais áreas do site. 

 
• Barra de endereço: 
Consiste em uma barra na qual fica gravado o caminho percorrido pelo 

usuário para chegar à determinada informação. Por estar posicionada em um local 

estratégico, a visualização fica garantida e seu significado bem explícito. O objetivo, 

nesse caso, é auxiliar o usuário com relação à nova arquitetura de informação do site, e 

torná-lo familiarizado o suficiente para que eventuais visitas posteriores possam ser feitas 

de forma mais fácil e rápida, motivando o acesso com mais freqüência e tornando seu 

tempo on-line o mais agradável e objetivo possível. 
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Análise visual 
O grande desafio de portais informativos é elaborar um site com um projeto 

gráfico visual que seja agradável aos olhos do usuário, baseado em conceitos estéticos, 

e com uma navegabilidade simples e objetiva, pautado em princípios de usabilidade.  

Desenvolveu-se uma pesquisa de mercado onde foram estabelecidos critérios 

comparativos para sites com os mesmos tipos de serviço: Sites de universidades, 

informativos, tecnologia e portais de acesso. Tais sites foram escolhidos pelo fato de, 

juntos, constituírem uma gama de soluções semelhantes àquelas que se esperam 

desenvolver no site da universidade. 

Com base nessa pesquisa, o site atual foi concebido, bem como toda a sua 

arquitetura, e a interface gráfica detalhadas a seguir: 

• Cores: Ainda que cada seção do site tenha sua própria cor como 
representante, o azul e tons de cinza são as cores predominantes.  
 
O azul por remeter ao logotipo da PUC-SP e, consequentemente, por ser o 

que hoje mais se aproxima de uma cor institucional, visto que é utilizada por grande parte 

dos setores e das páginas relacionadas a PUC-SP. Ainda por já estar presente no site 

anterior. Segundo estudos relacionados à teoria das cores, o azul transmite a idéia de 

segurança, profissionalismo e tranqüilidade, por essa razão, escolheu-se para compor a 

identidade básica do site. 

O cinza serve para comportar blocos de informação. É usado em tons claros 

para não delimitar o espaço de forma demasiada e não criar linhas de divisão que fiquem 

mais visíveis que outros elementos de maior ou mesma importância. 

• Formas básicas: As formas foram trabalhadas a fim de transmitir uma 
imagem de dinamismo e adaptação. Para isso, foram aplicadas formas com 
cantos arredondados em algumas ocasiões. A idéia transpôs uma instituição 
que está sempre se adaptando às mudanças externas, é flexível e 
acolhedora, porém séria e que cumpre seu papel com eficiência e precisão, 
assim como as curvas bem trabalhadas e bem interligadas apresentadas no 
layout. 
• A informação precisa estar visível a todos os olhos, sem agredir, nem 
pesar na composição visual. Por essa razão, elementos como sombras, 
chanfros e entalhes não foram tomados como base. No lugar deles, adotou-
se elementos simples, limpos, sem relevo nem peso desnecessários, tanto 
nos textos, como nas imagens trabalhadas. 

 

Projeto Gráfico 

O layout baseia-se em 5 divisões visuais: o cabeçalho, menu principal, menu 

contextual, conteúdo e barra e auxílio lateral. 

• Cabeçalho: Contém o logotipo da PUC. 
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• Menu principal: O usuário tem acesso aos menus principais e seus 
subordinados. A partir dele, pode navegar entre todas as opções sem, 
obrigatoriamente, ter de entrar na página principal para acessar as demais.  
 
• Menu contextual: Ao acessar uma página de um determinado grupo, 
automaticamente, as outras páginas do mesmo grupo contextual têm seus 
links exibidos no menu lateral esquerdo, os quais facilitam seu acesso 
instantâneo, sem que clicks desnecessários precisem ser dados pelo usuário.  
 
• Conteúdo: Possui a barra de título e o espaço para exibição das 
informações da página selecionada.  
 
• Apresenta eventuais links, banners de propaganda, ou serviços acesso a 
serviços oferecidos pelo site. 
 
 

Interfaces Gráficas 
A criação da interface gráfica está baseada em conceitos e pesquisas de 

mercado, incluindo instituições acadêmicas de renome no Brasil e no mundo. 

 
Cores 

As cores básicas para o site foram escolhidas através do estudo da 

percepção visual, dos conceitos colhidos da Gestalt e de estudos da psicologia das 

cores. As cores transmitem informações e, em geral, possuem qualidades comunicativas. 

O azul transmite segurança, profissionalismo e tranqüilidade. O cinza foi utilizado para 

delimitação dos espaços nos blocos de texto, sem alterar a hierarquia das informações. 

Formas 

As formas adotadas no novo site propõem um conjunto de imagens que 

transmitem a idéia de acolhimento, seriedade, eficiência e precisão. Em linhas gerais, as 

formas possuem as seguintes características:- Cantos arredondados e Curvas 

interligadas 

Visibilidade 

De forma a tornar a interface final limpa, clara e objetiva, evitou-se, dentro do 

possível, o excesso de utilização de sombras, chanfros e entalhes. A preferência foi pela 

simplicidade, sem relevos ou pesos desnecessários, tanto nos textos quanto nos gráficos. 

 

Navegabilidade  
Foram adotados requisitos de usabilidade, com foco em: 

• Estrutura objetiva e eficiente.  
• Elementos limpos. 
• Cores associadas ao conteúdo. 
• Rapidez no acesso às informações mais solicitadas. 
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Processo de Navegação 

• Educar para a nova arquitetura de informação, que traz maior eficiência no 
acesso às informações. 

•  Familiarizar e incentivar a navegação. 
•  Motivar o acesso com mais freqüência, de maneira agradável e objetiva. 
• Facilitar o acesso rápido às informações mais freqüentes. 

 

Áreas e elementos gráficos que compõem o site  
● Home 

 
 
 

● Aplicação do brasão original e adequado à identidade visual da PUC-SP.] 
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● Principais informações 
 

 
 
● Blocos de informação. Comportam informações da página principal selecionada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

● Barra de localização 
 

 
 
 
● Busca 
 

 
 
A ferramenta de busca permite encontrar qualquer conteúdo dentro ou fora do 

site. Utiliza uma ferramenta de auxílio que permite encontrar informações fora do site, 

fazendo uso do sistema já existente no Google. 

 
● Menus  
 

 
 

Menu Principal (Comunicação Institucional). Apresenta informações voltadas à 
comunicação institucional como, por exemplo, administração, estrutura, campis, órgãos 
ligados à PUC-SP, ensino e pesquisa, entre outras.  

 
Menu de contexto. Apresenta um menu que se desdobra e exibe os sub-links 

correspondentes ao menu principal selecionado. 
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● Áreas específicas 
 
Banner superior: É destinado a divulgações emergenciais que necessitam chamar a 
atenção do usuário, proporcionando um resultando eficiente na comunicação. Um 
exemplo plausível foi a aplicação dos banners na divulgação dos novos cursos superiores 
tecnológicos que atingiram um resultado satisfatório devido o interesse do usuário na 
animação do banner que, consequentemente, atraiu a atenção do usuário para o site do 
curso.  
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● Banner lateral: Área para publicidade dos cursos ou chamadas para eventos e 
serviços diversos.   

 

 

 

1.2.3 - Sistema de E-mail:  
O sistema de e-mail, por sua vez, é um canal de comunicação direta entre a 

reitoria e os funcionários, professores e alunos - o Informativo Reitoria -, por meio do qual 

são encaminhados comunicados de natureza administrativa, acadêmica ou comunitária. 

A orientação tecnológica e o processamento desse sistema são realizados pela 

Assessoria de Planejamento Tecnológico (APT) da universidade.  

O e-mail também é utilizado como possibilidade interativa da comunidade 

com a administração, para obtenção de esclarecimentos e informações. 
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1.3 - Recursos de comunicação: Catálogo, Revista do Vestibulando e 

Manuais 
O Catálogo da PUC-SP é um instrumento de informação institucional 

elaborado pela Consultoria Técnica da PUC-SP (CONSULTEC), conforme diretrizes do 

Ministério de Educação, por meio da Portaria n°971 de 22/08/97. Ele concentra dados 

sobre as condições de oferta dos cursos a serem divulgadas aos alunos juntamente com  

os critérios de seleção de novos alunos. Constam do catálogo as seguintes informações 

essenciais relativas a: 

• Dirigentes e docentes dos cursos: 

- relação dos dirigentes da instituição, inclusive coordenadores de cursos e 
programas, indicando titulação e/ou qualificação profissional e regime de trabalho; 

- relação nominal do corpo docente da instituição, indicando área de 
conhecimento, titulação e qualificação profissional e regime de trabalho. 

• Condições de infra-estrutura e equipamentos: 

- descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, por área 
de conhecimento, política de atualização e informatização, área física disponível e formas 
de acesso e utilização; 

- descrição dos laboratórios instalados, por área de conhecimento a que se 
destinam, área física disponível e equipamentos instalados; 

- relação de computadores à disposição dos cursos e descrição das formas 
de acesso às redes de informação. 

• Situação legal e organizacional dos cursos: 

- número máximo de alunos por turma; 
- relação de cursos reconhecidos, citando o ato legal de seu reconhecimento, 

e dos cursos em processo de reconhecimento, citando o ato legal de sua autorização; 

- conceitos obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da 
Educação e do Desporto, quando houve. 

• Aspectos financeiros: 

- valor corrente das mensalidades, por curso ou habilitação; 
- valor corrente das taxas de matrícula e outros encargos financeiros a serem 

assumidos pelos alunos; 
- formas de reajuste vigente dos encargos financeiros de mensalidades e 

taxas. 
Em final de 2004, a PUC-SP produziu o Catálogo 2005, que, pela qualidade 

da produção gráfica e de impressão, passou a constituir fonte de consulta sobre dados 

institucionais. Em 2005, elaborou-se do Catálogo 2006, que foi disponibilizado on-line 

para a comunidade. 

A Revista do Vestibulando é uma publicação de excelente qualidade gráfica 

e editorial, produzida pela Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da PUC-SP. É 

dirigida a estudantes do ensino médio, potenciais interessados em cursar a PUC-SP, a 

pais e professores. Tem o objetivo de fornecer informações institucionais dos cursos 
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oferecidos no vestibular. Em razão de suas características de produção, a revista pode 

ser considerada um importante veículo de comunicação institucional.  

Como a universidade realiza o vestibular unificado com inclusão de outras 

instituições de ensino superior, a revista também apresenta dados de cursos da 

Faculdade de Medicina de Marília (instituição pública), Faculdade de Medicina do ABC, 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Centro Universitário SENAC, 

Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, Faculdade Santa 

Marcelina e Faculdades Integradas Rio Branco. 

O conteúdo de comunicação veiculado contempla três focos principais: 

marcas institucionais da PUC-SP; a descrição dos cursos e dados do vestibular e o 

manual do vestibulando.  

No primeiro foco, procura apresentar elementos da cultura institucional, 

destacando aspectos que se constituem marcas da universidade. No último número – 

Ano V- n° 05 2005-2006, foram destacados os seguintes elementos:  

- “Pesquisa: saber em construção”, com a apresentação da Iniciação 

Científica como estímulo à pesquisa na graduação e da política de pesquisa na Pós-

Graduação, salientando o papel dos grupos de pesquisa e a preocupação com a 

construção e socialização do conhecimento.  

- “Estrutura/Serviços” disponibilizados pela universidade, onde foram 

salientados: a Praça de alimentação; os laboratórios e a central de serviços; o SIGA 

(sistema de dados com acesso on-line pelos alunos); a cultura internacionalista marcada 

pelas parcerias internacionais; o sistema de bibliotecas da PUC-SP, especialmente a 

biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri, com seu acervo e condições de funcionamento 

privilegiadas; a presença da Ouvidoria da PUC-SP, como exercício de cidadania. 

- “Formação de educadores”, apresentando o “Projeto Institucional para a 

Formação de Professores para a Educação Básica” que está sendo implantado na 

universidade, o qual possibilita a escolha de duas carreiras: o bacharelado e a formação 

de professor. 

- “Estágio: a experiência para exercer a profissão”, mostrando o apoio 

recebido pelo estudante da Coordenadoria Geral de Estágio, ao facilitar e viabilizar a 

integração dos estudantes com o mercado de trabalho.  

O segundo foco é a caracterização dos cursos oferecidos no vestibular. Cada 

curso é inserido no contexto dos objetivos da respectiva Faculdade, situando-o num 

campo de conhecimento e na perspectiva de um projeto mais amplo e integrado. Quanto 

ao curso propriamente dito, o conteúdo da revista permite uma visão das especificidades 

relativas aos seus objetivos, ao perfil geral do corpo docente, às perspectivas 

profissionais, a aspectos do currículo. Tal conteúdo salienta as principais atividades 
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pedagógicas, bem como  as condições de funcionamento e aspectos de infra-estrutura e 

equipamentos.  

O terceiro foco é voltado para orientações detalhadas e abrangentes sobre o 

vestibular, contemplando calendário, inscrição, elementos para opções de cursos, 

incluindo relação candidato/vaga, natureza das provas, matrícula e possibilidades de 

bolsas de estudo. O manual também incluiu um questionário de caracterização dos 

candidatos.  

A PUC-SP também mantém outro canal de comunicação com o estudante 

que são os impressos com informações sobre cursos, fundamentais para contribuir com o 

ajustamento do aluno que ingressa no ambiente universitário. Maior sistematização desse 

veículo encontra-se em processo de concretização, com previsão para divulgação em 

2006, constituindo o “Manual do aluno”. 

 

2 - Tecnologia de informação e comunicação 
O avanço tecnológico tem trazido possibilidades para favorecimento dos 

processos comunicacionais da universidade, não só no âmbito do fluxo de informações 

como na compatibilização de bancos de dados, além de outras demandas. A PUC-SP, 

durante algum tempo, trabalhou com sistemas de informação desenvolvidos em variadas 

linguagens e plataformas, o que dificultava a integração de informações e a produção de 

dados consistentes nos relatórios gerenciais. Além disso, havia necessidade de 

empreender maior agilidade nas comunicações entre as unidades e com os diferentes 

segmentos.  

Para superar essas questões, a universidade realizou, nos últimos anos e 

particularmente em 2004 e 2005, um grande investimento nessa área, que implicou 

novas alternativas de gerenciamento, reordenamentos técnicos e implantação de uma 

variedade de soluções tecnológicas, bem como aquisição de equipamentos compatíveis 

com as novas sistemáticas desencadeadas, além de ajustes dos existentes. 

Nesse contexto, foram destacados dois setores da PUC-SP com 

envolvimento direto com essas questões. Um deles é a Assessoria de Planejamento 

Tecnológico (APT) que assumiu a implantação e coordenação da tecnologia de 

informação da universidade.  O outro é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

(SIGA) que armazena informações do corpo discente da graduação e disponibiliza aos 

estudantes dados atualizadas sobre sua vida escolar. O SIGA é administrado pela 

Assessoria de Planejamento Tecnológico. 
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2.1 - Assessoria de Planejamento Tecnológico (APT) 
A Assessoria de Políticas Tecnológicas (APT) é responsável por toda 

tecnologia da informação da PUC-SP2. Ligada diretamente à Reitoria, foi instalada em 

final de 2004, com a  responsabilidade de estabelecer políticas e normas de utilização de 

toda tecnologia voltada para as áreas acadêmica e administrativa da PUC-SP. As 

principais ações da APT têm como objetivo manter a segurança da rede interna e externa 

da PUC-SP, administrar os servidores, desenvolver softwares, gerenciar equipamentos 

de tecnologia e aplicações de internet, incluindo web sites, otimização de ferramentas 

tecnológicas em prol da universidade. Atualmente a APT é composta por quatro setores 

integrados para suprir efetivamente as necessidades atuais da universidade: Divisão de 

Operações, Divisão de Desenvolvimento, Divisão de Infra-estrutura e Controle (NUCC- 

Internet) e o Núcleo de Mídias Digitais. 

A figura, a seguir, apresenta o organograma atual da Assessoria de Políticas 

Tecnológicas: 
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Fig.3.b - Organograma da Assessoria de Políticas Tecnológicas 

(APT) 

 

A estruturação dos setores procurou responder às necessidades identificadas 

mediante diagnóstico da situação da comunicação informatizada na PUC-SP. Os 

principais problemas (identificados) diziam respeito a equipamentos inadequados e, em 

parte, obsoletos; cascateamentos e muitos Hubs; falta de gerenciamento e monitoração; 
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ausência de mapeamento de necessidades; rede definida fora dos padrões de uso e 

segurança.  

Cada setor desencadeou ações dentro de suas especificidades.  

A Divisão de Operações é responsável pelo funcionamento dos principais 

sistemas administrativos e acadêmicos da instituição. Administra toda a estrutura de 

pontos de rede, realiza o atendimento e suporte ao usuário institucional, oferece suporte 

operacional para os laboratórios, entre outras atividades. A Divisão de Operações é 

composta pelas equipes de Redes / Telecomunicações, Suporte e Laboratórios Monte 

Alegre. 

Em 2005, a Divisão realizou atividades especialmente voltadas para a 

recuperação, reaproveitamento e aquisição de máquinas e outros equipamentos e 

reordenamento de processos operativos:  

-Reordenamento de processos: 

• Implantação de controle unificado de requisição, distribuição e suporte a 
equipamentos de informática; 
• Centralização da avaliação de compra de equipamentos de tecnologia 
como computadores, impressoras, monitores e qualquer outro periférico; 
• Implantação de serviço de web proxy e bloqueio de tráfego indesejado no 
campus Monte Alegre; 
• Definição de perfil de usuário mediante uso de softwares específicos e 
atividades principais; 
• Realocação de servidores da rede administrativa (antigo Centro de 
Processamento de Dados) para um local com acesso restrito, aumentando a 
segurança e o controle; 
• Migração do servidor de arquivos administrativo (Samba) para novo 
hardware melhor configurado, utilizando última versão de software, 
disponibilizando melhorias  como backup, controle de escrita, aumento de 
capacidade, lixeira etc; 
• Mapeamento de nós (pontos) da rede administrativa; 
• Instalação de ferramentas para gerenciamento e controle de segurança 
(NTOP e SNORT) da rede administrativa; 
• Terceirização da instalação de novos pontos de rede, garantindo, assim, 
agilidade e certificação técnica dos pontos; 
• Gerenciamento e acompanhamento de obras de infra-estrutura de rede 
com equipe terceirizada; 
• Migração e centralização dos serviços ADSL (Speedy) existentes para o 
plano corporativo telefônica, com redução de custos e aumento de qualidade. 
 
 
Aquisição de equipamentos: 

• computadores de 1ª. linha (DELL), com garantia de 3 anos on-site, sendo 
100 computadores Celeron D (256Mbytes RAM, HD 40Mbytes, monitor 17pol, 
CDRom) e 10 computadores Pentium 4 (1GBytes RAM, HD 80Mbytes, 
monitor 17pol, CDRW); 
• 4 servidores de 1ª. linha (DELL), com garantia de 3 anos on-site; 
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• 6 switches (24 portas) para substituição de equipamentos obsoletos, não 
gerenciáveis e não escaláveis (hubs). Organização e recuperação de 
estruturas de redes em diversos pontos concentradores; 
• 4 novos projetores multimídia; 
 
 
Realocação, recuperação e reaproveitamento de equipamentos: 

• Instalação de novo servidor para a Divisão de Recursos Humanos; 
• 101 Computadores novos distribuídos em setores administrativos; 
• 112 novos pontos de rede adicionados ao backbone; 
•  09 computadores foram mantidos para uso geral, estoque e criação de 
imagens; 
• 106 computadores Intel 486, substituídos de setores administrativos e 
laboratórios; 
•  26 impressoras jato de tinta, realocadas; 
• 08 impressoras laser de pequeno porte, realocadas em setores 
administrativos; 
 
 
Definição de Políticas de uso dos laboratórios 

• Coordenação administrativo-técnico para os laboratórios 
• Uniformização no controle dos processos de reservas para aulas e outras 
atividades; 
• Sincronização entre a Coordenação dos Laboratórios de Informática e o 
Espaço Físico (DSAS), na atribuição de atividades nos Laboratórios, 
facilitando a disseminação da informação; 
• Infra-estrutura lógica e física de rede unificada  
• 713 turmas atendidas (2 e 4 créditos); 98 reservas diversas como DRH, 
APT, NTC.  
 
O Setor de operações recebeu 2184 chamados técnicos atendidos pela 

equipe de suporte, em média 10 atendimentos dia, prestando serviços técnicos para 1769 

microcomputadores, 317 impressoras, 65 monitores, 5 notebooks/laptops, 28 outros 

(nobreak, estabilizadores etc.). 

 
A Divisão de Infra-estrutura e controle - NUCC-Internet é responsável por 

administrar o backbone PUC-SP Net e a estrutura de servidores Internet, monitorar, 

gerenciar e manter a alta disponibilidade dos serviços e aplicações, além de garantir o 

mais alto nível de segurança em toda a estrutura. Devido à localização no campus 

Consolação, a estrutura de laboratórios desse campus também esta alocada sob essa 

coordenação. 

Em 2005, a divisão desencadeou as seguintes atividades:  

• Implantação de novo link de conexão em fibra óptica entre os campi Monte 
Alegre e Marquês de Paranaguá com largura de banda de 2Mbps para 10 
Mbps. (Parceria Telefônica LAN2LAN); 
• Aumento na banda de acesso à Internet para o campus Sorocaba, com a 
aquisição e migração para novo link IP de 128Kbps para 512Kbps; 
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• Instalação de novo link Internet, no campus de Santana. Configuração e 
instalação de serviços para acesso à biblioteca e infra-estrutura de rede; 
• Aumento do link internet no campus DERDIC, de 64 kbps para 256Kbps; 
• Crescimento no número de servidores disponíveis; 
• Migração do serviço de registro de resultados escolares via web do SIGA 
para servidor de melhor desempenho; 
• Atualização de versões em sistemas alocados nos servidores; 
• Instalação de novas aplicações de monitoração e gerenciamento de rede; 
• Otimização de sistemas de backup; 
• Instalação de servidores para Educação a Distancia (EAD), contendo LMS  
Moodle e Teleduc, para utilização de pesquisadores de toda a universidade; 
• Migração dos cursos do PEPG em LAEL, FEA e CTMD para o servidor 
TelEduc institucional; 
• Instalação de novo servidor web para novas aplicações desenvolvidas para 
uso administrativo; 
• Criação de contas de e-mail para todos os professores da universidade; 
• Migração do servidor de e-mail para um novo servidor com melhor 
desempenho, aumentando, significantemente, a disponibilidade do serviço e 
melhorando a entrega e recebimento de mensagens; 
• Instalação de novo servidor de streaming de vídeo, proporcionando a 
transmissão de eventos e palestras ao vivo via Internet; 
• Instalação de servidor de Banco de Dados DB2; 
• Integração dos mailings Informe Reitoria, FlashNews e PUCSP-L na lista 
SEMANA-L 
• Migração do servidor secundário de resolução de nomes para um servidor 
com melhor desempenho, diminuindo os tempos de respostas na resolução 
de nomes; 
• Atualizações de segurança e otimização de recursos instalados nos 
servidores; 
• 218 Cursos On-Line, envolvendo 11305 Alunos, 1350 Formadores 
(Professores), 128 listas de discussões; 
• Administração de 3195 Contas de e-mail; 87 Sites de Professores; 127 
Sites de Projetos e disciplinas; 1610 Pontos de rede ativos (1917 disponíveis); 

 

No período de Dezembro de 2004 a Novembro de 2005,  50.308.641 

mensagens trafegaram, acarretando um crescimento de 85,27% 

 

O Núcleo de Mídias Digitais supre a demanda de desenvolvimento de 

soluções em e-learning, contribuindo, também, para o desenvolvimento da pesquisa e 

das mudanças curriculares que as transformações tecnológicas demandam, fortalecendo 

a Instituição no universo acadêmico. É responsável, também, por criar e manter a 

identidade visual em todos os sites institucionais da PUC-SP. 

• Criação do novo layout dos site da PUC-SP, da Reitoria e da APT 
• Criação de sites, como do Centro de Artes e Educação Física; Morte e 
Vida Severina, comemorando os 40 anos de apresentação da peça no TUCA; 
Colóquio Internacional de Animação Sociocultural; Pós-Graduação, Serviço 
Social; Direito; Turismo;História; Pedagogia; Geografia; Relações 
Internacionais;Fonoaudiologia e Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
• Criação do layout para o sistema de busca Google-PUC-SP. 
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• Projeto: Teachers Link 
• Atualização constante de sites: Home PUC-SP, Teatro TUCA, DRH, CCE 
• Informes periódicos, Semana-L, Nota Oficial Reitoria 
• Criação de banners institucionais 
• Criação de apostilas impressas - Projeto: Petrobrás  
 
A Divisão de Desenvolvimento oferece soluções com os negócios e 

processos institucionais da PUC-SP. Atualmente, a área sofre uma mudança precisa em 

sua metodologia de trabalho, para que se possa criar a infra-estrutura de sistemas 

computacionais capaz de suportar o crescimento dos processos institucionais 

Criação de sistemas: 

• Notas Promissórias 
• PREDAT: Cheques Pré-datado 
• SI2: Sistema Integrado de Informações 
• SIGA: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 
• SISREC BDR: Boletim Diário de Recebimentos 
• Controle Financeiro Verbas 
• Ferramentas de Avaliação Institucional 
• Despcheques: Despacho de Cheques 
• SCF: Sistema de Controle Financeiro 
• Turgon (Acompanhamento de cheques) 
•  DespCheque - Emissão de arquivo de custódia 
•  SOB - Solicitação on-line de bolsas e Módulo de Bolsa Doação no sistema 
controle de bolsas 
• Migração SCF (Financeiro) 
• Migração do SICOJ (Acompanhamento de advogados) 
• Mecanismo de emissão de boletos de taxa de matricula (on-line) e de 
boleto complementar 
• Cadastro on-line de Docentes. 
 

O universo de atendimento da APT é apresentado, no quadro 5.a, a seguir: 

 
Quadro 1.b - Universo de atendimento da APT 
6.254.797 mensagens em circulação (25% rejeitadas) p/mês 
2. 975.774 mensagens enviadas 
1. 683.336 mensagens recebidas p/mês 
1. 595.687 mensagens rejeitadas 
1.917 pontos de rede 
1.156 e-mails professores 
629 e-mails funcionários 
458 e-mails institucionais 
114 sites de projetos/cursos/programas 
85 sites professores/disciplinas 
23 servidores 
Servidores operando há mais de 550 dias 
Fonte: Jornal da PUCSP – outubro de 2005 
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Backbone da PUC-SP 
 

A APT também administra o Backbone da PUC-SP. A universidade interliga-

se ao backbone Internet por meio da rede ANSP/FAPESP, com um link de fibra óptica de 

1Gbps (REMAV/Internet2), disponibilizando os serviços de e-mail, WWW, Webmail, DNS, 

entre outros, preocupando-se, sempre, com os requisitos de segurança. Todos os campi 

estão, também, interconectados por meio de Frame Relay ou Linhas Privativas. 

Por intermédio de uma rede interna acadêmico/administrativo, os professores 

e demais pesquisadores conectam-se ao backbone Internet, utilizando soluções de 

conectividade como Wireless, Ethernet 10/100 e links de fibra óptica de 100Mbps. 

Atualmente existem servidores de alto desempenho responsáveis por atender toda a 

estrutura de serviços e aplicações Internet, entre elas os serviços de www, Webmail, 

DNS, Email (POP/SMTP), Vídeo e Streaming, EAD, Autenticação, Blogs, Fóruns, Dial-up, 

Secureftp e Firewalls.  

 

Figura 4.b - Estrutura física da Internet nos diferentes campi 

 

Com uma equipe de profissionais qualificados, os servidores são mantidos 

atualizados com a máxima segurança. A PUC-SP utiliza, ainda, ferramentas e aplicações 

de monitoração e gerenciamento que auxiliam a manter as aplicações, servidores e 

equipamentos de rede operacionais com a máxima disponibilidade. Cerca de 20 
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laboratórios são exclusivos para uso de professores e alunos, com acesso ao backbone 

Internet e softwares acadêmicos. 

As metas pela unificação do trabalho que envolve a tecnologia, bem como a 

aquisição de equipamento em maior quantidade e qualidade são sempre uma constante. 

Os problemas na estrutura da rede e com a segurança de dados, a falta de integração 

entre os sistemas fazem parte da ordem de atendimento. O aumento da disponibilidade 

em dez vezes (10 Mbps – megabits por segundo), o que torna mais eficientes o acesso à 

internet e o tráfego de informações, e a substituição de equipamentos ajudaram a 

resolver parte das questões.  

Em 2005, foram recolhidas 120 máquinas do tipo 486; outras, foram 

recuperadas e reaproveitadas. Ainda há solicitação para novos pontos de rede e mais 

equipamentos. Mas as modificações já melhoraram a produtividade dos setores. Há, 

ainda, máquinas antigas e impressoras obsoletas, que geram gastos elevados com 

manutenção e atualização, as quais serão substituídas futuramente. 

A reestruturação também atingiu os arquivos digitais como o servidor de e-

mails. A expectativa é que haja bom funcionamento pelos próximos cinco anos. A 

conseqüência destas ações foi percebida pelos usuários pela rapidez da circulação de e-

mails e servidor de arquivos. Todas as manutenções são feitas com o equipamento 

ligado, o que significa que não há comprometimento do serviço da comunidade durante a 

manutenção. Hoje, mais de seis milhões de e-mails passam mensalmente pelo servidor 

da universidade. 

A APT também se dedica à comunicação interna e externa da PUC-SP por 

meio da criação de sites. Colocá-los no ar é tornar acessíveis informações variadas para 

mais de 500 mil visitantes/mês. O site do DRH é essencial para a comunidade interna. 

Vários sites passaram por grandes mudanças e são atualizados constantemente pelo 

Núcleo de Mídias Digitais. Para a CPA (Comissão Própria de Avaliação), foi construída, 

também, uma sofisticada ferramenta de avaliação. O projeto definiu a criação dos 

formulários, a forma como o material chegaria ao avaliador e sua qualidade final.  

A idéia é ter padrões de atendimento, tanto para ampliação das 

comunicações, como para aquisição e manutenção de toda infra-estrutura. 

 
 
2.2 - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) 

Dados da organização da PUC-SP evidenciaram a existência de um sistema 

informatizado de dados que possibilita aos estudantes informações atualizadas sobre sua 

vida escolar.  Trata-se do sistema de informações do corpo discente da graduação,  

implantado em 1998, com o objetivo de organizar e otimizar o registro escolar, 
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padronizando os procedimentos, agilizando os registros e facilitando o acesso às 

informações. O sistema permite o armazenamento de dados pessoais e escolares, desde 

o ingresso do aluno até sua formação na instituição. Controla o cumprimento pelo aluno 

das exigências do Projeto Pedagógico do curso. Também permite o acesso ao sistema 

financeiro para :Imprimir 2ª via do boleto de pagamento e o extrato financeiro. 

O aluno recebe na Matrícula Inicial um número e uma senha que permite o 

acesso a informações para consulta e impressão de documentos pelo site da 

universidade, no endereço www.pucsp.br - Serviços Alunos – SIGA. Os alunos têm à 

disposição terminais de consulta no campus, e, ainda, podem verificar notas e realizar 

matrícula pela internet. 

São os seguintes os produtos disponibilizados pelo SIGA: Terminais de 

Consulta; Internet – Consulta de notas e matrícula; Matrícula automática; Matrícula Inicial 

do Vestibular Integrada; Sistema de Notas por meio de disquete para o Professor; 

Estrutura Curricular dos Cursos; Histórico Escolar e Relatórios de apoio e estatísticos.  

A estrutura do sistema é organizada por Módulos que agilizam o acesso às 

informações e os procedimentos de matrícula.  

• Organizacional 
Cadastro dos Centros, das Faculdades, dos Departamentos, dos Cursos e 

Habilitações, das Organizações Curriculares, que permitem a localização das disciplinas, 

turmas e salas. 

• Módulo Matrícula 
Permite a execução da matrícula seqüencial automática e a matrícula inicial 

do vestibular de forma integrada. Nas transações executadas no módulo, são 

controlados: Vagas oferecidas e ocupadas para cada turma, pré e co-requisitos de 

disciplinas e sobreposição de horário.  

O sistema executa a matrícula inicial a partir dos dados dos candidatos 

classificados no processo seletivo. Nesse momento, é impresso o formulário de matrícula 

com boleto bancário e o comprovante de matrícula. A matrícula de outras vias de 

ingresso, do processo seletivo de vagas para candidatos PROUNI, Portadores de 

Diploma Superior, Transferência, e outras vias, é realizada individualmente, de acordo 

com o plano de estudos elaborado pela Coordenação do Curso/Habilitação. São 

impressos formulários de matrícula, com boleto bancário e comprovante de matrícula. 

• Registro escolar: 
Consiste no cadastro e controle de procedimentos de Cadastro de 

ocorrências que incluem e alteram a situação do registro escolar do aluno: Mudança de 

Turno, Reopção de Curso/Habilitação, Trancamento de Semestre, Reabertura de 
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Matrícula, Cancelamento de Matrícula, Desligamento, Transferência para outra 

Instituição, Dispensa de Disciplina, Aproveitamento de Estudos, Estágio, Língua 

Estrangeira, Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso/Habilitação, 

Monografia, Exame Nacional de Curso/ ENADE, Colação de Grau, Expedição de Diploma 

e Registro de Diploma.  

• Avaliação e Freqüência: 
Organiza o Controle dos processos de avaliação e freqüência dos alunos, 

como: Diários de Classe; Emissão das listas de alunos matriculados por turma, provisória 

ou definitiva, para o controle de presença dos alunos e registro de aula; Cadastro de 

Avaliação; Geração de disquete para os Professores registrarem as avaliações parciais 

e/ou finais e freqüências dos alunos; Protocolo de solicitação de Revisão de Notas; 

Disponibiliza as informações aos alunos, nos terminais de consultas e na Internet. 

• Internet 

Disponibiliza informações aos alunos sobre sua vida escolar e aos candidatos 

aos Cursos de Graduação que, quando aprovados no processo seletivo, têm disponível a 

consulta e impressão de documentos para realização da matrícula inicial. Estes têm 

possibilidade de consultar o resultado, os procedimentos e documentação para a 

matrícula. Imprime os seguintes documentos:- Requerimento de Matrícula Inicial 

(personalizado);-Boleto Bancário para pagamento da mensalidade; Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais. 

O SIGA permite a produção de relatórios, dentre eles: Histórico Escolar; 

Estrutura Curricular; Atestados e Certificados; Docentes e suas atividades na Graduação 

e Pós-Graduação; relatórios estatísticos, como, Matriculados por Curso, Via de Ingresso, 

Turno, Período, Sexo, Faixa Etária; Alunos cancelados, Formados, Concluintes, 

Transferidos, Trancados; Vagas oferecidas e vagas ocupadas por turma; Ocupação de 

sala de aula. 

O sistema tem sido objeto de revisão tecnológica pela APT, a fim da melhorar 

o seu desempenho e, possivelmente, necessitará de ajustes em função da implantação 

dos projetos de cursos a partir das diretrizes curriculares.   

 
 
3. Outros órgãos de comunicação 

Foram entendidos como órgãos subsidiários de comunicação aqueles que se 

constituem como redes formais de comunicação, quer seja no âmbito interno ou no 

externo da universidade, resguardando sua especificidade mediática. Foram tratados, 

nesse item, a Rede PUC-SP, a TV PUC-SP  e a Editora PUC-SP: EDUC.   
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3.1 - Rede PUC-SP3

• Um pouco da história 
A Rede PUC-SP teve o circuito interno de TV instalado na PUC pela 

operadora de TV a cabo NET em 1994. O acordo, firmado por intermédio da TV PUC, 

previa como contrapartida para a NET a cessão de espaços temporários para que a 

operadora de TV a cabo instalasse pontos de venda na universidade e também uma 

central técnica para atendimento de seus assinantes na região de Perdizes. Junto com o 

cabeamento, a NET forneceu para a PUC alguns equipamentos para possibilitar a 

distribuição do sinal de um canal interno de TV, além dos canais tradicionais do pacote 

da NET.  

A TV PUC iniciou suas transmissões em 1995 por meio do circuito interno, 

utilizando, simultaneamente, canais da NET, para veicular seus programas para o público 

externo. Em novembro de 1997, começaram as operações do CNU, o Canal Universitário 

de São Paulo, inicialmente sediado na PUC. A TV PUC passou a veicular seus produtos 

pelo Canal Universitário, ao mesmo tempo em que retransmitia esta programação pelo 

circuito interno de TV. 

No início de 2000, a TV PUC encontrava-se já totalmente mobilizada para a 

produção de programas destinados ao público externo da universidade e entendia que o 

Circuito Interno poderia ser dinamizado e melhor aproveitado, se operado como um órgão 

laboratorial da Faculdade de Comunicação e Filosofia. Assim sendo, em fevereiro 

daquele ano, a TV PUC disponibilizou os equipamentos e a operação do circuito interno 

para a COMFIL. A direção da Faculdade cedeu, então, o gerenciamento do circuito para 

o Departamento de Jornalismo pela própria natureza da atividade. 

Posteriormente, houve a inserção e envolvimento dos demais cursos da área 

de comunicação com esse valioso recurso: curso de Publicidade e Propaganda e curso 

de Multimeios. Desde essa época, a Rede PUC vem atuando como veículo laboratório 

dos cursos da COMFIL, possibilitando, também, estágios para os alunos dos diversos 

cursos de comunicação.  

• Situação Atual 
A Rede PUC vem, portanto, se constituindo num importante veículo de 

formação, integração e informação. 

Atualmente a Rede PUC conta com 10 (dez) pontos de exibição em locais 

públicos no Campus Monte Alegre e um no Corredor da Cardoso. Outros locais possuem 

pontos, mas não contam com monitores de TV. Existem, também, diversos pontos de uso 
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mais restrito. Os pontos que estão em locais públicos estão localizados geralmente em 

corredores e pontos de passagem das pessoas. Isso garante grande número de 

espectadores, entretanto não possibilita uma audiência mais demorada e atenciosa. 

Problemas de infra-estrutura e projeções:  

A operadora de TV a cabo NET passou por diversas instabilidades com 

sucessivas trocas de comando. Alem destas inconstâncias, o convênio com a PUC nunca 

foi oficialmente renovado e, desde então, a manutenção do circuito interno tem sido feita 

informalmente pela NET, porém sempre aquém das necessidades. A PUC, por sua vez, 

não possui funcionários e equipamentos capazes de realizar a manutenção do 

cabeamento da TV interna. 

Uma importante possibilidade da Rede PUC é a da transmissão e 

distribuição, ao vivo, de sinais de TV gerados em diversas partes do campus. As 

transmissões ao vivo trariam para a Rede PUC uma maior sincronicidade com os eventos 

mais relevantes realizados na universidade. Porém, para viabilizar essa possibilidade é 

necessário o expertise da NET. 

A demanda de equipamentos para a produção de programas e vinhetas foi, 

parcialmente, solucionada com a aquisição de equipamentos pela Reitoria, em setembro 

de 2004. Os principais problemas do dia-a-dia da rede PUC, atualmente se concentram 

na manutenção do circuito e na exibição, prejudicada pela localização e pelo 

posicionamento dos monitores. 

Existem propostas de ampliação de espaços para abrigar novos monitores 

em locais de grande afluência de pessoas e de soluções técnicas para problemas de som 

e manutenção dos equipamentos, o que contribuiria para expandir, consideravelmente, a 

abrangência e a audiência da Rede PUC e, assim, fomentar e atrair a participação de 

outras áreas da universidade. 

Recentemente, foi estabelecido um convênio de intenções com a nova 

diretoria da TV PUC, visando o intercâmbio de programação entre a Rede e a TV PUC, 

de forma a maximizar a audiência interna e externa da produção audiovisual da PUC-SP. 

A equipe de trabalho e condições de funcionamento 

A equipe da Rede PUC é composta por um coordenador acadêmico, um 

funcionário e uma equipe de estagiários que são alunos dos diversos cursos de 

comunicação da universidade, além de um funcionário para prestar apoio administrativo.  

Os estagiários criam, desenham, gravam, editam e veiculam a programação. 

Têm a oportunidade de aprofundar os conhecimentos adquiridos em seus cursos e 

adquirir outros, de acordo com as demandas da produção e da programação. 

A Rede PUC possui duas ilhas de edição não-linear (estações gráficas) e 

uma câmera digital de vídeo e todo o equipamento necessário para a distribuição dos 
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sinais de TV pela universidade, além de dois vídeos e um gravador de DVD. Quando 

necessário, a utiliza a infra-estrutura do laboratório de vídeo da COMFIL.  

A Rede PUC vem desencadeando uma programação variada e eclética, 

produzida pelos seus estagiários, pela comunidade PUC, além de uma seleção de filmes 

e documentários adequados à mídia de uma rede interna de TV. Está no ar de segunda a 

sexta-feira, das 8:00 às 22:30 h. 

Da programação veiculada em 2005, destacou-se:  

• A produção audiovisual dos alunos e professores da PUC-SP. 
• Os trabalhos curriculares de alunos da PUC, sempre procurando explicar o 
contexto acadêmico em que eles foram produzidos. 
• Vinhetas informativas dos eventos realizados na PUC-SP. 
• Vinhetas e matérias comportamentais (moda, Jogos de Comunicação e 
Artes, etc.) 
• Calendário acadêmico, com as datas mais importantes de cada mês. 
• Matérias jornalísticas, explicando o funcionamento de diversos setores da 
universidade. 
• Programação cultural do TUCA além de outros eventos da universidade. 
• Divulgação dos destaques de outros veículos informativos da PUC, tais 
como a internet, diversos jornais e revistas. 
• Matérias e vinhetas sobre as semanas acadêmicas realizadas no âmbito 
dos diversos cursos da PUC-SP. 
• Debates e campanhas de interesse da universidade. (eleições, saúde etc.) 
• Mostra de trabalhos de alunos de comunicação na Rede e no estúdio (na 
semana de recepção dos calouros) 

 

 
3.2 - TV PUC-SP 

A TV PUC é o núcleo de produção televisiva e videográfica da Pontifícia 

universidade Católica de São Paulo. Foi a primeira produtora universitária do país a 

transmitir regularmente programas na TV a cabo, graças a um convênio com a operadora 

NET - São Paulo, que distribui os seus produtos desde 1995. Foi, também, a primeira a 

transmitir, via satélite, com a série mensal de debates de filosofia e cultura "Diálogos 

Impertinentes", promovida em conjunto com a Folha de S.Paulo e o SESC-SP.  

Com o objetivo de “produzir, transmitir, retransmitir e gerar programas de 

televisão e vídeo de caráter educativo, cultural, comunitário e jornalístico, multiplicando e 

difundindo o conhecimento gerado no âmbito acadêmico e social”, foi criada formalmente 

pela Deliberação n° 01/96 de 12/03/96, do Conselho de Curadores da Fundação Cultural.  

A partir desse objetivo, a TV PUC tem se orientado no sentido de coordenar e 

potencializar os recursos humanos e materiais da PUC-SP, capacitando a instituição a 

produzir programas de televisão e vídeo de caráter educativo, cultural e comunitário, para 

multiplicar e difundir o conhecimento produzido na universidade. Assim sendo, mais que 
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uma vitrine do pensamento universitário, pretende ser uma ferramenta de trabalho para 

professores e estudantes, preparando-os no uso da linguagem audiovisual para a 

comunicação com o grande público. 

Dados sobre as atividades da TV PUC até 2005 evidenciaram três eixos de 

produtos: programas de interesse da universidade; programas com parceiros que 

tivessem afinidade com a universidade e programas para terceiros, como vídeos 

comerciais e produtos audiovisuais.  

Dez programas regulares de produção ininterrupta faziam parte de sua 

programação. Além disso, no período avaliado, assumia programas especiais de variados 

tipos, formatos e conteúdos, em parceria ou não, atendendo solicitações de terceiros.  

Diante da perspectiva de sustentabilidade financeira da universidade, as 

atividades da TV PUC vêm sendo avaliadas, assim como outras áreas da instituição, 

buscando-se alternativas para assegurar a qualidade das ações e manter o equilíbrio 

econômico.  

Em seu percurso, a TV PUC produziu programas de qualidade que foram 

comercializados e distribuídos no sistema de Home-Video, constando, hoje, das 

videotecas de inúmeras escolas secundárias, faculdades e centros culturais do país e do 

exterior. 

No Canal Universitário de São Paulo, criado em novembro de 1997 e 

integrado por nove universidades paulistas, a TV PUC distribuiu os programas "Diálogos 

Impertinentes", "universidade Aberta” (revista semanal de assuntos universitários); 

"Intercâmbio" (voltado à produção de universidades e instituições culturais do Brasil e do 

exterior) e "Fatos & Focas" (reservado à produção laboratorial dos estudantes de 

comunicação).  

Veiculou também documentários e programas especiais sobre temas 

variados, três dos quais foram selecionados em 1998 para o I Encontro Latino-Americano 

de Televisão, concorrendo com centenas de produtos das três Américas. Em 1999, foi 

premiada no Festival de Cinema e Vídeo de Gramado, pelo documentário "Detentos do 

Rap", sobre a recuperação de presidiários. 

A TV PUC produziu a série "Indústria Cultural", em parceria com o SEBRAE-

SP, com a proposta de documentar todos os aspectos da indústria da arte, da cultura e 

do entretenimento no país. Esta série, com 30 programas, foi exibida na Rede Cultura, na 

TVE-Rede Brasil (TV Educativa do Rio de Janeiro), e no Canal Universitário de São 

Paulo. Para a TV Escola, do Ministério da Educação, a TV PUC produziu, em 1999, a 
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série "Vendo e Aprendendo", com 28 programas versando sobre o uso da tecnologia do 

vídeo no apoio à educação. 

Na qualidade de veículo da comunicação vinculado à universidade, tem dado 

significativa visibilidade aos projetos de pesquisa e estudos realizados pelos docentes da 

PUC-SP, contribuindo para reforçar o conceito positivo do trabalho educacional e 

comunitário da instituição. 

 

3.3 - A Editora PUC-SP:  EDUC 

A EDUC tem o objetivo de difundir a produção universitária, publicando livros 

e revistas científicas, divulgando o conhecimento produzido na PUC-SP e trazendo, 

também ,para o ambiente interno da universidade, os debates que se colocam na 

sociedade. 

Criada pela Deliberação nº10/74 do Conselho Universitário, a EDUC sempre 

orientou sua linha editorial de forma comprometida com o projeto da universidade que 

destaca a qualidade da pesquisa, do ensino e da extensão, além de sua responsabilidade 

social.  O acesso direto às diversas áreas da universidade favorece a adoção do critério 

de excelência do material para as publicações, ao qual está associado o critério 

comercial.  

Conforme consta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), nos 

últimos anos, a EDUC vem publicando cerca de sessenta títulos e seu estoque em  

livros/periódicos é de cerca de 60 mil exemplares, com destaque à coleção Hipóteses – 

publicação das melhores teses e dissertações dos Programas de Pós-Graduação.  

Desde 1980, a EDUC vem dando apoio à publicação de vinte revistas. A 

crescente procura de apoio da EDUC para a abertura de novos periódicos, levou a 

Editora à definição de uma política de apoio a revistas científicas. Essa política foi 

definida com a colaboração de editores científicos e os responsáveis pelas unidades que 

publicam cada periódico e com base em criteriosa avaliação decorrente de exigências de 

agências científicas, de órgãos de financiamento de publicações científicas e de órgãos 

indexadores de periódicos.  

Como resultado dessa atuação, a EDUC tem contribuído para a formação de 

editores científicos, fornecendo tanto aos editores dos periódicos apoiados quanto 

àqueles que pretendem criar novos, acompanhamento e orientação sobre projeto 

editorial, critérios de avaliação aplicados por agências científicas e de financiamento, 

normalização, indexação, financiamento, permuta com periódicos de outras instituições.  
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A EDUC convive com dificuldades para seu equilíbrio financeiro. Em razão da 

natureza das publicações da EDUC, de material de interesse à pesquisa e ao ensino, 

muitas publicações têm alcance limitado, gerando pequenas tiragens e vendas restritas. 

Esse problema tem levado o órgão a desenvolver ações que contribuam para sua 

superação, como investimento em divulgação, busca de parcerias e alternativas de 

vendas, como o Espaço EDUC que funciona no campus Monte Alegre.  

Tem havido, também, venda de títulos a órgãos públicos. Assim, em 2001 e 

2002, respectivamente, dois e quatro títulos da EDUC foram selecionados pelo 

CAMPED/INEP (comitê de Produtores de Informação Educacional do Instituto Nacional 

de Estudos e pesquisas Educacionais) para distribuição a instituições públicas de 

educação, bibliotecas universitárias públicas e outras, a fim de ampliar a disponibilidade 

de títulos a serem adotados como bibliografia nas licenciaturas. Em 2004, também com 

título da EDUC, foi selecionado para compra pela Fundação Biblioteca Nacional para 

compor o acervo básico das bibliotecas públicas implantadas pelo programa “Livro 

Aberto”.  

O PDI enfatiza que, a partir de 2005, a editora se reorganiza tendo em vista a 

implementação de políticas interligadas vinculadas ao tema: “O Livro na PUC-SP”. Isso 

diz respeito ao processo de consolidação de parcerias da Editora com os professores que 

promovem a pesquisa, o ensino e a extensão na universidade e também com segmentos 

que mantém interação contínua com a cidade. A EDUC se prepara para dar suporte 

editorial a esse diálogo.  

Os objetivos orientadores do trabalho da EDUC são:  

• Aprimorar, continuamente, a linha editorial da EDUC, no diálogo com a 
comunidade; 

• estabelecer padrões de arte e finalização, para coleções específicas; 

• estabelecer uma política de incremento da “marca da editora”, associada a 
um plano geral de projeção e visibilidade e captação de recursos;  

• estabelecer canais de integração entre a editora e os projetos editoriais 
dos professores da PUC-SP;  

• oferecer subsídios para que a EDUC colabore efetivamente com um 
projeto de incremento e projeção da biblioteca (projeto “biblioteca da 
cidade”); 

•  candidatar a Editora às parcerias internacionais possíveis; 

• projetar uma coleção em parceria “interna” com professores da PUC-SP; 

•  sugerir convênio para apresentar propostas editoriais dirigidas à Rede 
Pública de Ensino de São Paulo; 

•  obter recursos para o projeto “Clássicos PUC-SP”, com suas respectivas 
parcerias; 
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•  obter recursos para o projeto “Revista PUC-SP”; 

• implementar o projeto “Fundo de catálogo PUC-SP” que consiste na 
publicação de clássicos das ciências humanas pela PUC-SP; 

•  buscar recursos para negociar traduções de livros pouco acessíveis aos 
nossos alunos; 

•  captar recursos e consolidar parcerias para ampliar o horizonte de ação 
da EDUC.  

 
 
4 - Espaços coletivos como instâncias de comunicação 

A PUC-SP sempre se manteve como instituição que se pauta pela ação 

coletiva, democrática e participativa, envolvendo os sujeitos na construção do projeto da 

universidade. Essa condição é a base do modelo de gestão que se estrutura com 

diferentes instâncias colegiadas que conta com a representação dos diferentes 

segmentos da comunidade para decisões acadêmicas, administrativas e comunitárias. 

Esses espaços conservam uma dinâmica, com realização de encontros 

sistemáticos, com agendamentos previstos no calendário institucional. A periodicidade, a 

representatividade na participação, associada à natureza dos assuntos tratados, que 

abrange todas as dimensões da universidade, transformam esses momentos coletivos 

em instâncias de comunicação na vida comunitária.   

4 que assim se configuram:  Podem ser apontados os seguintes colegiados

• Conselho Universitário (CONSUN): é um órgão superior de deliberação 
que tem por objetivo definir políticas, proceder à avaliação global e 
controlar os órgãos executivos. O Conselho Universitário é formado pelo 
Reitor, seu Presidente, pelos Vice-Reitores e pelos Diretores Gerais dos 
Centros Universitários, 01 (um) representante do corpo docente de cada 
Centro Universitário, escolhido mediante eleição, 01 (um) representante 
dos órgãos administrativos, 02 (dois) representantes da comunidade, 
sendo um dos empresários e outro dos empregados, por representantes 
do corpo discente, pelo Presidente da Coordenadoria Geral da Pós-
Graduação, por 01 (um) membro do Instituto de Estudos Especiais. O 
Conselho universitário reúne-se mensalmente. 

 
• Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE): é um órgão deliberativo e 

normativo de questões cujas temáticas estejam associadas aos planos 
didáticos e científicos da universidade. É presidido pelo Vice-Reitor 
Acadêmico e tem, em sua composição, a seguinte estrutura: os diretores 
gerais dos Centros Universitários; os diretores de Faculdades: (01) um 
representante do corpo docente de cada Faculdade; (01) um 
representante do pessoal docente da Pós-Graduação; designado pela 
forma que o Conselho Universitário estabelecer mediante deliberação; por 
(01) um representante docente do 1º ciclo. O Vice-Reitor para assuntos 
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acadêmicos, nas suas faltas ou impedimentos, será substituído pelos 
diretores gerais dos Centros Universitários na ordem de antiguidade no 
exercício do magistério da universidade. Este Conselho reúne-se 
mensalmente; 

 
• Conselho de Administração e Finanças (CAF): é um órgão deliberativo 

e normativo de questões cujas temáticas estejam associadas à 
administração geral e ao econômico-financeiro, no âmbito interno da 
universidade. É presidido pelo Vice-Reitor Administrativo e tem em sua 
composição a seguinte estrutura: 1 (um) representante da Fundação São 
Paulo; 6 (seis) representantes Docentes (5 (cinco) Centros + Pós-
Graduação); 6 (seis) representantes Discentes (05 (cinco) centros + Pós-
Graduação) e 6 (seis) representantes Administrativos. O CAF reúne-se 
mensalmente; 

 
• Conselho Comunitário (CECOM): é um órgão deliberativo e normativo de 

questões cujas temáticas estejam associadas à vida comunitária da 
universidade e ao seu relacionamento com a comunidade maior.  É 
presidido pelo Vice-Reitor Comunitário e tem em sua composição a 
seguinte estrutura: os Vice-Reitores Acadêmico e Administrativo; os Vice-
Diretores Comunitários; um professor leigo e um aluno escolhido nos 
Centros Universitários pelos Vice-Diretores Comunitários. O Conselho 
Comunitário reúne-se mensalmente; 

 
• Conselho das Congregações: cada Centro Universitário tem uma 

Congregação constituída pelo Diretor Geral, seu Presidente, os Vice-
diretores Gerais do Centro Universitário, os professores Titulares e 
Associados, os Diretores das respectivas Faculdades, representantes dos 
professores Assistentes Doutores, representantes dos Professores 
Assistentes Mestres. O Conselho das Congregações realiza reuniões 
mensais; 

 
• Conselho de Centros Universitários: cada Centro Universitário tem um 

Conselho que é constituído por um Diretor Geral, seu Presidente, os Vice-
Diretores Gerais, os Diretores das faculdades, representantes do corpo 
docente de cada faculdade, cujo número será previsto no Regimento 
Geral da universidade, e representantes do corpo discente de cada 
Faculdade. Realiza reuniões mensais; 

 
• Conselhos Departamentais: cada Faculdade tem um Conselho 

Departamental constituído pelo Diretor da Faculdade, seu Presidente; os 
Chefes dos Departamentos da Faculdade; representantes dos professores 
Titulares de cada Departamento; representantes dos professores 
Associados da Faculdade; representantes dos professores Assistente-
Doutores e Assistente-Mestres da Faculdade; representante dos 
Auxiliares de Ensino da Faculdade e representantes do corpo discente. 
Realiza no mínimo uma reunião mensal.  

 

É importante salientar que, além das reuniões ordinárias, esses colegiados 

continuamente agendam reuniões extraordinárias para aprofundar os debates e análises 

para tomada de decisões. 
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5 - Práticas de comunicação na PUC-SP 

O trabalho avaliativo procurou mapear diretamente junto às diferentes 

unidades e órgãos da PUC-SP, utilizando um roteiro específico, quais práticas de 

comunicação são adotadas pelas diferentes instâncias e segmentos, no ano de 2005. 

É importante observar que não foi possível mapear a totalidade de práticas, 

pois alguns setores deixaram de responder os instrumentos avaliativos. Os dados 

refletem a manifestação de 25 unidades ou setores ou associações que utilizavam canais 

de comunicação5. É importante esclarecer que nem todos os respondentes deram 

informações sobre todos os itens constantes do instrumento avaliativo. 

Os dados permitiram uma visão geral da universidade quanto aos canais e 

recursos utilizados, incluindo tanto a comunicação essencialmente institucional, como a 

comunicação de iniciativa da comunidade. Num segundo momento, foi possível analisar 

esse panorama, excluindo os canais institucionais. 

 

5.1 - Panorama geral das práticas de comunicação da PUC-SP 

A organização dos dados para permitir um panorama das práticas de 

comunicação realizadas na PUC-SP foi reveladora de aspectos importantes relativos ao 

tipo de veículo utilizado, periodicidade, financiamento, temáticas abordadas, público 

atingido e direção da comunicação, se público interno ou externo.  

A tabela a seguir mostra a diversidade de práticas comunicacionais utilizadas, 

assim especificadas: Revista, CD, Jornal, Boletim, Cartazes, Catálogo, Periódicos, Rádio 

e Assessoria à imprensa. Constatou-se o predomínio da modalidade revista e 

comunicação pela internet, correspondendo a 35,5% e 31,6%, respectivamente, dos 

veículos existentes. 

O número de revistas produzidas é indicativo de uma comunicação 

consistente na área acadêmica, dada a natureza e a qualidade dos conteúdos veiculados 

por elas, em diferentes áreas do conhecimento.  

A ampla utilização da internet revela o movimento da necessária agilização 

dos fluxos de comunicação e a abrangência de público a ser atingido. 
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 Tabela 1.b - Tipo de veículos de comunicação utilizados na PUC-SP e público alvo. 
 

Público alvo 
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Tipo Interno Externo Total Geral 
4 3 20 27 Revista 14,8% 11,1% 74,1% 35,5% 
0 0 5 5 CD 0,0% 0,0% 100,0% 6,6% 
3 0 1 4 

Jornal 75,0% 0,0% 25,0% 5,2% 
5 1 3 9 Boletim, cartazes, catálogos, mural 

e release 55,6% 11,1% 33,3% 11,8% 
2 0 23 25 Internet 8,0% 0,0% 92,0% 31,6% 
0 0 3 3 Periódicos 0,0% 0,0% 100,0% 6,5% 
0 0 2 2 Rádio 0,0% 0,0% 100,0% 2,6% 
0 0 1 1 Assessoria à imprensa 0,0% 0,0% 100,0% 1,3% 
14 4 58 76 

Total 18,4% 5,3% 76,3% 100,0% 

 

Quanto ao público alvo dos veículos de comunicação, ficou evidenciado que 

apenas dois tipos de veículos atingiram predominantemente o público interno. São eles: 

jornal, boletins, cartazes e murais, que atingiram 75% e 55,6% de público interno. A 

grande maioria foi dirigida para os públicos interno e externo. Houve poucos casos 

dirigidos apenas ao público externo e, nessa situação, estão algumas revistas e o release 

produzido para a mídia em geral.  

Os veículos existentes na PUC-SP apresentaram uma variação quanto à 

quantidade de usuários que se pretendia atingir e os efetivamente atingidos, como se 

verifica na tabela a seguir. Esse aspecto foi analisado pela tiragem de meios escritos, 

como jornais, boletins, etc. e pelo número de mensagens enviadas e visitas a site, 

organizadas em faixas.  

 
Tabela 2.b - Tiragem/envio/visitas dos diferentes ipo de veículos de comunicação existentes na PUC-
SP. 
 

Tipo 

Tiragem/envio/visitas Revista CD Jornal 

Boletim, 
cartazes, 
catálogo, 
mural e 
release 

Internet Total Periódicos Rádio 

14 1 0 1 1 1 2 De 0 a 600 70,0% 5,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 20 

9 1 2 2 2 1 0 De 601 a 2850 52,9% 5,9% 11,8% 11,8% 11,8% 5,9% 0,0% 17 

1 1 2 4 8 0 0 De 2851 a 54280 6,3% 6,3% 12,5% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 16 

1 0 0 0 11 0 0 Maior de 54280 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 91,7% 0,0% 0,0% 12 
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As revistas tiveram uma tiragem menor em relação aos outros tipos de 

veículos, ou seja, na faixa de 0 a 600 exemplares, atingindo certamente, um público 

específico em função da temática predominante. Alguns veículos de mídia escrita 

conseguiram atingir um número grande de leitores, como ocorreu com os boletins e o 

jornal. Fica evidente a potencialidade da internet para assegurar a maior abrangência da 

informação, sendo que as unidades que a utiliza atingiram mais de 50000 pessoas, 

quando de sua apresentação ao público. 

Foi também possível avaliar a periodicidade dos canais existentes na 

instituição, que revelou uma situação bastante diversificada, podendo ser diária, semanal, 

quinzenal, mensal, trimestral quadrimestral, semestral, anual e variada, neste caso, 

indicando uma periodicidade não permanente de veiculação. Como indicado na próxima 

tabela, a periodicidade “variada” predominou entre os veículos mapeados, seguida da 

veiculação “quadrimestral”. 
 
Tabela 3.b - Periodicidade e tiragem dos veículos de comunicação utilizados na PUC-SP 
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Tiragem Periodicidade 
De 0 a 600 De 601 a 2850 De 2851 a 54280 

Total 
Maior de 54280 

3 0 1 1 Diária 
60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

5 

0 2 1 0 Semanal 3 
0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 

0 0 2 0 Quinzenal 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

2 

0 1 1 0 Mensal 2 
0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

1 1 0 0 Trimestral 2 
50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

8 3 1 0 Quadrimestral 12 
66,7% 25,0% 8,3% 0,0% 

3 6 0 0 Semestral 9 
33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 

2 1 2 0 Anual 5 
40,0% 20,0% 40,0% 0,0% 

3 2 7 11 Variada 
13,0% 8,7% 30,4% 47,8% 

23 

Foi possível constatar que a maioria dos recursos de comunicação que são 

produzidos com uma periodicidade de maior tempo atinge um público menor. 

Possivelmente, trata-se das revistas que normalmente têm um conteúdo mais 

especializado e levam mais tempo para planejamento e produção.  
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Gráfico 1.b - Agentes financiadores das práticas de comunicação na PUC-SP 

Agente Financiador

Não 
Especificado

23%

Externo
13%

Interno
64%

 

Perguntados sobre os agentes financiadores dos veículos produzidos, a 

maioria dos respondentes ( 64%) indicou que houve financiamento interno. Apenas 13% 

tiveram a produção financiada por agentes externos. Dos pesquisados, 23% não 

responderam a este item do instrumento de coleta de dados. 

Procurou-se, também, pesquisar a temática principal que compunha o 

conteúdo veiculado, verificando-se o seguinte panorama: 

 
Quadro 2.b - Temáticas predominantes nos veículos  de comunicação da PUC-SP 
 

Temáticas predominantes % de veículos 
Áreas especificas 31,4 
Educação Continuada 24,3 
Assuntos da universidade 15,7 
Educação 12,8 
Questões sociais atuais 8,6 
Pesquisa 7,1 

  

A maioria dos canais de comunicação (31,4%) abordou temáticas específicas, 

denotando uma produção dirigida a determinados públicos. Dentre essas temáticas, 

podem ser citadas: língua e literatura, filosofia, gestão, religião, fonoaudiologia, saúde e 

meio ambiente, possibilitando a visibilidade da produção de conhecimento da PUC-SP, 

além de abrir espaço para contribuições externas. Grande parte dos veículos (24,3%) tem 

como foco a educação continuada, e são, possivelmente, utilizados pela COGEAE para 

divulgação dos cursos de especialização e expansão realizados pela instituição. A 

temática sobre a universidade é veiculada por 15,7% dos canais de comunicação e 

12,8% tratam de educação. Parte deles (8,6%) aborda questões atuais e 7,1% se voltam, 

especificamente, para a divulgação de pesquisas produzidas.  

113
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

São indicados, a seguir alguns títulos de revistas produzidas por unidades da 

universidade: 

• Ciências Biológicas e do Ambiente 
Revistas da Faculdade de Ciências Biológicas do Centro de Ciências 
Médicas e Biológicas.  

• Cognitio 
Revista de Filosofia  

• Revista Pesquisa & Debate e Textos para Discussão  
Departamento de Economia da FEA/PUC-SP e Programa de Estudos Pós-
Graduados 

• Revista Delta – Documentos de Estudo em Lingüística Teórica e Aplicada 
• Educação Matemática E Pesquisa  

Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 
Matemática  

• E-Curriculum  
Revista do Programa de Pós-graduação Educação (Currículo)  

• Face 
Revista de Semiótica e Comunicação  

• Galáxia 
Revista Transdisciplinar de Comunicação, Semiótica, Cultura  

• Ghrebh 
Revista de Comunicação, Cultura e Mídia  

• Hypnos  
Revista do Centro de estudos da Antiguidade Greco-Romana CEAG  

• Kairós 
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia  

• Margem 
Revista da Faculdade de Ciências Sociais e dos Programas de Estudos 
Pós-Graduados em Ciências Sociais e História  

• Psicologia da Educação 
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 
Psicologia da Educação  

• Revista Projeto História  
Programa de Estudos Pós-Graduados em História  

• Rever 
Revista de Estudos da Religião 

• Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba 
• Lutas Sociais 

Neils – Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais 
• Revista Religião & Cultura 

Departamento de Teologia e Ciências da Religião 
• Revista Último Andar  

Revista semestral do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências 
da Religião 

• Revista The Especialist  
• Revista Intercâmbio  
• Direct Papers  
• Cepril Working Papers  
• Lael Cepril Newsletter 

Revistas do Programa de Pós em Lingüística Aplicada e Estudos da 
Linguagem: 
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• Verve, revista autogestionária, semestral  
Revista publicada pelo Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais  

• Te@D – Revista Digital de Tecnologia Educacional e Educação a 
Distância 
• Revista Distúrbios da Comunicação  

Revista editada pela Faculdade de Fonoaudiologia, Pós-Graduação em 
Fonoaudiologia e DERDIC  

• Claritas 
Departamento de Inglês da PUC-SP – Editora da PUC-SP EDUC  

• Revista Educação e Subjetividade 
 Do grupo de pesquisa do CNPq  da Faculdade de Educação.  

• Nures-Religião e Sociedade 
�úcleo de pesquisa do Programa de Pós graduação em Ciências Sociais  

• Revista da Associação dos Pós-Graduandos –APG 
Revista da Associação dos Pós-Graduandos da PUC-SP 

• Rencontres  
Revista do Departamento de Francês da PUC-SP.  

  
 
5.2 - Práticas de comunicação pela comunidade: Unidades 

acadêmicas, Setores e Associações  

Os dados foram organizados de forma a permitir analisar a dimensão das 

práticas comunicativas produzidas pelas unidades, setores e segmentos da universidade, 

sem computar a dimensão da comunicação estritamente institucional interna e externa. 

Ofereceram dados unidades de diferentes Centros universitários, Programas da Pós-

Graduação, Faculdades, cursos, setores e órgãos da PUC-SP, além de associações de 

funcionários, professores e alunos.  

O mapeamento realizado permitiu afirmar que a produção de comunicação 

assumida pela comunidade, incluindo os setores ou órgãos, as Associações de 

estudantes, professores ou funcionários e os Centros ou Pós-graduação, em 2005, 

correspondeu a 88,4% das práticas de comunicação efetivadas pela universidade, como 

consta da tabela, a seguir. 
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Tabela 4.b – Canais de comunicação da PUC-SP: institucionais e de iniciativa da comunidade. 
 

Canais de Comunicação 
ACI 8 88,9% 
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CONSULTEC 1 11,1% Comunicação 11,7% Institucional 
TOTAL 9 100,0% 

COGEAE 26 83,9% 
ARII 1 3,2% 
CIPA 1 3,2% 

Com. Pesquisa/CONSULTEC 2 6,5% 
CPA 1 3,2% 

S
et

or
es

 o
u 

Ó
rg

ão
s 

40,3% 

Total 31 100,0% 

Centros Acadêmicos 1 16,7% 
APROPUC 3 50,0% 
AFAPUC 1 16,7% 

APROPUC e AFAPUC 1 16,7% 

As
so

ci
aç

õe
s 

de
 

E
st

ud
an

te
s,

 
P

ro
fe

ss
or

es
 

ou
 

Fu
nc

io
ná

rio
s 

7,8% 

Total 6 100,0% 
CCH 10 32,3% 
CE 3 9,7% 

CCMB 2 6,5% 
Pós-Graduação 16 51,6% 

In
ic

ia
tiv

as
 d

a 
C

om
un

id
ad

e 

C
en

tro
s 

ou
 P

ós
-

gr
ad

ua
çã

o 

40,3% 

Total 31 100,0% 

 

A análise dos tipos de veículo de comunicação utilizados nas práticas 

comunicativas de iniciativa da comunidade, cujos dados são mostrados na próxima 

tabela, revelou que se manteve quase a mesma diversidade de veículos, se forem 

consideradas todas as práticas da universidade. Numericamente os veículos mapeados 

representaram um montante pouco menor que a totalidade da universidade, tendo havido 

redução de apenas 09 veículos (total da universidade 76 veículos e total de iniciativa da 

comunidade 67).  
Tabela 5.b - Tipo de veículos de comunicação da comunidade da PUC-SP e público alvo 
 

Público alvo Tipo Interno Externo Total Geral 
4 3 20 27 Revista 14,80% 11,10% 74,10% 40,20% 
0 0 5 5 CD 0,00% 0,00% 100,00% 7,40% 
2 0 1 3 Jornal 66,70% 0,00% 33,30% 4,40% 
0 0 3 3 Boletim, cartazes, 

mural 25,00% 0,00% 75,00% 4,40% 
1 0 23 24 Internet 4,20% 0,00% 95,80% 35,80% 
0 0 3 3 Periódicos 0,00% 0,00% 100,00% 4,40% 
0 0 2 2 Rádio 0,00% 0,00% 100,00% 2,90% 
0 0 0 0 Assessoria à 

imprensa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
7 3 57 67 Total 10,40% 4,40% 85,00% 100,00% 
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Quanto ao público a que se dirigem os veículos utilizados, constatou-se uma 

alteração, com diminuição da porcentagem de atendimento ao público interno, nos itens 

Boletim, cartazes e outros e jornal. Esses canais foram utilizados pela associação de 

professores e funcionários, denotando o espaço de liberdade para divulgação das 

interpretações das questões da universidade.  

Os outros quesitos não revelaram alteração significativa.  

A análise da tiragem/envio/visitas associada ao tipo de veículo, mostrou 

situação similar à geral da universidade, com as revistas atingindo um público menor e a 

internet, que se revela bastante usada pela comunidade, abrangendo as maiores 

quantidades de pessoas atingidas pela comunicação efetivada. 

 
Tabela 6.b - Tiragem/envio/visitas dos diferentes tipo de veículos de comunicação da comunidade da 
PUC-SP  
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Tipo 

Tiragem 
Revista CD Jornal 

Boletim, 
cartazes, 

mural 
Internet 

Total 
Periódicos Rádio 

14 1 0 0 1 1 2 19 
De 0 a 600 5,3

% 0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 10,5% 32,2% 73,7% 

9 1 2 1 2 1 0 16 
De 601 a 2850 6,3

% 12,5% 6,3% 12,5% 6,3% 0,0% 27,1% 56,3% 

1 1 1 2 8 0 0 13 De 2851 a 7,7
% 54280 7,7% 7,7% 15,4% 61,5% 0,0% 0,0% 22,0% 

1 0 0 0 10 0 0 11 
Maior de 54280 0,0

% 9,1% 0,0% 0,0% 90,9% 0,0% 0,0% 18,6% 

25 3 3 3 21 2 2 59 
Total 42,4% 5,1

% 5,1% 5,1% 35,6% 3,4% 3,4% 100,0
% 

 

Os canais utilizados pela comunidade também apresentaram uma diversidade 

de periodicidade, com diminuição na tiragem semanal e quinzenal, possivelmente mais 

difícil de ser assumida pelas unidades que não estão voltadas exclusivamente para a 

comunicação 
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Tabela 7.b - Periodicidade e tiragem dos veículos de comunicação da comunidade da PUC-SP 
 

Tiragem 
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Periodicidade De 0 a 600 De 601 a 2850 De 2851 a 54280 Total Maior de 54280 
2 0 0 1 3 Diária 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 4,8% 
0 1 0 0 1 Semanal 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 1,6% 
0 0 0 0 0 Quinzenal 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
0 1 1 0 2 Mensal 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 3,2% 
1 1 0 0 2 Trimestral 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 3,2% 
8 3 1 0 12 Quadrimestral 

66,7% 25,0% 8,3% 0,0% 19,0% 
2 6 0 0 8 Semestral 

25% 75% 0,0% 0,0% 14,3% 
2 1 2 0 5 Anual 

40,0% 20,0% 40,0% 0,0% 7,9% 
3 2 7 11 23 Variada 

13,0% 8,7% 30,4% 47,8% 36,5% 
20 16 15 12 63 Total 

31,7% 25,4% 23,8% 19,0% 100,0% 

O panorama da comunicação realizada pela comunidade puquiana, 

desvinculada da comunicação institucional, permite analisar que unidades, órgãos e 

associações podem ser considerados como um importante campo produtor de 

informação da universidade. Eles não apenas possuem um fluxo comunicacional interno 

permanente, como ainda realizam troca de informações com a comunidade externa. 

6 A análise de BARICHELLO  sobre práticas comunicacionais em universidades é 

esclarecedora para essa situação quando mostra que, num processo de busca de 

legitimação dos setores enquanto áreas específicas perante a sociedade, suas iniciativas 

de comunicação contribuem para a visibilidade da qualidade da educação da instituição. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 BARICHELLO, Eugenia M.M.R. universidade e comunicação: Identidade institucional, legitimidade e 
territorialidade na cenada nova ordem tecnocultural. Tese (Doutorado em Comunicação) universidade 
Federal do Rio de Janeiro,2000. 
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5.3 - A comunicação pelas Associações de docentes, funcionários e 

organização de alunos7

A universidade, com sua tradição democrática de participação, convive com 

diferentes manifestações e com leituras diversificadas da realidade. Nessa direção, 

oferece espaço para fluxos de comunicação de iniciativa das entidades representativas 

de docentes, funcionários e alunos. 

A Associação de professores da PUC-SP mantém canais sistemáticos de 

comunicação na universidade, que já se constituíram marca da instituição.  

Além do jornal PUCVIVA, elaborado em parceria com a associação de 

funcionários, a associação dos professores mantém duas revistas e, ainda, investe na 

comunicação entre os professores, por meio de uma página na internet com informações 

e serviços. Esses canais de comunicação podem ser assim descritos:  

Jornal PUCViva• O   é um boletim informativo semanal, com seis páginas 
tamanho ofício, sendo que, algumas vezes, é finalizado com oito páginas 
devido ao volume de material. Tem uma tiragem de dois mil exemplares e é 
distribuído internamente na universidade - entregue nas salas dos 
professores das várias faculdades. Além disso, tem uma versão MURAL, que 
é o mesmo boletim ampliado e afixado em lugares de maior movimentação. O 
boletim publica o factual: notícias de eventos, atividades, negociações e lutas 
das categorias profissionais e artigos relacionados com os principais temas 
de interesse da comunidade. É produzido por uma equipe integrada por um 
editor, um diagramador e três estagiários de Jornalismo (dois repórteres e um 
fotógrafo). 

• A Revista PUCViva tem periodicidade trimestral, tiragem de dois mil 
exemplares e publica artigos de professores da PUC-SP e de outras 
instituições sobre temas da atualidade. A revista costuma ter entre 80 e 120 
páginas. É enviada pelo correio para os associados da APROPUC, para 
entidades de professores de todo o Brasil e para outras universidades. 

• A Revista Cultura Crítica é uma revista semestral, especializada nas 
questões culturais. Publica ensaios, críticas, poesias e outros textos, sempre 
relacionados com as artes e a cultura. Também enviada aos associados da 
APROPUC e para um mailing especial dessa área. 

• A Página na Internet da APROPUC existe há, aproximadamente, seis anos 
e é bastante acessada pelos professores. Reproduz todo o material publicado 
nos boletins semanais e nas revistas e algum material extra, como 
documentos da entidade e da universidade, convocações de assembléias e 
reuniões, notas, serviços e coletânea das publicações. 

 

A Associação dos funcionários da PUC-SP (AFAPUC) elabora o Jornal 

PUCViva  em parceria com a associação de professores. Mantém, ainda, uma página na 
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7 É importante esclarecer que, os dados quantitativos sobre tiragem e tipo de veículo das Associações de 
docentes, funcionários e organização de alunos foram computados no item anterior deste relatório. 
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internet com informações importantes sobre questões da vida funcional e acordos da 

categoria. 

Os Centros acadêmicos adotam formas e recursos de comunicação 

diversificados. Não foi possível, porém, mapear todas essas iniciativas neste ciclo 

avaliativo. Responderam ao roteiro de avaliação o Centro Acadêmico 22 de agosto e a 

Associação dos Pós-Graduandos (APG), que indicaram seu principal veículo.  

O Centro acadêmico 22 de agosto veicula o Jornal 22 que tem uma 

periodicidade mensal, com uma tiragem de 10.000 exemplares. A principal temática 

tratada é Direito, compondo-se com artigos de estudantes e professores da PUC-SP. O 

jornal se mantém com venda de anúncios. 

A Associação dos Pós-Graduandos (APG) mantém uma revista periodicidade 

semestral que procura ser um espaço para publicações da produção acadêmica dos pós-

graduandos e de docentes da Pós-Graduação. É uma revista multi-temática acadêmica, 

com uma tiragem de 1000 exemplares em média, dirigida ao público interno e externo.  

 
 

6 - A Ouvidoria da PUC-SP8

 
Fig. Sala da Ouvidoria da PUC-SP 

A Ouvidoria é considerada hoje um 

órgão essencial numa instituição que se orienta 

pela transparência administrativa e tem a 

preocupação de realizar a interlocução com os 

diferentes segmentos da comunidade. Atua no 

fortalecimento da cidadania, oferecendo à 

comunidade um canal de contato direto e 

imparcial, permitindo que o cidadão possa opinar, 

interferir, criticar e interagir nos rumos da 

instituição e na consolidação de seus direitos. 

Com essa preocupação, a PUC-SP, instituiu, em 2005, a Ouvidoria Pública da 

Pontifícia universidade Católica para se constituir como espaço de acolhida e escuta de 

toda comunidade universitária. Sua tarefa principal é ouvir e auscultar as demandas das 

pessoas e, em seguida, encaminhar, acompanhar e concluir a demanda.  
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8 Fonte de dados: Relatório Anual da Ouvidoria Pública da PUC-SP- 30/11/2005. Vide Anexo 5 deste 
caderno. 
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“É um setor autônomo que quer ser canal de participação no conjunto de nossas 

instâncias universitárias e, para nós, um instrumento novo de democracia participativa e 

transparente” declara o ouvidor da PUC-SP Prof. Fernando Altemeyer. Ainda, segundo o 

ouvidor, “como um termômetro, [a Ouvidoria] pretende detectar o que acontece e prevenir 

conflitos. Como ferramenta coletiva, quer favorecer o diálogo intenso. Como canal pró-

ativo, quer buscar a melhor solução para os problemas que envolvam as pessoas e os 

mecanismos institucionais, primando pelo respeito e pela qualidade de vida de todos”. 

As ações do ouvidor e da Ouvidoria seguem as normas estatutárias e 

acadêmicas e se regem pela deliberação n°10/2005, que criou e definiu as diretrizes da 

Ouvidoria.  

Para realização do trabalho, a Ouvidoria, além do ouvidor, conta com duas 

secretárias aprovadas em concurso público de seleção interna, coordenado pelo 

Departamento de Recursos Humanos. 

Após um ano de presença institucional como setor da PUC-SP, sendo quatro 

meses de instalação provisória e oito definitivos, a Ouvidoria desempenhou seu papel de 

escuta da comunidade e de encaminhamentos das questões apresentadas. Os dados 

apresentados a seguir mostram a atuação do órgão em 2005: 

Atendimentos de rotina: 

- Recebimento de emails: cerca de 50 e-mails são recebidos diariamente, 
vindos através do site www.pucsp.br/Ouvidoria. Foram recebidos 2458 casos 
pelo instrumento virtual; 
- Atendimento a pessoas: cerca de quarenta pessoas são atendidas por dia 
na sala da Ouvidoria para informações gerais, localização dos cursos, de 
palestras, vestibulares, faculdades, locais de secretarias, etc. 
- Atendimentos por telefone: cerca de vinte a trinta telefonemas diários são 
feitos à Ouvidoria. 

Audiências pessoais: 

- Cerca de vinte pessoas, por semana, são atendidas pessoalmente, quer 
pelo Ouvidor, quer por uma das secretárias, Sra. Donata Barros e Sra. Ana 
Paula.  As audiências geraram nove encaminhamentos extra-site; 

Encaminhamentos:  

-Foram encaminhados 1934 mensagens e protocolos, desde 12 de agosto de 
2005, aos diversos setores da universidade, nos cinco campi; 

Soluções dos casos:  

-Foram solucionados 1671 casos desde 14 de dezembro de 2004; 

 

No quadro, a seguir, são indicadas as questões trazidas pela comunidade  

Ouvidoria e os setores a que estão ligadas:  
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http://www.pucsp.br/ouvidoria
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Quadro 3.b - N° de questões trazidas pela comunidade à Ouvidoria e os setores relacionados  
 

Alunos / Faculdades 209
Expcom – bolsas 201
Vestibular/transferência 176
Pós Graduação 105
Setal 83 
FEA 59 
COMFIL 55 
Professores 53 
APT  53 
Público externo 49 
ACI 48 
Sugestões 46 
Restaurante 43 
Fac. de Direito 43 
CCMB 43 
Funcionários 42 

  

Sobre as principais questões, houve recomendações ou encaminhamentos da 

Ouvidoria, especificadas, a seguir. 

• Em relação ao atendimento dos alunos nas Faculdades e pelo setor de 

Bolsas: a recomendação da OUVIDORIA é que as Faculdades e o Expediente 

Comunitário aprimorem a eficiência do atendimento, com gentileza redobrada para com 

nossos alunos e bolsistas.  

• Reclamações dos professores com questionamentos relativos a 

procedimentos pedagógicos s e estilos pessoais autoritários: foi  conversado com cada 

um dos envolvidos e, em geral, houve compromissos mútuos de mudança de estilo e de 

relacionamento. Embora o número de professores envolvidos tenha sido irrelevante, 

considerando dez num total de aproximadamente 2000 do quadro docente, foi 

recomendada atuação junto a essas exceções pelos coordenadores e diretores de 

faculdade, inserida no processo de avaliação continuada. 

• A Faculdade de Direito, a COMFIL e a FEA, por conta do número elevado 

de alunos, têm uma grande demanda de reclamações relativas aos critérios de avaliação 

quer dos alunos quer dos professores. Houve respostas ágeis dos supervisores ou 

professores envolvidos das três faculdades. Foi recomendado que as três faculdades 

mantivessem o empenho na agilidade das respostas e que fossem afinados e articulados 

os instrumentos de avaliação institucional e pedagógica.  

• O restaurante recebeu inúmeras críticas relativas ao cardápio e 

esgotamento das vagas no atendimento do quilo nos horários de almoço e jantar. Foi 

recomendado o acompanhamento constante dos donos, da VRACOM e da Sunrise 
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Consultoria para  que se busque a excelência e diversidade nutricional no cardápio e 

alternativas viáveis para os horários de maior número de público.  

• Reclamações de alunos da Pós-graduação Stricto Sensu relativas aos 

horários desconectados de funcionamento dos inúmeros setores. As solicitações foram 

encaminhadas aos responsáveis dos programas ou aos setores administrativos com 

encaminhamento de soluções. A recomendação incidiu sobre uma maior sintonia de 

horários.  

• Críticas com relação ao SETAL e aos procedimentos de cobrança de 

débitos. Foi recomendada maior articulação entre SETAL, EXPCOM e, sobretudo, 

Tesouraria, para evitar informações contraditórias.  

• Questionamentos quanto a falhas de comunicação e comunicação dos 

bancos de dados, embora já agilizada pela reforma do CPD e NUCC. As reclamações 

encaminhadas foram respondidas com competência e lucidez. 

 Recomendou-se urgência da interface de sistemas informativos e dos bancos de dados 

do SIGA, SETAL, Reitoria, EXPCOM, CEDIC, Faculdades, DSAS, Espaço físico, 

CONSULTEC, -BIBLIOTECA, VIDEOTECA, SEGRAC, CAJ, JURIDICO e DRH, a fim de 

que se comuniquem e conversem mais facilmente.  

A tabela apresentada, a seguir, mostra os casos solucionados e os setores 

aos quais estão relacionados. 
 
Tabela 8.b - Casos solucionados pela Ouvidoria e setores envolvidos   
 

CASOS SOLUCIONADOS 
ORIGEM QUANTIDADE ORIGEM QUANTIDADE 

FAC. DE SERVIÇO SOCIAL 1 DTCR 19 
CAJ 2 INDETERMINADOS 19 
CLÍNICA PSICOLÓGICA 2 DSAS 24 
Campus SANTANA 3 BIBLIOTECA 25 
CEDIC 3 VRACOM 26 
DERDIC 3 CCET 28 
PAC 3 COGEAE 34 
PEDIDOS EXTERNOS 3 VÀRIOS DEPTOS. 38 
RECEPÇÃO DOS CALOUROS 3 FUNCIONÁRIOS 42 
CONSELHOS/REITORIA 4 CCMB 43 
CPA 5 FAC. DE DIREITO 43 
ESTÁGIOS 5 RESTAURANTE 43 
CONVITE 6 SUGESTÕES 46 
VRAC 6 ACI 48 
CENTRO ACADÊMICOS 7 PÚBLICO EXTERNO 49 
FAC. DE EDUCAÇÃO 7 APT - VICTOR EMMANUEL 53 
SEGURANÇA COMUNITÁRIA 7 PROFESSORES 53 
VRAD 7 COMFIL 55 
CIPA 9 FEA 59 
DESRESPEITO À INSTITUIÇAO 9 SETAL 83 
FAC. DE CIÊNCIAS SOCIAIS      
FAC. DE PSICOLOGIA 

9 PÓS GRADUAÇÃO 105 

FAC. DE PSICOLOGIA 9 VESTIBULAR/TRANSFERÊNCIA 176 
DRH 10 EXPCOM - BOLSAS 201 
SIGA 10 
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VIDEOTECA/TUCA 17 
ALUNOS/FACULDADES 209 

TOTAL 1671 
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A Ouvidoria, embora recentemente instalada na universidade, vem se 

colocando como canal importante de acesso, viabilizando aos diferentes segmentos da 

comunidade expressarem suas opiniões e necessidades e reivindicarem a solução dos 

problemas.  
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III - Encaminhamentos para a tomada de 

decisões 
1- Potencialidade e fragilidades 

A PUC-SP tem uma história marcada no panorama da educação superior, 

pela busca constante da excelência acadêmica e compromisso com a realidade social, 

conservando um estilo democrático de gestão que procura assegurar a participação de 

todos os segmentos na definição dos rumos da instituição.  

A avaliação da dimensão comunicação com a sociedade trouxe elementos 

que evidenciaram essa preocupação, dadas as práticas de comunicação identificadas e 

seus encaminhamentos, tanto as voltadas para a comunidade interna como para a 

comunidade externa.  

O trabalho avaliativo realizou a aproximação da realidade com base em 

indicadores que possibilitaram analisar as propostas de comunicação e foi norteado por 

questões que continham os critérios do julgamento de valor inerente à avaliação com 

vistas à tomada de decisões. Foram considerados os aspectos de efetividade, 

credibilidade e dialogicidade, procurando compreender como está se construindo a 

visibilidade e a legitimação da universidade, diante de si mesma e das comunidades com 

as quais atua. 

A análise dos dados evidenciou a presença de canais e sistemas de 

comunicação instalados e sistematizados, quer sejam os específicos da comunicação 

institucional, quer sejam os de iniciativa da comunidade, e apontou a existência de 

órgãos e espaços da universidade que fortalecem a comunicação e sua socialização. 

Também mostrou as condições de infra-estrutura tecnológica que vêm sendo oferecida 

pela universidade para a informatização da comunicação. 

A comunicação institucional empreendida pela gestão da universidade se 

efetiva com a utilização de instrumentos e recursos diversificados de comunicação 

interna e externa, utilizando diferentes mídias.  

Essa comunicação é assumida principalmente pela Assessoria de 

Comunicação Institucional (ACI), órgão vinculado ao gabinete da Reitora e que tem como 

principais ferramentas : o Jornal PUCS. Paulo; o Boletim PUCSPaulo semana; o Boletim 

virtual; Mural; Site; E-mail; Release; Assessoria à imprensa.  Esses canais são 

consolidados e procuram manter a efetividade da comunicação com periodicidade 

suficiente para atualização. 
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Diante do momento vivido pela universidade na busca da sustentabilidade 

financeira, com adoção de medidas, por vezes, difíceis de serem compreendidas pela 

comunidade, a comunicação institucional tem se preocupado em realizar adequações 

para manter a visualização da PUC-SP como instituição de ensino de excelência, que 

continua sendo a maior preocupação dos dirigentes e dos sujeitos que constroem essa 

educação.  

Os dados avaliativos sobre as práticas de comunicação on-line, evidenciaram 

a presença de um Site com projeto bem elaborado, fundado em conceitos estéticos e 

com uma navegabilidade simples e objetiva, baseado em princípios de usabilidade. Tem 

um conteúdo vasto e diversificado, permitindo a divulgação de fatos cotidianos e 

informações sobre a estrutura organizacional da PUC-SP, seus diferentes órgãos, e 

recursos de links para aprofundamento em assuntos de destaque da instituição. Ele 

oferece serviços à comunidade como acesso a inscrições, matrícula e emissão de 

documentos. Mantém, também, uma condição de interação com os usuários. 

No plano da tecnologia da informação e comunicação, verificou-se, no 

período avaliado, um avanço nessa área com favorecimento dos processos 

comunicacionais da universidade, não só no âmbito do fluxo de informações como na 

compatibilização de bancos de dados, além de outras demandas. Foram introduzidas 

novas alternativas de gerenciamento, feitos reordenamentos técnicos e implantada uma 

variedade de soluções tecnológicas, assim como a aquisição de equipamentos 

compatíveis com as novas sistemáticas desencadeadas e ajustes dos existentes. Pode 

ser constatado o fortalecimento da informatização e da comunicação digital. 

A universidade instituiu, em final de 2004, a Assessoria de Planejamento 

Tecnológico – APT, vinculada à Reitoria, como órgão responsável pela tecnologia da 

informação da PUC-SP. A APT se organizou com setores que procuraram responder às 

necessidades, identificadas mediante diagnóstico da situação da comunicação 

informatizada na PUC-SP: a Divisão de Operações, a Divisão de Desenvolvimento, o 

NUCC- Internet e o Núcleo de Mídias Digitais.  

Todas as ações de informação que envolvem os recursos tecnológicos, como 

banco de dados, comunicações com os segmentos, suporte ao sistemas, aos laboratórios 

e ao usuário institucional , gerenciamento das disponibilidades de serviços, passaram a 

ser administrados pela Assessoria de Planejamento Tecnológico. 

As ações empreendidas têm trazido conseqüências positivas para os 

usuários, como a rapidez da circulação de e-mails e servidor de arquivos e perspectiva 

de integração de banco de dados.  
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As limitações da área estão associadas à questão econômica, pois envolve 

investimentos na aquisição de equipamentos e instalações.  

Como possibilidade tecnológica de comunicação, foi verificada a existência de 

um sistema informatizado de dados que possibilita aos estudantes informações 

atualizadas sobre sua vida escolar e agiliza suas ações em relação à matrícula. Trata-se 

do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), que também tem condições de 

disponibilizar relatórios com dados educacionais dos cursos da universidade. 

A avaliação pode identificar órgãos da universidade voltados para a 

comunicação e que têm um importante papel na socialização de informações e na 

divulgação da produção acadêmica da universidade. Trata-se da Rede PUC-SP, a  TV 

PUC-SP  e a Editora da PUC-SP: EDUC.   

A Rede PUC vem se constituindo num importante veículo tanto de formação, 

na medida em que viabiliza estágio para alunos das áreas de comunicação da 

universidade, como de integração entre setores e segmentos da comunidade e também 

de informação, pelos conteúdos veiculados nos monitores de TV distribuídos pelo 

campus. 

A TV PUC tem se orientado no sentido de coordenar e potencializar os 

recursos humanos e materiais da PUC-SP, capacitando a instituição a produzir 

programas de televisão e vídeo de caráter educativo, cultural e comunitário, para 

multiplicar e difundir o conhecimento produzido na universidade. Em sua trajetória desde 

1995, como núcleo de produção televisiva e videográfica, sempre se destacou pela 

qualidade dos produtos apresentados.  

As atividades da TV PUC vêm sendo avaliadas, diante das necessidades de 

sustentabilidade financeira da universidade, buscando-se alternativas para assegurar a 

qualidade das ações e a manutenção do equilíbrio econômico.  

A EDUC atua com o objetivo de difundir a produção universitária, publicando 

livros e revistas científicas, divulgando o conhecimento produzido na PUC-SP e trazendo, 

também, para a universidade os debates que se colocam na sociedade. Nesse sentido, a 

EDUC representa um apoio importante na socialização de informações voltadas para as 

produções acadêmicas dos programas, grupos de pesquisa e de docentes. 
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Dentre as práticas comunicativas da PUC-SP, foram apontados os espaços 

colegiados que fazem parte da estrutura de gestão da instituição. A periodicidade, a 

representatividade na participação, associada à natureza dos assuntos tratados, que 

abrange todas as dimensões da universidade, transformam esses momentos coletivos 

em instâncias de comunicação na vida comunitária.  
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Essas práticas respondem ao critério de dialogicidade da comunicação, no 

sentido de se estabelecer um vínculo comunicativo dialógico, entre instâncias e membros 

da comunidade.  

Respondendo, também, ao critério de dialogicidade, foram analisadas outras 

práticas de comunicação verificadas na PUC-SP. Trata-se das possibilidades 

comunicacionais presentes na PUC-SP de iniciativa das unidades e setores da 

universidade e das entidades representativas de docentes, funcionários e alunos. Tais 

práticas representam mais de 80% da comunicação sistematizada da PUC-SP. Utilizam 

canais de comunicação diversificados, como revistas, boletins, murais, internet, e CD e 

atingem um grande volume de público interno e externo. A presença dessas iniciativas 

evidencia a tradição democrática de participação na universidade que convive com 

diferentes manifestações, inclusive com leituras diversificadas da realidade. 

As práticas de comunicação de iniciativa da comunidade podem ser 

consideradas como campo produtor de informação, pois não apenas possuem um fluxo 

comunicacional interno permanente, como realizam troca de informações com a 

comunidade externa que, no caso das unidades acadêmicas, se dá, especialmente, no 

âmbito da produção acadêmica. 

Ainda foi identificado na universidade um importante canal de comunicação 

inaugurado em 2005, a Ouvidoria da PUC-SP, que vem atuando no sentido de se 

constituir como espaço de acolhida e escuta de toda comunidade universitária, bem como 

de encaminhamento das demandas apresentadas.  

Em seu pequeno tempo de existência, a Ouvidoria se revelou como canal de 

contato direto com a comunidade, tendo sido procurada por grande número de pessoas 

dos diferentes segmentos e foram realizados os encaminhamentos necessários.  Apesar 

desses números, dada sua presença inovadora, pode-se dizer que o órgão ainda se 

encontra em processo de compreensão e assimilação pela universidade do seu papel na 

instituição. 

 

 

2- O aperfeiçoamento da comunicação com a sociedade 
As práticas de comunicação são essenciais para a perspectiva de gestão 

democrática defendida pela PUC-SP, colocando-se como condição para a qualificação da 

participação dos diferentes segmentos e a transparência das ações. Colocam-se como 

importante instrumento para a visualização e legitimação da imagem da universidade 

para a sociedade.  
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O aperfeiçoamento da dimensão comunicação com a sociedade, envolvendo 

a comunicação interna e externa, orienta-se no sentido da sustentação e viabilização da 

qualidade das práticas comunicacionais e de sua ampliação sempre desejável para a 

consecução dos objetivos e da missão institucional. 

Os dados de avaliação mostraram a presença das propostas efetivas de 

comunicação interna e externa na instituição e as análises realizadas permitiram 

considerar alguns aspectos para o seu aperfeiçoamento. 

 

Destaca-se como fundamental, a manutenção da efetividade, credibilidade e 

dialogicidade das práticas comunicativas, criando-se condições para aprimoramento 

sempre constante desses referenciais. Nesse sentido, deve ser garantido o fluxo de 

comunicação de forma atualizada, precisa e consistente para possibilitar a construção de 

uma relação de confiança na informação. Além disso, é importante a ênfase na 

diversidade e abrangência de canais utilizados, além da interação dialógica na 

comunicação.  

 

Considerando situações ainda não superadas relativas à comunicação com a 

utilização de instrumentos tecnológicos, algumas expectativas foram levantadas pela 

APT. Tais expectativas dizem respeito especialmente à necessidade de investimentos e 

aquisição de equipamentos em maior quantidade e qualidade, à integração entre os 

sistemas e à unificação do trabalho que envolve a tecnologia. Incluem, também, a 

definição das relações do setor com as diferentes instâncias da universidade para o 

planejamento e administração da área.  Dentre elas, podem ser citadas:  

- Investimento em hardware, software e infra-estrutura; 
- Adequação do espaço físico; 
- Ajustes de situações funcionais; 
- Treinamento de funcionários dos demais setores; 
- Agilidade em reposição de peças; 
- Normatização administrativa das relações da APT com os setores da 

universidade, definindo normas e procedimentos para o bom uso da rede e 
recursos de tecnologia da informação e comunicação; 

- Definição de novos processos para serem desenvolvidos os sistemas que os 
apóiam; 

- Redefinição de setores/funções; 
- Definição mais clara dos recursos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação a serem atendidos pela APT, no que se refere a 
equipamentos de visitantes, projetos, professores, etc. 

 

A ampla utilização da tecnologia da informação verificada na universidade 

vem reforçar a necessidade de constante aperfeiçoamento da área, o que é fundamental 

129
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

para tornar os fluxos de comunicação mais eficazes, agilizando a comunicação e 

proporcionando novas formas de interação entre as pessoas. 

A preservação dos órgãos considerados subsidiários de comunicação que 

compõem a rede de comunicação da PUC-SP: Rede PUC-SP, a  TV PUC-SP  e a Editora 

PUC-SP: EDUC, é importante, considerando tanto seu papel  de socialização de 

informações e de divulgação da produção acadêmica da universidade, como de 

formação. Reconhece-se que tal iniciativa deverá ser orientada pelo desafio de se 

assegurar a qualidade das ações e a manutenção do equilíbrio econômico.  

Como demanda que envolve aspectos tecnológicos, colocam-se os 

necessários ajustes do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), em função da 

implantação dos novos projetos de cursos a partir das diretrizes curriculares, a serem 

iniciados em 2006.  

Para responder à dialogicidade da comunicação e o respeito à gestão 

democrática da universidade, ressaltam-se a manutenção e o apoio às práticas de 

comunicação de iniciativa da comunidade e dos espaços colegiados como momentos 

privilegiados de comunicação. 

A presença da Ouvidoria é essencial na PUC-SP, que sempre se pautou pela 

transparência administrativa e pela preocupação de realizar a interlocução com os 

diferentes segmentos da comunidade. Constitui-se canal de contato direto e imparcial, 

permitindo que os sujeitos possam opinar, interferir, criticar e interagir nos rumos da 

instituição. 

No momento vivido pela universidade de ajustes internos para resguardar a 

sustentabilidade financeira e que teve ampla cobertura pela mídia, coloca-se como 

essencial o reforço da visibilidade da imagem da PUC-SP como instituição de excelência 

acadêmica, buscando superar elementos negativos veiculados.  Esse encaminhamento é 

condição para a legitimação da sua identidade institucional.   

As práticas de comunicação devem superar a tendência da instituição se 

voltar apenas a si mesma para dar uma atenção especial a toda região territorial onde a 

universidade está inserida, abrangendo territórios geográficos e simbólicos com os quais 

ela tem compromisso. Envolve a ação comunicativa na própria comunidade universitária 

e com a sociedade na qual se insere.  
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Anexos
Os anexos referentes a este volume foram gravados em CD-R 
e encontram-se ao final deste volume. 
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