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APRESENTAÇÃO  
Orientado pelo Projeto de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP, o 

processo avaliativo considerou a realidade institucional em sua abrangência, delineando 

três espaços complexos, denominados focos/temas, que interagem entre si e se integram 

por meio da Missão da universidade. São eles: Instituição e Sociedade, Políticas, Gestão 

e Apoio. Cada um desses focos compreende um conjunto de dimensões institucionais 

específicas, aproximadas pela natureza dos elementos que as compõem, guardando as 

peculiaridades da universidade. 

O volume II do presente relatório apresenta o resultado da avaliação das 

dimensões que integram o foco/tema Políticas. Esse foco incorpora dimensões que se 

configuram como eixo essencial do projeto da universidade, considerando os objetivos e 

a missão educativa da instituição. Compreende duas perspectivas integradoras entre si: a 
pedagógica formadora/produção do conhecimento e a qualificação dos 
profissionais para assegurar a excelência acadêmica. Abrange, portanto, as seguintes 

dimensões institucionais: 

Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós–graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, às bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;  

• Políticas de atendimento aos estudantes e egressos; 

• Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico–
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho. 

 

O delineamento dessas políticas contempla tanto as intenções da 

universidade, declaradas nos principais documentos definidores, como o Regimento 

Geral, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), como a efetivação dessas intenções por meio de práticas 

implementadas e institucionalizadas, o que pressupõe coerência e articulação. 

As políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, da graduação e pós–graduação, 

constituem o tripé indissociável que diz respeito à excelência da formação oferecida e a 

qualidade da produção de conhecimento na universidade. A política de Atendimento aos 

Estudantes foi considerada um detalhamento desse tripé, abrangendo as condições e 

procedimentos institucionais voltados especificamente para a formação e inclusão do 

estudante.  

A ênfase a essas políticas, ligadas a perspectiva pedagógica 
formadora/produção do conhecimento, é marca da identidade da PUC–SP, que está 
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voltada para a excelência acadêmica, sem perder de vista seu compromisso social, 

orientada por valores éticos e concebendo a educação como um bem público.  

As preocupações com esses aspectos estão claramente explicitadas nas 

diretrizes pedagógicas apontadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 

 

 “As diretrizes pedagógicas têm nos princípios e compromissos assumidos 

pela universidade com a sociedade sua fonte permanente de inspiração e atualização, e 

no processo de produção de conhecimento por meio das atividades indissociáveis de 

ensino, pesquisa e extensão a garantia da qualidade do seu projeto educacional. A PUC–

SP tem na pesquisa, atividade essencial e articuladora do ensino e da extensão e que, 

em conjunto, interagem e se alimentam reciprocamente. Ensino e aprendizagem só serão 

eficazes e motivadores se seu processo se der como processo de pesquisa. A extensão, 

por sua vez, também constitui uma atividade articuladora entre ensino e pesquisa, pois 

leva à sociedade conhecimentos produzidos na Universidade no sentido de sua 

transformação e nesse movimento, interage com o ensino e a pesquisa criando um 

vínculo fecundo entre universidade e sociedade”. (PDI–PUC–SP, p.15)  

 
No Projeto Pedagógico Institucional (PPI) há destaque para a 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão como princípio “que transforma essas 

atividades indissociáveis na própria essência da autonomia universitária (...) e deve ser 

prevista também como princípio pedagógico no projeto de cada curso” (PPI–PUC–SP, 

p.17). 

A abrangência e especificidades das políticas formadoras implicaram na 

definição de encaminhamentos de avaliação ajustados às condições peculiares do 

ensino, da pesquisa, da extensão e atendimento aos estudantes de graduação e pós–

graduação na universidade. Cada um desses aspectos foi considerado na amplitude de 

dimensão institucional e, portanto, objeto de avaliação com processos independentes. 

A avaliação dessas dimensões considerou o momento vivido pela 

universidade de construção do seu projeto pedagógico em diálogo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, que desencadeou na reelaboração dos projetos de cursos da 

graduação. Esse processo reorientou a perspectiva formadora/produtora de 

conhecimento, a partir de novos paradigmas para responder aos perfis e demandas 

sociais que vêm se apresentando à universidade. 

As políticas de pessoal ligadas à perspectiva de qualificação dos 
profissionais para assegurar a excelência acadêmica, se inserem na preocupação da 

instituição com o aprimoramento contínuo das ações educacionais e serviços de apoio a 
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essas ações, desempenhados pelos docentes e funcionários técnicos administrativos da 

instituição. Essa perspectiva também se constitui marca da PUC–SP. 

O trabalho avaliativo da dimensão levou em contas as diretrizes da área de 

pessoal da universidade que enfatizam o reconhecimento de que o fator humano de 

constitui como elemento mais valioso para a construção do projeto educacional, que se 

alicerça nas relações entre sujeitos. A manutenção de profissionais com formação e 

atualização adequadas e a garantia de condições de realização do trabalho, são 

essenciais para a consecução dos objetivos acadêmico–administrativos da universidade 

com o perfil da PUC–SP. 

A proposta metodológica da avaliação do conjunto das dimensões que 

compõem esse Caderno de Políticas, foi construída e desencadeada em diálogo com a 

comunidade universitária, mediante viabilização de espaços para consensos sobre focos, 

prioridades, marcos teóricos, instrumentos e interpretação das informações.  

A aproximação da realidade foi orientada pela matriz de avaliação da 

dimensão, constante do Projeto de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP, que previa 

um conjunto de indicadores e descritores e adotando–se ações diferenciadas.  

No processo de auto–avaliação foram considerados dois níveis de análise: o 

nível declaratório e o avaliativo. O primeiro teve como fonte de dados a análise 

documental, utilizando–se de roteiros, com o objetivo de visibilizar as intenções da 

instituição e as práticas efetivadas. O nível avaliativo foi calcado na opinião dos diferentes 

segmentos sobre aspectos de cada dimensão, coletada por meio de questionários. Os 

níveis de análise, com predomínio do descritivo, levaram a conclusões, que tiveram como 

referenciais as intenções da instituição explicitadas em documentos legais.  

A auto–avaliação institucional das POLÍTICAS de ensino, pesquisa e 

extensão e de pessoal, permitiu levantar Potencialidades e Fragilidades, procurando dar 

subsídios para a tomada de decisões. Essa perspectiva é condição essencial para que o 

processo avaliativo se constitua como instrumento para tomada de decisões e de 

aperfeiçoamento das ações e dos sujeitos envolvidos.  

O Volume II está organizado em cinco cadernos que se integram pelo eixo da 

excelência acadêmica. Nos cadernos são apresentados e avaliados os seguintes núcleos 

básicos: 

1 – Caderno Ensino: Concepção de currículo e organização didático–

pedagógica de acordo com os fins da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação 

da área.  Pertinência dos currículos, tendo em vista os objetivos institucionais, as 

demandas sociais e as necessidades individuais. Práticas institucionais que estimulam a 

melhoria do ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as 

inovações didático–pedagógicas. Diversidade e qualidade dos cursos oferecidos, a 
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organização didático–pedagógica e a administração acadêmica. Políticas institucionais 

para criação, expansão e manutenção da pós–graduação lato e stricto sensu. 

2 – Caderno Pesquisa: Relevância social e científica da pesquisa em relação 

aos objetivos institucionais, tendo como referência as publicações, produção de teses, 

organização de eventos científicos, realização de intercâmbios e cooperação com outras 

instituições nacionais e internacionais, formação de grupos de pesquisa, política de 

investigação e políticas de difusão dessas produções. Políticas e práticas institucionais 

de pesquisa para a formação de pesquisadores (inclusive iniciação científica). Articulação 

da pesquisa com as demais atividades acadêmicas. Integração entre graduação e pós–

graduação.  

3 – Caderno Extensão: Concepção de extensão e de intervenção social 

afirmada no PDI.  Articulação das atividades de extensão com o ensino e a pesquisa e 

com as necessidades e demandas do entorno social. Participação dos estudantes nas 

ações de extensão e intervenção social. 

4 – Caderno Atendimento ao Estudante: Políticas de acesso, seleção e 

permanência de estudantes, sua relação com as políticas públicas e com o contexto 

social e as ações afirmativas. Políticas de participação dos estudantes em atividades de 

ensino (estágio e monitoria), na iniciação científica, extensão, atividades de intercâmbio 

estudantil e grupos de pesquisa. Estudos e análises de dados escolares: 

evasão/abandono, aprovação/ retenção, tempos médios de conclusão, tendo em vista a 

melhoria das atividades educativas. Políticas de comunicação ou relacionamento da 

instituição com o estudante egresso e sua participação na vida da Instituição 

5 – Caderno Política de pessoal: Planos de carreira regulamentados para 

docentes e funcionários técnico–administrativos com critérios claros de admissão e de 

progressão. Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida 

de docentes e funcionários técnico–administrativos. Clima institucional, relações 

interpessoais e estrutura de poder. 
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I – Introdução 
A PUC–SP, ao longo de sua trajetória na educação superior do país, tem se 

projetado pela excelência acadêmica, pela qualificação do seu corpo docente e pela 

presença ativa no estudo e discussão de grandes questões sociais.  

A excelência da formação, em especial, constitui–se em elemento consensual 

da composição da imagem da instituição, tanto para a comunidade interna como para a 

sociedade. A construção dessa imagem passa pelo importante trabalho realizado no 

ensino integrado à pesquisa e extensão e pelas condições institucionais que vêm 

garantindo sua manutenção. 

Analisar parte dessa composição, focalizando as especificidades do ensino, é 

o desafio da avaliação da Dimensão de Ensino na PUC–SP, que está relatada no 

presente documento.  

A concepção de ensino da universidade é orientada pelas diretrizes 

pedagógicas constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)1.  

As diretrizes têm nos princípios e compromissos assumidos pela universidade 

com a sociedade sua fonte permanente de inspiração e atualização e no processo de 

produção de conhecimento por meio das atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e 

extensão a garantia da qualidade do seu projeto educacional. Na concepção da PUC–SP, 

ensino e aprendizagem só serão eficazes e motivadores se interagirem com o processo 

de pesquisa. A pesquisa é considerada atividade essencial e articuladora do ensino e da 

extensão que, em conjunto, interagem e se alimentam reciprocamente. A extensão, por 

sua vez, também constitui uma atividade articuladora entre ensino e pesquisa, pois leva à 

sociedade conhecimentos produzidos na universidade no sentido de sua transformação e 

nesse movimento, interage com o ensino e a pesquisa criando um vínculo fecundo entre 

universidade e sociedade. (PDI PUC–SP. p.15). 

No Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 2 , instrumento orientador dos 

projetos pedagógicos dos cursos, é destacado o empenho pela vivência de um ensino 

superior que busca a superação da visão tradicional da relação teoria–prática em direção 

a propostas que priorizem a busca de solução de problemas, que despertem o interesse, 

a criatividade e a curiosidade do aprendiz, decorrendo, desses aspectos, a importância 

da flexibilização na organização de matrizes curriculares. 

 
1 Vide Anexo 2 do Vol. Geral do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
2 Vide Anexo 10 do Vol. Geral do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
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O regime didático da universidade foi, recentemente, objeto de normatização 

por meio da Deliberação n° 02 de 19/04/053 aprovada pelo colegiado superior CONSUN 

(Conselho Superior Universitário). Nesse instrumento, estão delineados os pressupostos 

a serem observados na formação universitária e profissional oferecida pelo sistema de 

ensino da PUC–SP coerentes com a missão da instituição: 

a) qualificação que leve o aluno a desenvolver sua capacidade de lidar com 

problemas e a buscar soluções, assegurada pelo rigor teórico, metodológico e técnico na 

apreensão dos conhecimentos e pela articulação, sistematização e produção do conjunto 

de conhecimentos básicos e específicos de cada área e outros de áreas 

complementares; 

b) elevado padrão de competência profissional pelo domínio de instrumental 

técnico operativo e das habilidades de cada área de formação, capacitando para a 

atuação nas diversas realidades e âmbitos de pesquisa e exercício profissional; 

c) articulação das dimensões investigativas e interventivas próprias das áreas 

de formação profissional,  por meio da constituição, no processo pedagógico do curso, de 

espaços para o pensamento crítico, autônomo, investigativo e de busca de soluções; 

d) flexibilidade no planejamento curricular, possibilitando a definição e a 

organização dos seus vários componentes – disciplinas, oficinas, estágios 

supervisionados, núcleos temáticos, grupos de pesquisa, atividades complementares – 

de modo a garantir ao aluno uma formação capaz de fazê–lo acompanhar, criticamente, 

as transformações sociais, culturais, científicas e tecnológicas; 

e) valorização do trabalho interdisciplinar; 

f) interação entre teoria e prática, articulada ao projeto pedagógico do curso; 

g) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

h) compromisso ético social como princípio formativo, perpassando o conjunto 

da formação  curricular; 

i) respeito às competências e atribuições previstas na legislação de cada área 

específica de formação. 

 

A PUC–SP vive um momento importante de revisão dos projetos de cursos da 

graduação para implantação das diretrizes curriculares, orientado pelo atual Projeto 

Pedagógico Institucional. A universidade integra o desafio da educação superior do país 

de se repensar diante das transformações da sociedade contemporânea e especialmente 

 
3 Deliberação n°02/2005. Altera os Títulos V, VI, VII do Regimento Geral da PUC–SP sobre Regime Didático 
e o Regime Escolar dos Cursos e sobre os Graus, Diplomas, Certificados e Títulos conferidos pela 
universidade. Vide Anexo 28 do Vol. Políticas do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP.  
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a brasileira a partir dos anos 90, assumindo novos paradigmas que possibilitem 

responder às demandas sociais e as exigências do tempo presente.  

Essa reorganização da formação vem exigindo profundas alterações nos 

processos acadêmico–administrativos e afetam a dinâmica de toda a universidade, 

envolvendo inclusive mudança de cultura e de formas de encaminhar as relações 

pedagógicas. 

No PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) está explicitada essa 

reorientação dos cursos, indicando a implementação do PPI (Projeto Pedagógico 

Institucional) em todos os cursos e do PIFPEB (Projeto Institucional para Formação de 

Professores do Ensino Básico) 4 nas licenciaturas. Além dessa indicação, o documento 

contempla metas voltadas para a melhoria da qualidade das atividades de ensino e para 

a expansão quantitativa da oferta de cursos.  

A preocupação com excelência da formação pela universidade, no que diz 

respeito ao ensino, se revela por elementos de organização e gerência que podem ser 

sintetizados nas seguintes categorias: 

– políticas de oferta de ensino; 

– qualidade da organização didática pedagógica dos cursos; 

– estruturação da gestão acadêmica;  

– qualificação dos docentes; 

– planejamento articulado e orientado. 

 

A avaliação da dimensão do ensino na PUC–SP 
Os aspectos considerados que definem a compreensão do ensino na 

universidade, compuseram os parâmetros e referenciais da proposta da avaliação da 

Dimensão Ensino na PUC–SP, para análise dos indicadores constantes da Matriz de 

Avaliação construída em diálogo com a comunidade.  

A complexidade da avaliação da dimensão levou a uma proposta de 

encaminhamento avaliativo contemplando os seguintes focos de análise que se 

interseccionam: 

1 – As políticas institucionais para o ensino, expressas nos documentos 

oficiais e as práticas efetivadas; 

2 – A articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

 A visibilidade das políticas e práticas implementadas buscou–se mediante a 

análise de indicadores que permitiram explorar a diversidade e qualidade dos cursos 

 
4 Vide Anexo 4 do Vol. Geral do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
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oferecidos e a organização didático–pedagógica. Foram consideradas a administração 

acadêmica, as práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação 

docente, o apoio ao estudante, os projetos de curso, inovações didático–pedagógicas e 

práticas pedagógicas, levando em conta os objetivos institucionais, as demandas sociais 

e as necessidades individuais dos estudantes. 

A articulação entre o PPI e os projetos de curso foi avaliada enfocando o 

processo de construção do projeto pedagógico institucional e a sistemática de revisão 

curricular adotada. As análises avaliativas consideraram a concepção de currículo, a 

pertinência dos projetos pedagógicos que estão sendo repensados, tendo em vista os 

fins da instituição, as diretrizes curriculares e as inovações da área.  

A proposta de avaliação teve como ponto de partida as seguintes questões 

avaliativas que sintetizam os aspectos a serem considerados no processo avaliativo da 

dimensão: 

• A estrutura curricular dos cursos responde às expectativas de formação do 

aluno propostas pela instituição? Contempla as diretrizes curriculares do 

MEC? Contempla as inovações da área?  

• Quais práticas institucionais têm contribuído para a melhoria do ensino e 

aprendizagem? 

 

Foram assim organizados os indicadores e descritores para responder às 

questões avaliativas propostas:  

1 – Políticas institucionais para a graduação e pós–graduação: descrição e 
operacionalização 

• Diversidade e qualidade dos cursos oferecidos 
•  Organização didático–pedagógica dos cursos: 
• Administração acadêmica; 
• Atividades articuladas ao processo ensino aprendizagem (monitorias, 

estágios, atividades complementares etc.); 
• Projeto de curso (concepção de curso, currículo e avaliação docente e 

discente e do curso); 
• Preocupação com a interdisciplinaridade, inovações didático–

pedagógicas e articulação teoria e prática; 
• Comunicação entre os docentes;  
• Práticas pedagógicas em sala de aula e extra–classe; 
• Sistemática de planejamento coletivo e articulação de propostas 

curriculares. 
 

2 – Articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos 

 Processos desencadeados pela instituição para a construção do PPI; 
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 Compatibilidade do currículo e programas dos cursos com as 
expectativas de formação do aluno, propostas no PPI, com as 
diretrizes curriculares do MEC e com as inovações da área; 

 Sistemáticas adotadas pelos cursos para revisão curricular com base 
no PPI e nas Diretrizes Curriculares do MEC;  

 Relações entre os índices do ENADE (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes) e as propostas curriculares. 

 

Os dados relativos a esses indicadores foram obtidos tanto em fontes 

documentais da instituição por meio de Roteiros de avaliação, como em coleta de opinião 

dos segmentos alunos, ex–alunos e docentes da PUC–SP por meio de questionários5.  

Dentre as principais fontes documentais destacaram–se: Regimento Geral da 

PUC–SP, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano de Gestão6, Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Institucional para Formação de Professores da 

PUC–SP (PIFPEB), Manuais das Normas e Procedimentos da Comissão de Ensino do 

CEPE7, Catálogo da PUC–SP8 e outros documentos da CONSULTEC. 

O processo de levantamento de informações, no que se refere aos dados 

documentais, realizou–se de forma integrada com a Comissão de Ensino do CEPE 

(Comissão de Ensino e Pesquisa), com a Consultoria Técnico–Acadêmica 

(CONSULTEC), e teve também o envolvimento do Setor de Pós–Graduação Stricto 

Sensu, o Sistema de Gestão Integrada (SIGA), a Coordenadoria de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE) e a Divisão de Recursos Humanos (DRH), além 

de diferentes unidades acadêmicas que forneceram dados específicos.  

Dessa forma realização da avaliação da dimensão ensino implicou em 

momentos de trabalhos conjuntos com esses setores em datas abaixo especificadas, 

somando–se a eles os inúmeros contatos, via telefone, on–line e mesmo diretos:  

  
• 03/03/05 – Oficina de trabalho para discussão e legitimação das matrizes de 

Avaliação do Projeto de Auto Avaliação da dimensão Ensino. 
• 18/04/05 – Reunião para definição de prioridades da dimensão “Política para o 

Ensino” com a CPA–Ampliada e Grupos de Planejamento. 
• 04/07/05 – Reunião com a Consultec para análise dos roteiros de Extensão e 

Ensino. 
• 09/11/05 – Reunião com as professoras Marina ( diretora da faculdade de 

Educação) e Maria Helena (diretoria da Faculdade de Sorocaba) para coleta de 
dados das dimensões Ensino e Pesquisa. 

•  06/04/06 – Reunião com a professora Dieli Vesaro Palma para sua participação 
como mediadora nas Oficinas de Trabalho de Auto–Avaliação na dimensão 2A–
Ensino. 

 
5 Vide Anexos 5, 6, 7, 8 e 9 do Vol. Geral do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
6 Vide Anexo 1 do Vol. Gestão e Apoio Institucional do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
7 Vide Anexo 8 do Vol. Políticas do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
8 Vide Anexo 11 do Vol. Geral do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
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• 12/04/06 – Oficina de trabalho da dimensão Ensino para análise e apreciação do 
relatório preliminar. 

• 27/04/06 – Reunião na sala T.39 com os participantes da Oficina de trabalho da 
dimensão Ensino para intervenções no relatório preliminar de Ensino. 

 
Os momentos de trabalho conjunto com a comunidade tiveram a participação 

de interlocutores qualificados voltados para realização do ensino na universidade, e 

especialmente a Vice Reitoria Acadêmica (VRAC), a Comissão de Ensino da PUC–SP, 

da CONSULTEC, por intermédio dos técnicos responsáveis pela secretaria da Comissão 

de Ensino. 

 A participação dos diferentes segmentos da comunidade foi uma constante 

no desenvolvimento da proposta avaliativa da dimensão, conforme previsto no Projeto de 

Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP9, nas diferentes etapas do processo. Houve a 

construção coletiva da matriz de avaliação da dimensão e dos instrumentos avaliativos e 

diálogo sobre a viabilidade dos instrumentos e posteriormente sobre as análises 

realizadas. 

 
9 Vide Anexo 1 do Vol. Geral do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
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II – Respondendo às Questões Avaliativas 
 

Questões avaliativas:  
 
A – A estrutura curricular dos cursos responde às expectativas de formação do 
aluno proposta pela instituição?  Contempla as diretrizes curriculares do MEC? 
Contempla as inovações da área? 
 
 B – Quais práticas institucionais têm contribuído para a melhoria do ensino e 
aprendizagem? 

 

A resposta a essas questões integra análises avaliativas das políticas das 

diferentes modalidades de cursos oferecidos pela instituição, ou seja, a Graduação, a 

Pós–Graduação Stricto e Lato Sensu, os Cursos seqüenciais e a Extensão10. Foram 

considerados o nível declaratório que teve como fonte de análise documentos oficiais da 

PUC–SP e o nível avaliativo, especialmente voltado para aspectos das práticas 

institucionais, cujos dados foram obtidos por meio de questionários. 

Como já descrito, dois indicadores, e seus respectivos descritores, permitiram 

situar o ensino na PUC–SP: 

1 – Políticas institucionais para a Graduação e Pós–Graduação: descrição e 
operacionalização; 

 

2 – Articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os projetos 
pedagógicos dos cursos. 

 
1 – Políticas Institucionais para a graduação, pós–graduação: 

descrição e operacionalização. 

 
1.1 – Diversidade e qualidade dos cursos oferecidos. 

A PUC–SP oferece à comunidade uma diversidade de cursos, que procuram 

atender às demandas sociais e aos compromissos da universidade definidos em sua 

missão. 

São previstos no Estatuto da universidade11, cursos de graduação, pós–

graduação (Stricto e Lato Sensu), seqüenciais e de extensão. Tais cursos, segundo as 

normas da instituição, devem ser planejados de um modo articulado, assegurando 

                                                 
10 Os dados sobre cursos de extensão não foram amplamente abordados no presente relatório, pois constam 
do Vol. Políticas do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP – Caderno Extensão.   
11 Vide Anexo 3 do Vol. Geral do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
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internamente a organização do sistema de ensino da universidade, indissociado da 

pesquisa e da extensão. 

Foi também analisada a Educação a Distância, que a PUC–SP tem assumido 

com a perspectiva de ampliar as possibilidades educacionais, atendendo a novas 

expectativas sociais, procurando assegurar, nessa modalidade de ensino, a mesma 

qualidade dos cursos presenciais. A PUC–SP também tem se organizado para abrir 

espaço aos cursos superiores de tecnologia12 como nova modalidade de curso de 

graduação, como importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às 

conquistas científicas e tecnológicas da sociedade.   

 

1.1.1 – A Graduação  
A PUC–SP assume uma heterogeneidade de cursos de graduação e de pós–

graduação nas áreas de humanas, saúde e exatas. Inicialmente havia a predominância 

da primeira, conservando sua tradição de origem e de produção científica, quando da 

construção da universidade com integração de outras instituições. A partir da década de 

80, porém, pode–se constatar uma tendência de ampliação dos cursos ligados às 

ciências exatas, embora eles ainda representem um percentual menor de atendimento à 

comunidade, considerando o número de alunos que buscam as áreas de humanas e de 

saúde oferecidas pela PUC–SP. 

Para atender a um contingente de quase 17.000 alunos, universidade 

ofereceu, em 2005, trinta e dois (32) cursos de Graduação, além de habilitações, 

conforme se pode observar no quadro 1.a, a seguir, onde estão apresentados por 

Faculdade e Centros Universitários aos quais estão vinculados. 

Tal panorama de oferta de cursos pela PUC–SP não se alterou, 

considerando–se a situação de 2004, exceto pela abertura de turmas do curso de 

Administração de empresas em novo campus.  

 
12 Tais cursos serão implantados em 2006. 
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Quadro 1.a – Cursos das diferentes Faculdades e Centros Universitários: turno de funcionamento, 
carga horária e dados de criação. 

Reconhecimento/ Renovação – 
Criação Centro

s Faculdades Cursos Diplo
ma* Legislação Data de 

Public. 

Turno** Carga 
Horária 

Ciências 
Biológicas C. Biológicas B/L Port. 3682 Bel 

Port.4237 Lic 
16/11/04 
23/12/04 V/N 3540 

Enfermagem B/L Dec. 32.087 26/1/1953 M 4140 CCMB Ciências 
Médicas Medicina B Dec. 35.291 10/4/1954 I 8378 
Direito Direito B Dec. 26.043 4/1/1949 M/N 4110 

Adm. de Empresas B Port. 69 20/1/2000 M/N 3360 
C. Atuariais B Dec. 43.138 8/2/1958 N 3000 

C. Contábeis B Dec. 43.138 8/2/1958 N 3000 
CCJEA 

Economia, 
Administração, 
Contabilidade 

e Atuária C. Econômicas B Dec. 25.225 29/7/1948 M/N 3000 
Educação Pedagogia B/L Dec. 6526 18/12/1940 M/V/N 3390 

CE Fonoaudiologi
a Fonoaudiologia B/F Dec. 80.527 11/10/1977 I 3975 

Psicologia Psicologia B/L/FP Dec. 62.993 19/7/1968 I 4305 
Serviço Social Serviço Social B Dec. 39.219 26/5/1956 M/N 3220 

C. Sociais B/L Dec. 54.126 21/10/1964 M/N 2475 
Geografia B/L Dec. 11.784 24/6/1943 N 2775 
História B/L Dec. 11.784 24/6/1943 M/N 2670 

Rel. Internacionais B Port. 1.714 20/5/2005 M/N 2715 

Ciências 
Sociais 

Turismo B Port. 3.443 25/10/2004 M/N 3744 
Com. das Artes do 

Corpo B Port. 1.253 26/4/2002 V 2850 

Com. e Multimeios B Port. 3691 16/11/2004 V 2640 
Jornalismo B Port. 173 5/5/1983 M/N 2820 

Pub. e Propaganda B Port. 1.805 20/12/1999 M/N 2820 
Filosofia B/L Dec. 6.526 18/12/1940 M/N 2280 

Letras – Espanhol B/L Port. 551 5/3/2002 N 2280 
Letras – Francês B/L Dec. 6526 18/12/1940 N 2280 
Letras – Inglês B/L Dec. 6526 18/12/1940 M/N 2280 

Letras – Português B/L Dec. 6526 18/2/1940 M/N 2280 

CCH 

Comunicação 
e Filosofia 

Sec. Exec. Bilingüe B Port.197 10/5/1984 N 2550 
C. da Computação B Port. 1.155 10/7/1991 M 3478 

Eng. Elétrica B Port. 3681 16/11/2004 N 4560 
Física B/L Dec. 11.784 24/6/1943 N 3030 

Matemática B/L Dec. 11.784 24/6/1943 N 2790 
CCET 

Matemática, 
Física e 

Tecnologia 
Tec. e Mídias 

Digitais B Delib.CONSUN 
nº 08/99(**)  N 2940 

*B: Bacharelado; L: Licenciatura; F: Fonoaudiólogo; FP: Formação de Psicólogo. 
**M: Matutino; N: Noturno; I: Integral; V: Vespertino. 
Fonte: Catálogo da PUC–SP– 2006 

 

O Centro de Ciências Humanas (CCH) e o Centro de Ciências Jurídicas, 

Econômicas e Administrativas (CCJEA) e o Centro de Educação (CE) que congregam 

cursos voltados, predominantemente, para a área de humanas, estão localizados no 

Campus Monte Alegre e no recém–criado Campus Santana, onde funcionam turmas do 

curso de Administração de Empresas. Esse campus atendeu em 2005 1% dos alunos da 

PUC–SP. O campus Monte Alegre é o mais antigo da universidade remontando suas 

origens. Concentra 75% dos cursos oferecidos e recebeu, em 2005, aproximadamente 

87% dos alunos da Graduação.  

O Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) está localizado no 

Campus Marquês de Paranaguá e conta com cinco cursos da área de exatas que são 

freqüentados por 6 % dos alunos matriculados em 2005.  
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O Centro de Ciências Médicas e Biológicas (CCMB), que congrega dois 

cursos na área da saúde e um de ciências biológicas, atende a 6% dos alunos da PUC–

SP e funciona no Campus Sorocaba, na cidade de mesmo nome.  

É importante ressaltar que, no Centro de Ciências Humanas, a PUC–SP 

mantém o Departamento de Teologia e Ciências da Religião, com o curso do mesmo 

nome, que foi instituído considerando os objetivos confessionais da universidade. O curso 

é ministrado a todos os alunos da instituição. 

O gráfico, a seguir, mostra aproximada a concentração do atendimento à 

demanda por Centro Universitário. 

 
Gráfico 1.a – Número e porcentagem de alunos da Graduação por Centro Universitário–2005 

CE
754
(5%)

CCH
5623
(34%)

CCET
1087
(6%)

CCMB
1024
(6%)

CCJEA
8242
(49%)

 
Fonte: SIGA–PUC–SP 

 
Dados relativos à estruturação dos cursos de Graduação, conforme consta do 

quadro 1.a, anteriormente apresentado, revelam que a maioria, ou seja, 75% são 

semestrais, sendo que apenas oito cursos mantêm o regime de matrícula anual; quais 

sejam: da Ciência da Computação, Direito, Engenharia Elétrica, Física, Matemática e os 

três cursos do Centro de Ciências Médicas e Biológicas: Ciências Biológicas, 

Enfermagem e Medicina. 

A PUC–SP tem se organizado no sentido de oferecer vagas tanto no turno 

diurno (matutino e vespertino) como noturno, com predomínio de oferta no curso noturno, 

procurando favorecer as necessidades da comunidade. Pode–se constatar, revendo o 

quadro 1.a, uma gama de possibilidades de turnos de funcionamento dos cursos como: 

somente matutino ou noturno ou vespertino, assim como matutino e noturno, vespertino e 

noturno e integral.  
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Os dados revelaram que 81% dos cursos funcionam no noturno, sendo que 

31%, ou seja, 10 cursos têm turmas somente neste turno. São eles: Ciências Atuariais, 

Ciências contábeis, Engenharia Elétrica, Física, Geografia, Letras–Espanhol, Letras–

Francês, Matemática, Secretário Executivo Bilíngüe, Tecnologia e Mídias Digitais.  

Apenas 12% dos cursos, ou seja, quatro cursos são mantidos somente no diurno sendo 

dois no matutino (Ciência da Computação e Enfermagem) e dois no vespertino 

(Comunicação das Artes do Corpo e Comunicação Social – Habilitação em Multimeios).  

9% dos cursos, ou seja, três (3) são oferecidos em período integral: Medicina, 

Fonoaudiologia e Psicologia, funcionando este último com uma das turmas no turno 

vespertino e noturno.  

Essa preocupação em oferecer cursos no período noturno representa um 

diferencial para a PUC–SP que enfrenta o desafio de manter sua qualidade acadêmica 

sem abrir mão da oferta de vagas no noturno, privilegiando o aluno trabalhador, 

tendência essa que não se observa na maioria das universidades públicas, conforme de 

verifica nas informações do gráfico, a seguir. 

 
Gráfico 2.a – Comparação da distribuição dos cursos nos períodos diurno e noturno na PUC–SP e nas 
Instituições Públicas do Brasil. 

41%

59%
69%

31%

0%

100%

PUC-SP Brasil (Públicas)

DIURNO NOTURNO             

 
Fonte: Censo 2003. MEC/INEP. 

 

Quanto ao tempo previsto de integralização curricular dos cursos, a 

universidade também se diferencia, na medida em que busca garantir a formação em 

pelo menos oito semestres, tendo 31% dos cursos com duração ainda maior, com 9, 10 e 

até 12 semestres, caso este da Medicina e da Engenharia Elétrica. Apenas 15%, ou seja, 

cinco (5) cursos mantêm uma carga horária mínima para integralização de 2.280 horas; 

os demais são organizados com carga horária maior, tendo 53% dos cursos mais de 

3.000 horas. 
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Gráfico 3.a – Distribuição dos cursos da PUC–SP por duração em horas. 

 
 

Vivendo a realidade do ensino superior na cidade de São Paulo, com a 

grande oferta de vagas em face da pluralidade de universidades, a PUC–SP, mesmo com 

sua tradição de excelência e suas características públicas, sofre reflexos da lógica de 

mercado impressa por instituições particulares locais. Assim sendo, constatou–se 

alterações na relação de vagas oferecidas e preenchidas em muitos cursos. Tais 

situações vêm sendo objeto de estudos pelos órgãos acadêmicos e administrativos, 

buscando definir índices que melhor orientem a tomada de decisão quanto à oferta de 

vagas.  

A Vice–Reitoria Acadêmica definiu orientações para as unidades acadêmicas 

no que diz respeito às análises relativas à manutenção, redução ou ampliação de vagas 

dos cursos. As propostas devem fundamentar–se basicamente nos seguintes pontos13: 

1 – Aspectos relacionados ao projeto geral da unidade, na relação com o PPI: 

a) política de vagas em função de características da área, como profissão 

e/ou área de conhecimento; 

b) política de atendimento à demanda que surge via vestibular, re–opção, 

transferência e insuficiência, na articulação com o projeto do curso; 

2 – Aspectos acadêmico–administrativos do projeto da unidade; 

a) número de vagas em relação ao número de turmas; 

                                                 

 
  

25
13 OF.R.344/2005 – Vice Reitoria Acadêmica da PUC–SP 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

b) relação do número de vagas e turmas com o contrato de trabalho dos 

professores; 

c) relação de vagas e evasão ao longo de três anos; 

d) relação de vagas preenchidas, com vagas solicitadas e também o número 

de inscritos nos últimos três anos;  

e) existência de infra–estrutura. 

 

Um panorama geral da questão, considerando o período de 2003 a 2005, 

permite analisar que a PUC–SP conservou um patamar de mais de 90% de 

preenchimento de vagas oferecidas nos dois primeiros anos do período (2003:90%; 

2004:93,6%), tendo havido um discreto decréscimo em 2005, atingindo 83,5%, como se 

verifica no gráfico a seguir. Cabe considerar que o aumento da procura pelos cursos, em 

2004, levou à ampliação do número de vagas oferecidas em 2005, o que interferiu no 

índice deste ano, embora também em números absolutos tenha se constatado uma 

queda das matrículas.  
 

Gráfico 4.a – Vagas oferecidas e preenchidas na PUC–SP– período 2003 a 2005. 
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Fonte:Vestibular PUC–SP14 e SIGA PUC–SP 

 

Tais índices podem ser explicados pela alteração na demanda de cursos 

específicos. Por um lado, a universidade mantém um grande número de cursos (41%) 

que apresentam uma trajetória histórica de preenchimento de mais de 90% das vagas 

oferecidas e, em muitos casos, de mais de 100%. Estão nessa situação os cursos de 

Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação e 
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Multimeios, Direito, Enfermagem, História, Jornalismo, Letras–Inglês, Medicina, 

Psicologia, Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais. 

Por outro lado, constata–se a presença de alguns cursos que tiveram uma 

queda de demanda por vagas em 2005, como Engenharia Elétrica, Tecnologia e Mídias 

Digitais e Ciências Atuariais, Fonoaudiologia e Comunicação das Artes do Corpo. Há 

também o caso do curso de Matemática, que manteve no período analisado baixos 

índices de preenchimento de vagas (18%; 28% e 36%), considerando–se, porém, um 

modesto aumento de procura pelo curso. Alguns cursos, por sua vez, apresentaram no 

período um patamar de preenchimento de vagas que não atinge 70%, como Letras–

Espanhol, Pedagogia e Letras Francês. 

Ao apresentar tais análises, tem–se presente que os dados não podem ser 

compreendidos nos limites da qualidade de gestão e de elementos financeiros, pois a 

lógica que tem preponderantemente orientado a PUC–SP na manutenção de seus cursos 

envolve decisões políticas sobre as quais perpassam questões da missão, da história da 

universidade e do atendimento às necessidades sociais. 

Grande parte dos cursos mantidos pela instituição foi avaliada pelas 

comissões do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) / MEC 

(Ministério da Educação), seja para efeito de reconhecimento, seja para renovação de 

reconhecimento. As dimensões corpo docente e organização didático–pedagógica 

tiveram, na sua maioria, conceitos CB: Condições Boas e CMB: Condições Muito Boas. A 

instituição tem se voltado para superar as questões levantadas pelas comissões de 

avaliação, visando ao aperfeiçoamento dos cursos. Pode–se destacar o caso do déficit 

de espaço físico apontado e que já demandou inúmeras medidas institucionais, como 

expansão de campos universitários e reestruturação de horários, organização de turmas 

e distribuição de salas.  

Quanto à avaliação externa do rendimento do aluno, em alguns cursos elas 

foram insatisfatórias, expressando o posicionamento assumido pelos discentes de alguns 

cursos de protesto aos exames nacionais de avaliação. 
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Quadro 2.a – Cursos de Graduação da PUC–SP e respectivas Faculdades e Centros: Resultados das 
avaliações realizadas pelo MEC 

Avaliação do MEC 
Condições de Ensino Enade 

Centros Faculdades Cursos Corp
. 

Doc. 

Org. 
Did. 
Ped. 

Instal. Data da 
Aval. 

0
0 

0
1 

0
2 

0
3 04 

Ciências 
Biológicas C. Biológicas CR CB CB Nov/04  B B B  

Enfermagem       B B 4 CCMB Ciências 
Médicas Medicina CR CB CR Jun/00  C C C 4 
Direito Direito CB CB CB Set/02 A A B A  

Adm. de Empresas CMB CM
B CB Abr/05 A A A A  

C. Atuariais          
C. Contábeis       A A  

CCJEA 
Economia, 

Administração, 
Contabilidade 

e Atuária 
C. Econômicas CMB CM

B CB Nov/99 B B C B  

Educação Pedagogia CB CM
B CMB Abr/05  C E C  CE 

Fonoaudiologia Fonoaudiologia        C 4 
Psicologia Psicologia CB CB CR Out/00  A E E  

Serviço Social Serviço Social         1 
C. Sociais          
Geografia        E  
História       E E  

Rel. Internacionais CMB CM
B CMB Jun/04      

Ciências 
Sociais 

Turismo CMB CM
B CMB Dez/03      

Com. das Artes do 
Corpo CB CM

B CMB Jun/05      

Com. e Multimeios CB CM
B CMB Set/03      

Jornalismo CB CR CI Mai/00 D E E E  
Pub. e 

Propaganda CMB CM
B CMB Abr/05      

Filosofia          
Letras – Espanhol          
Letras – Francês          

Letras – Inglês CMB CM
B CMB Set/03      

Letras – Português CMB CM
B CB Nov/00      

CCH 

Comunicação 
e Filosofia 

Sec. Exec. 
Bilingüe          

C. da Computação          

Eng. Elétrica CMB CM
B CB mai/05 C C C C  

Física     B C B C  
Matemática     C D C C  

CCET 
Matemática, 

Física e 
Tecnologia 

Tec. e Mídias 
Digitais CMB CM

B CMB Jul/05      

CB: Condições Boas; CMB: Condições Muito Boas; CR: Condições Regulares; CI: Condições Insuficientes. 
Provão: 2000–2003: conceitos de A,B...E. Enade(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes): 1...5. 
Fonte: Catálogo da PUC–SP–2005. 

 
 

O ensino oferecido pela PUC–SP, na Graduação, tem como condição 

essencial, para garantia da qualidade, a titulação dos professores que ministram aulas 

nos cursos existentes. O gráfico, a seguir, mostra essa condição dos docentes em 2005:  
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Gráfico 5.a – Titulação dos docentes da Graduação– 2005 
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Fonte: DRH–PUC–SP 

 

Pode–se constatar que na Graduação, da PUC–SP, em 2005, atuavam 

82,2% de docentes com titulação de mestre, doutor ou pós–doutor/livre docente, sendo 

respectivamente 36%, 40% e 6%. Também se constatou que 13,1% dos docentes 

apresentavam a titulação de graduado e 4,6% de especialista, porcentagens estas que 

indicam uma minoria dos professores nessa condição.  Esse panorama é revelador da 

política institucional que busca assegurar a melhor qualificação dos professores para 

assumir a missão educacional a que se propõe a universidade. 

Além disso, o contrato docente existente na PUC–SP não se restringe ao 

pagamento de hora–aula. Especifica que tanto no regime de tempo integral, como parcial 

está contemplado o exercício concomitante de docência e pelo menos mais uma das 

seguintes atividades: acadêmico–administrativas, pedagógicas, orientação de tese, 

pesquisa, supervisão de estágio, atendimento psicológico, médico ou de enfermaria nos 

hospitais ou clínicas, ou outras modalidades de atendimento. Tal possibilidade pode ser 

considerada como fator importante para a garantia da boa qualidade do trabalho 

pedagógico dos professores.  

Na direção de condições para a qualidade das práticas docentes, cumpre 

ainda destacar que a universidade tem cuidado da infra–estrutura dos campi, podendo–

se salientar, além do plano de expansão, especialmente o investimento na área 

tecnológica, incluindo laboratórios e especificamente a informática, na biblioteca e em 

outros aspectos exigidos para a excelência da formação do aluno.15  
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15 Mais dados sobre a infra–estrutura dos cursos podem ser encontrados no Volume 4 do Relatório de Auto–
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1.1.2 – A Pós–Graduação – Stricto Sensu 

 
A Pós–Graduação Stricto Sensu da PUC–SP tem por finalidade a formação 

de pessoal qualificado para a educação superior e/ou para a pesquisa, compreendendo 

dois níveis de formação, o Mestrado e o Doutorado, que conduzem, respectivamente, aos 

graus de Mestre e Doutor. 

O Mestrado e o Doutorado são desenvolvidos por meio dos Programas de 

Estudos Pós–Graduados, que compreendem cursos avançados com áreas de 

concentração definidas, articulados em linhas de pesquisa e organizados de acordo com 

suas especificidades em regulamento próprio16. 

Os Programas foram instalados a partir de 69, sendo que na década de 70, 

houve uma grande expansão, passando a universidade a contar com 79% dos programas 

atualmente existentes.  

Conforme quadro, a seguir, em 2005, a PUC–SP contava com 24 Programas 

em nível de mestrado acadêmico, um programa de mestrado profissional e 16 programas 

de doutorado, abrangendo diferentes áreas do conhecimento, embora com predomínio da 

área de humanas. Cabe considerar que dois novos Programas estão aprovados pela 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e entram em 

funcionamento em 2006. São eles: Geografia e Tecnologias da Inteligência e Design 

Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Deliberação n° 02/2005: Altera os Títulos V, VI, VII do Regimento Geral da PUC–SP sobre Regime 
Didático e o Regime Escolar dos Cursos e sobre os Graus, Diplomas, Certificados e Títulos conferidos pela 
universidade.  
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

31

 
Quadro 3.a – Programas de Pós–Graduação Stricto Sensu da PUC–SP 2005 

Programa Curso Conceito CAPES 
(últimos três) Créditos Ano Início N° 

alunos 
1 Administração (ADM) Mestrado 3 3 4 30 1978 148 
2 Ciências Contábeis e Atuariais (CFC) Mestrado 3 3 4 30 1978 111 

Mestrado 4 5 5 30 1978 76 3 Ciências da Religião (CRE) Doutorado – 4 5 32 2002 33 
Mestrado 5 5 5 30 1973 109 4 Ciências Sociais (CSO) Doutorado 5 5 5 32 1982 201 
Mestrado 5 4 4 30 1970 127 5 Comunicação e Semiótica (COS) Doutorado 5 4 4 32 1978 135 
Mestrado 6 6 5 36 1973 753 6 Direito (DIR) Doutorado 6 6 5 32 1973 303 

7 Economia (ECO) Mestrado 4 4 4 30 1977 78 
Mestrado 7 5 5 32 1971 91 8 Educação, História, Política, 

Sociedade (EHPS) Doutorado 7 5 5 32 1977 62 
Mestrado 4 5 5 30 1975 90 9 Educação: Currículo (CED) Doutorado 4 5 5 34 1990 114 
Mestrado 4 5 5 33 1969 90 10 Educação Psicologia da Educação 

(PED) Doutorado 4 5 5 33 1982 71 
Mestrado 3 4 5 30 1975 87 
Mestrado 

Profissional – – 5 30 2002 117 11 Educação Matemática (EDM) 

Doutorado – 4 5 27 2002 39 
Mestrado 4 4 4 30 1977 65 12 Filosofia (FIL) Doutorado – 4 4 27 ou 30 2001 35 

13 Fonoaudiologia (FONO) Mestrado 3 4 3 36 1979 90 
14 Gerontologia Mestrado 3 3 3 30 1977 96 

Mestrado 6 5 5 30 1972 85 15 História (HIS) Doutorado 6 5 5 32 1990 67 
Mestrado 3 4 4 30 1997 43 16 História da ciência (HCS) Doutorado – – 4 32 2004 22 
Mestrado 4 4 5 30 1974 132 17 Língua Portuguesa (LPO) Doutorado 3 4 5 32 1998 26 
Mestrado 5 5 5 34 1970 123 18 Lingüística Aplicada e Estudo da 

Linguagem (LAEL) Doutorado 5 5 5 33 1979 91 
19 Literatura e Critica Literária (LCL) Mestrado – 3 3 30 2002 74 

Mestrado 5 4 4 36 1973 157 20 Psicologia (Psicologia Clínica) PCL Doutorado 5 4 4 32 1983 88 
Mestrado 5 5 5 32 1972 45 21 Psicologia (Psicologia Social) PSO Doutorado 5 5 5 32 1983 61 

22 Psicologia Experimental: Análise do 
Comportamento (PEXP) Mestrado 4 4 3 32 1999 46 

23 Relações Internacionais PUC–SP; 
UNESP; UNICAMP. Mestrado – 3 4 96 2003 8 

Mestrado 6 5 6 30 1972 58 24 Serviço Social (SSO) Doutorado – 5 6 32 1981 80 
Total geral 4327 

Fonte: Setor de Pós–Graduação– 200517 

 
A Pós–Graduação Stricto Sensu na PUC–SP tem atendido a uma demanda 

crescente de estudantes. O contingente de matriculados atinge 4327 alunos, de Mestrado 

e Doutorado. O gráfico a seguir mostra a situação de 2005 em relação ao número de 

alunos matriculados nos Programas nesses dois níveis de formação em pós–graduação. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Vide Anexo 3 do Vol. Políticas do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
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Gráfico 6.a –  Alunos matriculados nos Programas de Mestrado e Doutorado da PUC–SP no 2° 
semestre de 2005.  
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Fonte: Setor de Pós Graduação. 

 

Uma análise comparativa de dados 2004–2005 mostrou um aumento 

significativo (48%) na procura pelo Mestrado Profissionalizante e um crescimento de 

3,4% das matrículas no Doutorado. A situação dos mestrados manifestou–se 

aparentemente estável em relação ao número de matrículas, verificando–se um aumento 

da ordem de 0,4%. 

Os cursos têm sido avaliados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), sendo que grande parte deles têm recebido destaque no 

panorama do sistema nacional de pós–graduação. As avaliações recebidas pelos cursos 

encontram–se no quadro 3.a, com dados sobre a Pós–Graduação. 

A Pós–Graduação da PUC–SP tem se diferenciado pela produção acadêmica 

em pesquisa e pela titulação dos docentes. O gráfico a seguir permite visualizar essa 

realidade quanto à titulação. 

 
Gráfico 7.a – Titulação dos docentes da Pós–Graduação– 2005 
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Constatou–se em 2005 que na Pós–Graduação Stricto Sensu as aulas foram 

assumidas por 26% de docentes com pós–doutorado ou livre docência e por 74% de 

doutores. Foi observada a presença de um mestre, em caráter de exceção, 

correspondendo a 0,2% dos que ministram aulas nesse nível. 

A universidade tem procurado oferecer condições de infra–estrutura e 

logística que favoreçam a excelência dos cursos oferecidos pela Pós–Graduação Stricto 

Sensu, concentrados no Setor de Pós Graduação. Ela ocupa os espaços físicos da 

universidade, o 4º andar do campus Monte Alegre e parte do 5º, para instalação de 

Programas de Mestrado e Doutorado, laboratórios, salas de aulas, salas multiuso, 

anfiteatros para as defesas de teses e dissertações, salas para reuniões. Um dos 

programas, o de Educação Matemática, funciona no campus Marquês de Paranaguá. 

Atualmente conta com quatro Secretarias Acadêmicas e com o Expediente da 

Presidência para o apoio à logística do setor. Na medida das necessidades, a Pós–

Graduação ainda utiliza salas em outros andares e outros campi, integrando–se à 

dinâmica da universidade. 

 As atividades cotidianas para o desenvolvimento dos Programas têm como 

sustentação a organização e sistemáticas da universidade como um todo. Assim, 

atividades como manutenção de laboratórios e equipamentos são executados pela APT 

(Assessoria de Políticas Tecnológicas); suprimento de materiais permanentes e de 

consumo são disponibilizado pela universidade, assim como a infra–estrutura de 

biblioteca, serviços de documentação CEDIC (Centro de Documentação e Informação 

Científica) e outros. 

Além disso, asseguram o funcionamento do setor por meio de reuniões 

sistemáticas da Comissão Geral de Pós–Graduação, do Grupo Técnico, que é o órgão 

Assessor da Presidência da Pós–Graduação, dos Programas e de suas Secretarias, além 

de outras reuniões com dinâmica própria. 

 
1.1.3 – A Pós–Graduação Lato Sensu – Especialização e os Cursos de 
Aperfeiçoamento 

 

A PUC–SP vem buscando responder com dinamismo e criatividade às 

demandas da sociedade por ampliação, aprofundamento e atualização das diversas 

áreas profissionais. Os cursos oferecidos de pós–graduação Lato Sensu (Especialização) 

e de Aperfeiçoamento têm se voltado para áreas em que a universidade é reconhecida 

pela tradição e competência que angariou em 60 anos de estudos, pesquisas e serviços 

oferecidos à sociedade.  
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Os cursos de especialização e aperfeiçoamento têm por finalidade oferecer 

aos candidatos graduados em ensino superior, estudos de aprofundamento ou 

aprimoramento em determinado campo do conhecimento científico ou artístico, técnico ou 

tecnológico. 

Esses cursos, assim como os cursos de extensão, contam com o suporte 

técnico e administrativo da COGEAE Coordenadoria de Especialização, Aperfeiçoamento 

e Extensão, órgão vinculado ao CEPE Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Criada em 1983, a COGEAE, conforme explicitado no PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional), sintoniza suas atividades com as reais necessidades de 

aprimoramento profissional exigido pelo mercado de trabalho. Para isso, conta com uma 

equipe de especialistas, técnicos e professores da própria PUC–SP ou de convidados 

externos. 

Constatou–se um crescimento constante da oferta de cursos, serviços e 

produtos, buscando a promoção cultural de profissionais e da comunidade. Visando a 

ampliar o acesso a profissionais e atingir a um público cada vez mais amplo e 

diversificado, a PUC–SP vem firmando vários tipos de acordos, parcerias, convênios e 

permutas com a iniciativa pública ou privada.  

Os cursos de especialização e aperfeiçoamento administrados pela COGEAE 

são de competência das faculdades, departamentos e programas de pós–graduação na 

PUC–SP, pelos quais são planejados. 

Os cursos de especialização obedecem às exigências da Resolução nº. 1, de 

3 de abril de 2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 

(CES/CNE)18. Os cursos de Pós–Graduação Lato Sensu voltados para pesquisa e 

formação de docentes são regulados, em suas especificidades, pelas disposições da 

resolução 12/83 do Conselho Federal de Educação.  As propostas de curso também se 

submetem às orientações previstas na Deliberação 02/2005–PUC–SP e as normas19 

definidas pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da universidade.  

Os cursos são oferecidos de forma aberta, dirigidos para um público interno e 

externo à universidade, ou para grupos menores e setorizados, que queiram promovê–las 

em parceria com a PUC–SP, focados nos seus objetivos e locais específicos. 

Para acomodação dos participantes, a COGEAE conta com uma infra–

estrutura que contempla sede própria,  mais três  pontos de atendimento em locais que 

favorecem o atendimento da demanda, além de usar salas dos prédios dos diferentes 

 
18 Vide Anexo 2 do Vol. Políticas do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
19 Manual de Normas e Procedimentos da Comissão de Ensino do CEPE. 
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campi. Também conta com materiais e equipamentos adequados aos cursos 

implementados20.  

A análise da situação de oferta de cursos em 2005 evidencia o funcionamento 

de 59 cursos de Pós–Graduação Lato Sensu de Especialização, atendendo a 7.335 

profissionais. A tabela 1.a, a seguir, apresenta os cursos em realização neste ano, 

salientando o número de módulos, de participantes e a origem dos docentes desses 

cursos, se da PUC–SP ou de outras instituições. 
 

Tabela 1.a – Cursos de Pós–Graduação Lato Sensu – Especialização– em realização na PUC–SP em 
2005: número de módulos, alunos e docentes da universidade e de outras instituições. 

Docentes 
Curso N° de 

módulos Da 
PUC/SP 

Outras 
Instituições Total 

Alunos 

Abordagem junguiana: leitura da realidade e metodologia 
de trabalho 5 8 8 16 67 

Administração de empresas 6 11 15 26 300 
Clínica interdisciplinar com o bebê – a saúde física e 

psíquica na primeira infância 4 8 10 18 36 

Cultura e meios de comunicação: uma abordagem 
teórico–prática 3 6 12 18 50 

Direito administrativo 4 20 19 39 253 
Direito ambiental 5 13 20 33 391 

Direito constitucional 4 11 2 13 18 
Direito contratual 4 13 34 47 440 

Direito das relações de consumo 4 20 3 23 192 
Direito do trabalho 4 20 13 33 540 
Direito empresarial 4 9 32 41 101 

Direito processual civil 4 16 21 37 898 
Direito processual civil em módulos 5 16 31 47 757 

Direito processual tributário 4  6 13 94 
Direito tributário 4 4 13 17 907 

Direito tributário – uma visão constitucional 4 6 8 14 90 
Economia aplicada a sistemas de saúde 1 8 6 14 40 

Economia e gestão das relações do trabalho 3 4 3 7 20 
Economia social e desenvolvimento – especialização em 

América Latina 4 3 4 7 46 

Educação física para a educação infantil e as quatro 
séries iniciais do ensino fundamental 4 3 0 3 22 

Educação inclusiva e deficiência mental 4 2 4 6 63 
Enfermagem em unidade de terapia intensiva 3 4 6 10 24 

Enfermagem obstétrica 2 5 7 12 21 
Ensino de espanhol para brasileiros 4 3 3 6 51 

Ensino de geografia 4 4 1 5 65 
Especialização em teoria psicanalítica 4 5 7 12 83 

Especialização para professores da escola de Ed. Infantil 
e de 1ª a 4ª série 4 8 3 11 66 

Fonoaudiologia – audição 4 6 3 9 10 
Fonoaudiologia – audição – predominantemente prático 3 7 2 9 15 
Fonoaudiologia – audição – predominantemente teórico 3 7 2 9 7 

Fonoaudiologia – linguagem 4 7 0 7 12 
Fonoaudiologia – voz 4 4 4 8 7 

Formação em psicodrama 5 7 9 16 72 
Fundamentos de uma educação para o pensar 4 4 1 5 38 

Fundos de investimentos 3 2 10 12 47 
História da ciência 4 3 4 7 11 

História, sociedade e cultura 4 16 4 20 247 
Língua portuguesa 4 10 1 11 253 

Literatura 4 14 4 18 99 
Magistério do ensino superior 4 5 1 6 132 

 

                                                 
20 Maiores informações sobre a infra–estrutura da COGEAE podem ser encontradas no Volume 4 do 
Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP– Caderno de Infra–estrutura. 
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Tabela 1.a (continuação) 
Docentes 

Curso N° de 
módulos Da 

PUC/SP 
Outras 

Instituições Total 
Alunos 

Abordagem junguiana: leitura da realidade e metodologia 
de trabalho 5 8 8 16 67 

Manejo de animais silvestres 1 2 6 8 39 
MBA em contabilidade – auditoria e perícia 1 7 9 16 11 

MBA em contabilidade – empresarial 1 6 10 16 61 
MBIS Master Business Information Systems executivo em  

ciência da computação 1 8 13 21 18 

Prog. de comunicação jornalística – jornalismo cultural  7 5 12 30 
Prog. de comunicação jornalística – jornalismo econômico  12 2 14 30 

Prog. de comunicação jornalística – jornalismo 
institucional  10 3 13 30 

Prog. de comunicação jornalística – jornalismo 
internacional  5 6 11 30 

Prog. de comunicação jornalística – jornalismo multimídia  6 2 8 15 
Prog. de comunicação jornalística – jornalismo político  10 5 15 30 
Prog. de comunicação jornalística – jornalismo social  10 5 15 30 

Prog. de comunicação jornalística – jornalismo, educação 
e ciência  5 10 15 14 

Psicanálise e linguagem: uma outra psicopatologia 4 2 9 11 51 
Psicologia e saúde: psicologia hospitalar 4 8 36 44 48 

Psicopedagogia 4 10 3 13 135 
Semiótica psicanalítica – clínica da cultura 4 6 12 18 51 

Serviço social na área judiciária 3 3 6 9 21 
Tecnologias interativas aplicadas à educação 1 2 6 8 26 

Terapia familiar e de casal 6 8 18 26 80 
Total  456 502 958 7335 

Fonte: COGEAE–PUC–SP21. 

 

Constatou–se que, embora promovidos pelas unidades da universidade, os 

cursos contam com docentes da PUC–SP e de outras instituições em proporção quase 

eqüitativa. Segundo as normas da universidade22 “pelo menos 50% (cinqüenta por cento) 

da carga horária total do curso deverá ser ministrada por professores do quadro de 

carreira da PUC–SP. Além disso, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos professores 

devem ter o título de mestre e/ou doutor obtido em programa de pós–graduação stricto–

sensu reconhecido pela CAPES.  

 Esse corpo docente apresenta alto nível de qualificação, com mais de 60% 

dos professores com a titulação de doutor ou livre docência e pós–doutorado. Essa 

qualificação é melhor quando se consideram os docentes da própria universidade, 

atingindo 72%, como se verifica na tabela 2.a. De 25 a 30% aproximadamente dos 

docentes têm a titulação de Mestre, devendo ser essa a titulação mínima exigida pela 

instituição23. Constatou–se, porém, em percentuais bem menores, professores que têm 

formação em graduação, ou especialização/especialista. Estão nesse caso profissionais 

                                                 
21 Vide Anexo 6 do Vol. Políticas do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
22 Manual de Normas e Procedimentos da Comissão de Ensino do CEPE/2003. 
23 Artigo 39. Deliberação n° 02/2005: Altera os Títulos V, VI, VII do Regimento Geral da PUC–SP sobre 
Regime Didático e o Regime Escolar dos Cursos e sobre os Graus, Diplomas, Certificados e Títulos 
conferidos pela universidade.  
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de alta competência em áreas específicas que foram admitidos por exigência das 

características dos cursos, situação esta prevista pelas normas institucionais.  
 
Tabela 2.a – Docentes dos cursos de Pós–Graduação Lato Sensu: porcentagens por titulação 

Docentes Graduação Especialização/ 
Especialista Mestre Doutor Livre Docência/Pós Doutorado 

Docente da PUC 1,2% 2,1% 24,5% 64,4% 7,6% 
Docente de outras 

instituições 3,1% 18,9% 28,6% 42,5% 6,9% 

Total de docentes 2% 9,3% 26,3% 55% 7,3% 

Fonte: COGEAE–PUC–SP 

 

Dados sobre a organização dos cursos revelaram que quase a totalidade, ou 

seja, 10 das 11 Faculdades se apresentaram como promotoras da especialização. 

Constatou–se que dos 59 cursos oferecidos, 46 cursos tiveram como unidade promotora 

uma Faculdade ou um Departamento a ela vinculado. Os outros 13 cursos foram 

promovidos por mais de uma unidade, evidenciando integração Graduação e Pós–

Graduação, além de terem sido efetivadas parcerias externas em 7 cursos, como se 

verifica na tabela 3.a, a seguir. 
 

Tabela 3.a – N° de alunos de cursos de Especialização e as respectivas unidades promotoras. 
Unidades promotoras Nº de Cursos Nº  de alunos 

Faculdades ou Departamentos 46 5919 
Faculdades ou Departamentos e Pós–Graduação 06 304 
Setores da PUC–SP e Parceiros externos 7 1112 
TOTAL 59 7335 

Fonte: COGEAE–PUC–SP 

 

Considerando o quadro histórico das atividades de especialização na PUC–

SP na década de 2000, percebe–se um crescimento tanto do número de cursos 

oferecidos como da demanda atendida, o que pode ser visualizado pelo gráfico a seguir:  

 
Gráfico 8.a – N° de cursos de Lato Sensu (Especialização) e n° de alunos no período de 2000 a 2005. 

CURSOS

59
13,5%

52
10,6%

47
9,3%43

4,9%
41

13,8%
36

30

35

40

45

50

55

60

65

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ALUNOS MATRICULADOS

5017

5365
6,9%

5620
4,8%

6486
15,4%

7117
9,7%

7335
3,1%

4000

4500
5000

5500
6000

6500

7000
7500

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

Fonte: COGEAE–PUC–SP 

 
  

37



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

38

                                                

Quanto à estruturação dos cursos oferecidos em 2005, verificou–se que todos 

apresentam uma carga horária mínima de 360 horas (atendendo Resolução CNE– 

(Conselho Nacional de Educação) /01), sendo que 76% deles foram organizados com 

carga ainda maior, havendo cursos com 400 até 500 horas e um deles com 1015 horas. 

Há casos em que a carga horária é maior devido a exigências de órgãos reguladores 

profissionais, como é o caso da Psicologia.  A tabela 1.a, com especificações dos cursos, 

deixa evidente a constituição da maioria, com quatro módulos ou mais. O tempo para 

integralização é heterogêneo, mas a maioria ocorre em pelo menos três semestres. 

Todos os cursos têm como exigência a elaboração de monografia como condição de 

aprovação. Esses elementos, associados à formação dos docentes, podem ser 

considerados essenciais para o alto padrão de qualidade dos mesmos.  

Em 2005 a PUC–SP ainda ofereceu um curso de aperfeiçoamento na área de 

psicologia; Mediação: Intervenções Sistêmicas, atendendo a 40 alunos.  

 
1.1.4 – Atividades de Extensão universitária 

A PUC–SP tem enfatizado a promoção de ações de uma diversidade de 

ações educativas, oferecendo oportunidades de aperfeiçoamento e atualização para 

profissionais de várias áreas, principalmente para os que buscam autonomia no seu 

processo de desenvolvimento e aprendizagem.  

As atividades de extensão universitária destinam–se a difundir aos setores 

interessados da sociedade e a colocar à sua disposição as conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural, do ensino e da pesquisa, nas diversas áreas do saber, 

gerados na universidade. 

Constatou–se um crescimento constante da oferta de cursos, serviços e 

produtos, buscando a promoção cultural da comunidade interna e externa. Tais 

iniciativas, embora tenham sido apresentadas no âmbito da extensão24, foram aqui 

indicadas dado o princípio da indissociabilidade ensino–pesquisa e extensão, norteador 

das ações pedagógicas da universidade. Assim, são viabilizadas por meio de projetos de 

extensão, mas tiveram como norte o ensino enquanto atividade fim da universidade. 

Nesse contexto foram contabilizadas, em 2005, 249 atividades de extensão 

promovidas por diferentes unidades da PUC–SP e coordenadas administrativamente pela 

COGEAE. Dentre essas atividades constam as voltadas para a educação a distância. 

Também destacou–se o curso de aperfeiçoamento Mediação: intervenções sistêmicas, 

na área da Psicologia Clínica, atendendo a 40 participantes e tendo uma carga horária de 

170 horas. 

 
 

24 Detalhes sobre os cursos de extensão constam do Relatório da Dimensão 2: Extensão. 
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1.1.5 – Os cursos Seqüenciais 
A PUC–SP coloca como possibilidade a oferta de cursos seqüenciais de 

complementação de estudos, com destinação coletiva ou individual.  

Os cursos seqüenciais de complementação de estudos, conjunto de 

atividades sistemáticas de formação, terão por finalidade a obtenção ou atualização de 

informações ou aprofundamento da formação intelectual em campos das ciências, das 

humanidades e das artes25.  Assegurada a necessária coerência lógica interna, poderão 

abranger parte de uma ou mais das áreas fundamentais de conhecimento, ou de uma ou 

mais áreas das aplicações técnicas ou profissionais. 

Na organização e oferecimento dos cursos seqüenciais de complementação 

de estudos, as Faculdades, além das normas previstas pela universidade, observam as 

previstas pelo sistema federal de educação superior. 

Algumas Faculdades da universidade tiveram suas propostas autorizadas 

para ministrar esses cursos: Faculdade de Comunicação e Filosofia, com o curso de 

Intérprete em Língua Inglesa e um curso de Filosofia; Faculdade de Psicologia, com dois 

cursos específicos e Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia, com um curso de 

Física; Faculdade de Fonoaudiologia e Faculdade de Serviço Social.  

Os dados de 2004 e 2005 revelaram que o desempenho da PUC–SP  nessa 

área é ainda reduzido, pois, em 2004, foram atendidos 14 alunos no curso de Intérprete 

em Língua Inglesa e, em 2005, 10 alunos realizaram cursos seqüenciais, sendo 06 no 

curso de Intérprete e 04 nos cursos da Faculdade de Psicologia. 

 

1.1.6 – A Educação a Distância  
A PUC–SP chegou até a educação a distância (EAD) em função de sua 

experiência no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Sendo assim, trata–se de 

uma ampliação das ações pedagógicas, com o objetivo de produzir novos ambientes de 

aprendizagem que potencializem a democratização do ensino, sem comprometer a sua 

qualidade.  Esse panorama, aliado ao domínio crescente das novas tecnologias, resulta 

na capacidade de atender a uma demanda maior e mais diversificada, o que significa a 

participação da universidade na concretização do processo de inclusão, princípio 

norteador de seu projeto de educação a distância. 

Conforme consta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da PUC–

SP, a Educação a distância na PUC–SP teve sua origem no início da década de 1990, 

com o desenvolvimento de pesquisas sobre o uso das novas tecnologias, particularmente 
 

25 Artigo 48 da Deliberação n° 02/2005: Altera os Títulos V, VI, VII do Regimento Geral da PUC–SP sobre 
Regime Didático e o Regime Escolar dos Cursos e sobre os Graus, Diplomas, Certificados e Títulos 
conferidos pela universidade.  
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a informática, no processo de ensino e aprendizagem. Essas pesquisas se 

desenvolveram com a criação de um subgrupo de novas tecnologias no Núcleo de 

Formação de Professores do Programa de Pós–Graduação de Educação – Currículo, e 

também com um programa de capacitação em informática aplicada a educação destinada 

aos professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo.  

Outra linha de atuação ocorreu na parceria estabelecida entre a COMFIL 

(Faculdade de Comunicação e Filosofia) e a COGEAE (Coordenadoria Geral de 

Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão) com proposta e consolidação dos cursos 

de Francês Instrumental, Inglês Instrumental e Texto Empresarial, todos a distância 

utilizando a BBS (Brazilian Business School). Já, em 1996, começou o processo de 

migração para a Internet e, apesar das dificuldades existentes, iniciou–se o curso 

Francês na Rede, Redação para Vestibulandos via Internet, Business Writting e Español 

para los negócios a distância. 

A partir do ano 2000, as iniciativas em educação a distância sofreram grandes 

mudanças, não apenas no que se refere a um aumento quantitativo de projetos, mas 

também em relação à diversificação de meios e de público alvo. Dado o não 

credenciamento da instituição em cursos que necessitavam expedir certificado, foram 

elaborados cursos híbridos de forma a não se contrapor à legislação vigente. 

Destacaram–se, nessa fase, dois tipos de ações: uma relacionada a projetos 

vinculados aos órgãos dos sistemas de educação e outro relacionado a cursos oferecidos 

ao público interno e externo à universidade. Ambas ações possibilitaram vivenciar a 

potencialidade democrática da educação a distância, ampliando os espaços 

educacionais, nos quais o tempo e a distância não se configuram mais como obstáculos.  

Dentre os projetos do primeiro tipo de ações, destacou–se o PEC – Formação 

Universitária um Programa Especial de Formação de professores para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, proposto pelo Conselho Estadual de Educação, para os docentes 

efetivos não portadores de licenciatura plena da rede pública do Estado, em 2001, 

desenvolvido em parceria USP, UNESP e PUC–SP coordenado pela Faculdade de 

Educação. Atingiu 46 municípios também do Estado de São Paulo, totalizando 4200 

alunos–professores, sendo que cerca de 1700 alunos–professores foram atendidos pela 

PUC–SP. 

A organização desse Programa previu a articulação da formação inicial e 

contínua e atividades presenciais e semi–presenciais, associadas ao trabalho de tutoria e 

apoio de mídias interativas. Foram montados ambientes especiais para o trabalho a 

distância que permitiram aos docentes a formação para uso do ambiente de rede e 

interação com os professores especialistas do curso por meio de vídeo–conferência. 
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Outros projetos de EAD vinculados a órgãos dos sistemas de educação, 

ainda foram desencadeados: Curso de Especialização em Desenvolvimento de Projetos 

Pedagógicos com o uso de Novas Tecnologias, atingindo 16 estados brasileiros; Projeto 

Práxis – formação de educadores via Telemática; Centro Virtual Interamericano para a 

Formação de Educadores a Distância; Formação de gestores escolares e coordenadores 

para a gestão de tecnologias de informação e comunicação; Aprendizagem: formas 

alternativas de atendimento; Gestão escolar e tecnologias desenvolvidos pelo Programa 

de Pós–Graduação em Educação e Currículo; projeto Construindo sempre Matemática 

(Faculdade de Matemática) e Teacher´s Links.  

As unidades e setores da PUC–SP desenvolveram uma variedade de 

iniciativas em EAD, na forma de seminários, encontros simpósios, entre outros, 

apresentando uma diversidade de projetos que se inserem no âmbito da extensão. Foram 

propostos cursos em EAD que abrangeram diferentes áreas de conhecimento, 

diversidade de assuntos, organizados por Faculdades, Departamentos, Programas de 

Pós–Graduação, Grupos e Núcleos de Pesquisa.  

Em 2005, foram oferecidas 28 atividades em EAD, abrangendo a um público 

de 737 participantes, procurando atender às demandas da comunidade e da sociedade. 

Quanto à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nos cursos de 

EAD, como explicitado no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), as atividades 

foram decorrentes de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de referencial teórico 

aplicado à área de EAD, portanto, o ensino, atividade fim da universidade é viabilizado no 

eixo extensionista, que suscita novos horizontes para a pesquisa numa dinâmica cíclica e 

sucessiva.  

A PUC–SP tem um acervo de conhecimento acumulado emanado de 

pesquisas desenvolvidas no campo da EAD, nas áreas de conhecimento, bem como uma 

prática, além de estrutura tecnológica em condições de sustentar o desenvolvimento, 

com qualidade, da educação a distância no âmbito da graduação e da pós–graduação.  

Atualmente, a universidade encontra–se em processo de credenciamento26 

junto ao MEC como agência de EAD, com a finalidade de expandir a oferta de cursos 

e/ou atividades apoiadas nas tecnologias de informação e comunicação nos diferentes 

níveis de formação. 

A PUC–SP conta com infra–estrutura de suporte tecnológico e com um 

núcleo de produção Web EAD.  A responsabilidade atual pela infra–estrutura tecnológica 

 
26 Processo 20050004737.– 04/05/2005. SESu/SETEC – Credenciamento e Recredenciamento de IES 
(Instituições de Educação Superior) para Educação a Distância – Fundação São Paulo – Pontifícia 
universidade Católica De São Paulo. 
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está a cargo da recém criada APT – Assessoria de Políticas Tecnológicas, ligada 

diretamente à Reitoria. 

Destacando alguns aspectos das condições da infra–estrutura, aponta–se 

que a universidade interliga–se ao backbone Internet através da rede ANSP (An 

Academic Network at São Paulo)/FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo) com um link de fibra óptica de 1Gbps (REMAV/Internet2), disponibilizando 

os serviços de Email, WWW, Webmail, DNS, entre outros, preocupando–se sempre com 

os requisitos de segurança. Todos os Campi estão também interconectados com Frame 

Relay. Por intermédio de uma rede interna acadêmico/administrativa os professores e 

demais pesquisadores têm possibilidade de conectar–se ao backbone internet utilizando 

soluções de conectividade como Wireless, Ethernet 10/100 e links de fibra óptica de 

100Mbps. Atualmente existem 15 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), Video e Streaming, EAD, Autenticação, 

Blogs, Fóruns, Dial–up, SecureFTP e Firewalls. Uma equipe de administradores e 

servidores qualificados mantém os sistemas atualizados com a máxima segurança. São 

utilizadas ferramentas e aplicações de monitoração e gerenciamento que auxiliam a 

manutenção de aplicações, de servidores e de equipamentos de rede operacionais com a 

máxima disponibilidade.  

A universidade ainda possui 30 laboratórios exclusivos para uso dos 

professores e alunos com acesso ao backbone Internet e softwares acadêmicos, assim 

como três instalações para a realização de videoconferência. Cada estúdio oferece a 

possibilidade de conexão ponto a ponto e também a geração de aulas e conferências 

irradiadas para várias unidades receptoras. 27 

Concomitantemente ao processo de reconhecimento junto ao MEC como 

agência de EAD, a PUC–SP encaminhou, em 2005, proposta de curso de Especialização 

em Avaliação Educacional, valendo–se dos recursos da EAD implicando um trabalho com 

equipes virtuais, por meio de recursos tecnológicos. 

 
1.1.7– Os cursos Superiores de Tecnologia28  

Os cursos superiores de tecnologia estão sendo objeto de criação e 

implementação pela universidade a partir de 2006. Trata–se de cursos de graduação com 

características especiais. Tem–se como desafio a oferta de uma educação profissional de 

nível superior fundamentada no desenvolvimento do conhecimento tecnológico em 

 
27 Outros dados sobre a infra–estrutura tecnológica da PUCSP podem ser encontrados no Relatório da 
Dimensão 7: Infra–estrutura. 
28 Vide Anexo 1 do Vol. Políticas do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
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sintonia com a realidade do mundo do trabalho, por meio de programas que, 

efetivamente, articulem as várias dimensões de educação, trabalho, ciência e tecnologia.   

No início do ano de 2005, a VRAC – Vice–Reitoria Acadêmica, preocupada 

em ampliar a discussão a respeito dos Cursos Superiores de Tecnologia, pautou esse 

tema em uma das reuniões do CEPE – Conselho de Ensino e Pesquisa, objetivando, com 

isso, sensibilizar a comunidade para a discussão. Foi então instituído um grupo de 

trabalho para estudar a temática e propor um projeto pedagógico de criação dos cursos 

superiores de tecnologia para subsidiar a instalação de cursos tecnológicos na PUC–SP.  

O Projeto Pedagógico Institucional dos Cursos Superiores de Tecnologia tem 

os seguintes objetivos: 

1) Atender à necessidade de novas modalidades de curso de graduação; 
2) Permitir, em tais cursos, a interdisciplinaridade, novo paradigma do mundo 

moderno; 
3) Criar cursos com estrutura flexível, com capacidade de adaptação e de 

renovação de acordo com as demandas da sociedade, estando, portanto, em processo 
de constante atualização; 

4) Inserir, na universidade, os indivíduos distanciados das mudanças do 
mercado, ampliando sua empregabilidade;  

5) Proporcionar o acesso à universidade de um número cada vez maior de 
jovens e profissionais, preparando–os para darem prosseguimento de estudos em outros 
cursos e programas  de educação superior. 

 
Coerente com os princípios e pressupostos do Projeto Pedagógico 

Institucional da PUC–SP, a organização curricular a ser implantada nos cursos superiores 

de tecnologia concebe a atividade didático–pedagógica subordinando–a a dois eixos 

norteadores: o eixo humanista e o eixo tecnológico.  A organização curricular construída 

a partir da definição do perfil do egresso e da reflexão a respeito dos conceitos 

específicos de cada área do conhecimento que o estudante deve desenvolver, expressa 

as competências, as habilidades e as atitudes para atingir o perfil desejado. O diagrama, 

a seguir, simboliza essa organização curricular:  
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Eixo 
Tecnológico Perfil do egresso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1.a – Representação dos eixos norteadores dos cursos tecnológicos 

Eixo 
Humanista 

Eixo 
Tecnológico Perfil do egresso 

Eixo 
Humanista 
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Portanto, trata–se de cursos de graduação com características especiais. 

Conduzem a diploma de Tecnólogo e podem ser desenvolvidos em dois ou três anos. 

Apesar de consistir em um atrativo, a duração do curso deve ser uma questão 

secundária, sendo mais importante para caracterizar essa modalidade o fato de ele ser 

voltado para a realidade tecnológica do mundo do trabalho. 

O projeto elaborado contempla os fundamentos, diretrizes e orientações para 

a formatação dos novos projetos de cursos que, aprovados nas instâncias colegiadas da 

universidade, deverão ser implantados em 2006.  

Foram criados os seguintes curso tecnológicos, que funcionarão em 

diferentes campi, em função das condições materiais e da qualificação dos docentes, 

buscando o máximo de aproveitamento dos recursos e da produção de conhecimento da 

universidade: 

Agronegócios: Turno noturno; Campus Sorocaba 

Comércio Exterior: Turno noturno; Campus Santana/SP 

Controladoria: Turno noturno; Campus Santana/SP 

Design de Games: Turno matutino; Campus Marquês de Paranaguá  

Energia: Turno noturno; Campus: Marquês de Paranaguá  

Gestão Digital em Hipermídia: Turno noturno; Campus Santana/SP 

Gestão do Marketing; Turno noturno: Campus: Santana/SP 

Gestão de Pequenos e Médios Negócios: Turno noturno; Campus 
Santana/SP  

Gestão em Segurança Pública e Direitos Humanos: Turno noturno; Campus 
Santana/SP  

Radiologia Médica:Turno: noturno; Campus Sorocaba 
 

1.2 – Organização didático pedagógica 
A avaliação do indicador organização didático pedagógica inclui a análise de 

descritores relativos à administração acadêmica e às práticas curriculares 

contempladas nos projetos de cursos.  

 

1.2.1 – Administração Acadêmica 
A administração acadêmica da PUC–SP compõe–se de órgãos de 

deliberação de diferentes níveis e de órgãos de direção, que atuam de forma 

sincronizada e sistemática com representação dos diferentes segmentos, buscando 

assegurar democraticamente a qualidade do trabalho acadêmico. A indicação para 
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representação nos colegiados e para ocupação dos cargos de direção é feita por meio de 

eleição com ampla participação da comunidade. 

O órgão colegiado superior específico de deliberação e normatização nos 

campos de ensino, da pesquisa e da extensão PUC–SP é o Conselho de Ensino e 

Pesquisa (CEPE). Para desempenho de suas funções, organiza–se em três comissões 

permanentes: Comissão de Ensino, Comissão de Pesquisa e Comissão de Extensão. 

O CEPE reúne–se, ordinariamente, às  quartas–feiras de cada mês, durante o 

ano letivo e, extraordinariamente, sempre que necessário. Conta com o apoio técnico–

administrativo da Consultoria Técnico–Acadêmica – Consultec, órgão da PUC–SP.  

A Comissão de Ensino analisa, recomenda, orienta e instrumentaliza o CEPE 

na discussão e aprovação de projetos e propostas relativos ao ensino na universidade. 

São de sua competência29: 

• Análise e avaliação de políticas de ensino de graduação, pós–graduação 
lato e stricto sensu;  

• Análise e avaliação de projetos de novos cursos de graduação, de pós–
graduação (mestrado acadêmico e profissional e doutorado), seqüenciais e 
de aperfeiçoamento e especialização, tanto presenciais como a distância; 

• Análise e avaliação de propostas de alterações de projetos pedagógicos 
dos cursos (ampliação ou redução de carga horária, alterações de ementas, 
de disciplinas/atividades complementares – acadêmicas científicas e culturais, 
de coordenação e outras); 

• Análise e avaliação de questões de ensino relativas a órgãos como 
Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão, 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, Coordenadoria Geral de 
Estágios e outros como Núcleo de Trabalhos Comunitários – NTC, Núcleo de 
Pesquisas Tecnológicas NPT, Instituto de Pesquisas Lingüísticas "Sedes 
Sapiente" – IP, Instituto de Estudos Especiais – IEE etc.; 

• Participação nos processos de revisão normativa das questões 
acadêmicas da universidade, em conformidade com a legislação vigente; 

• Assessoria na avaliação de propostas de alteração na estrutura das 
unidades (faculdades, departamentos), órgãos setoriais (centros 
universitários) e unidades complementares, no âmbito de sua competência. 

 
A administração acadêmica da universidade é de responsabilidade da Vice–

Reitoria Acadêmica, à qual respondem os setores acadêmico–administrativos, como as 

secretarias e outros setores de apoio e assessoria. 

A coordenação didática dos cursos de graduação está a cargo do Conselho 

Departamental de cada faculdade. Os Conselhos são órgãos eminentemente técnicos 

nos planos didático–científicos, e são responsáveis pela elaboração e coordenação da 

 
29 Fonte: Manual de Normas e Procedimentos da Comissão de Ensino do CEPE. (Aprovado na sessão 
ordinária do  CEPE de 13/agosto/2003) 
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execução dos programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão, atuando como 

órgãos deliberativos. 

Em 2005, a gestão pedagógica dos cursos recebeu normatização pela 

universidade, tendo sido especificados e uniformizados encaminhamentos que já vinham 

sendo adotados por muitos cursos da PUC–SP. Foi aprovada pelo Colegiado Superior 

CONSUN (Conselho Universitário), a Deliberação n°02, de 19/04/2005, que alterou, entre 

outros, itens do Regimento Geral da PUC–SP, referentes ao Regime Didático e ao 

Regime Escolar dos Cursos.  

Para o desempenho das funções de coordenação didática de cada curso das 

faculdades, os Conselhos Departamentais pode designar Comissão, ou atribuir essa 

coordenação ao Departamento, quando a área de formação do curso corresponder à do 

Departamento. A Comissão é formada por membros representativos das várias áreas que 

compõem o curso e por outros critérios a serem definidos pelo Conselho, sempre 

garantindo a participação discente. 

A coordenação didática tem um Coordenador Didático escolhido pelo 

Conselho Departamental, ou por outra forma por ele definida, entre docentes efetivos do 

curso pertencentes à carreira do magistério. Este coordenador preside a Comissão, caso 

ela seja designada. 

Cabe à coordenação didática o exercício das seguintes funções ligadas ao 

gerenciamento do curso, ouvindo, sempre que possível, e necessário, os professores: 

I – elaborar e/ou manter sempre atualizado o projeto pedagógico do curso; 
II – elaborar o plano de curso, a partir do seu projeto pedagógico, bem como 
coordenar sua implementação; 
III – observar, no desempenho das atribuições previstas nos incisos 
anteriores, os pressupostos do Art. 3º 30 ; 
IV – assegurar o cumprimento do disposto no Art. 9º, como também o 
cumprimento do trabalho acadêmico programado para o período letivo no 
âmbito do ensino; 
V – analisar e indicar aos respectivos professores eventuais alterações de 
conteúdos programáticos, buscando a integração e a articulação entre esses 
mesmos conteúdos; 
VI – decidir questões de ordem didática e pedagógica; 
VII – cumprir outras atribuições inerentes à natureza das suas funções. 

 
A organização acadêmica da Pós–Graduação é regida por regulamento 

específico31. Conta com a Comissão Geral da Pós–Graduação como órgão diretivo–

deliberativo, nos planos didático e científico do Setor de Pós–Graduação da universidade. 

A Comissão tem a seguinte composição: Presidente, Vice – Presidente, Coordenadores 

dos Programas, um representante discente de cada Programa e três representantes dos 

 
30 Pressupostos relativos à formação universitária e profissional a serem observados pelos cursos, em 
atendimento à missão da instituição. 
31 Regimento do Setor de Pó–Graduação. Aprovado pelo CONSUN em 1988. 
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funcionários administrativos. Os Programas contam também com o Colegiado do 

Programa e o coordenador e o vice–coordenador, com funções que abarcam as questões 

pedagógicas e administrativas. 

Os cursos de especialização e aperfeiçoamento são da competência das 

Faculdades e/ou dos Programas de Pós–Graduação a que correspondem os seus 

respectivos núcleos centrais de formação.  

Cada curso é coordenado por professor do quadro docente da universidade 

com pelo menos título de Mestre. Cabe ao coordenador a coordenação didática e 

científica do curso, a articulação da equipe de professores e zelo pela qualidade 

acadêmica do curso, respeitando as normas definidas pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa (CEPE). 

Para o desempenho do suporte técnico e administrativo dos cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, o CEPE conta com a Coordenadoria dos 

Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão. Cabe a essa coordenadoria: 

a) administrar em conjunto com os Coordenadores, o desenvolvimento dos 
projetos de cursos aprovados; 

b) subsidiar as análises de viabilidade técnico–acadêmica e estrutural das 
propostas de cursos; 

c) prestar assistência técnica aos interessados na elaboração de propostas. 
 
 

1.2.2 – Práticas Curriculares 
As práticas curriculares são compreendidas como o conjunto de ações que 

orientam, acompanham e interferem no cotidiano universitário concretizando a integração 

entre a formação acadêmica e o exercício docente. Para a exploração desse binômio, 

foram analisados dados relativos a aspectos curriculares, na visão dos alunos, 

professores e ex–alunos, enquanto atores desse processo, assim como foram 

dimensionadas algumas atividades específicas e ou complementares articuladas ao 

ensino–aprendizagem. 

Realizou–se uma avaliação junto aos alunos, professores e ex–alunos 

focalizando os seguintes  indicadores e descritores: 

– Projeto do curso (concepção de curso, currículo, avaliação discente e do 
curso); 

– Práticas pedagógicas em sala de aula e extra–classe; 

– Comunicação entre os docentes; 

– Propósitos da PUC–SP e princípios do PPI (Projeto Pedagógico 
Institucional)  

– Projeto do curso (concepção de curso, currículo, avaliação discente e do 
curso) e práticas pedagógicas em sala de aula e extra–classe. 
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Esses indicadores foram investigados por meio das respostas dos alunos, dos 

ex–alunos e dos professores participantes da avaliação. Os alunos e professores foram 

investigados, levando–se em consideração o momento atual quando vivenciam a 

universidade do presente. O foco nos ex–alunos justifica–se, pela experiência completa 

de um curso de graduação que possibilitaria a realização de referências mais totalizantes 

em relação ao curso. Assim, a análise da visão/opinião dos alunos, dos ex–alunos e dos 

docentes que responderam à avaliação ofereceu um perfil de cursos vivenciados da 

PUC–SP. 

 

1.2.2.1 – Práticas curriculares: manifestação de alunos e professores 

Para analisar o projeto de curso vivenciado pelos alunos foi proposta uma 

coleta de dados na qual os alunos foram orientados a avaliar 16 itens levando em 

consideração a experiência de seu curso de graduação. Utilizou–se, no questionário 

aplicado, a escala tipo Lickert de quatro pontos apresentada da seguinte forma: 1 – 

Excelente, 2 – Médio Bom, 3 – Regular, 4 – Não sei, para avaliar os itens propostos.  A 

questão solicitava o seguinte: Avalie os itens abaixo em relação ao seu curso. 

 Os dados coletados a partir das respostas dos alunos foram sistematizados 

nos quadros a seguir, sendo que os 16 itens foram agrupados em categorias que 

sintetizam aspectos da visão discente sobre o curso: concepção de curso; currículo; 

condições de funcionamento do curso e relação com os docentes. Os quadros, a seguir 

apresentam as avaliações dos alunos dos itens dessas categorias. É importante 

esclarecer que foram agrupados os dados dos níveis Excelente e Bom da escala, 

relativos às avaliações mais positivas dos alunos. O nível Regular, nesse caso, tende 

para uma avaliação mais negativa. 
 

Quadro 4.a  – Avaliação dos alunos sobre seu curso: concepção de curso 
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ITENS 
 

% % % % % % % % % % % % % % % 
A formação profissional voltada 

para o mercado de trabalho. 55 44 2 62 37 1 47 44 10 46 47 7 41 55 4 

A aquisição de cultura geral 70 30 0 69 24 7 87 13 1 65 32 2 46 52 2 
A aquisição de conhecimentos 
que permitiriam compreender 

melhor o mundo em que vivemos 
70 29 0 80 16 4 90 9 1 60 36 4 58 42 1 

Articulação com o propósito do 
curso 68 29 3 75 22 3 74 23 3 63 30 7 59 39 2 

A avaliação do próprio curso. 60 39 1 67 26 7 70 28 2 60 38 2 48 51 1 
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Quanto aos itens anteriormente descritos, a aquisição de conhecimentos que 

permitiriam compreender melhor o mundo em que vivemos, a aquisição de cultura geral, 

além da articulação com o propósito do curso e a avaliação do próprio curso. mais 

voltados para a concepção de curso, constatou–se quase um consenso entre os alunos 

dos diferentes centros avaliando como Excelente/Bom. A formação voltada para o 

mercado de trabalho recebeu predominantemente a avaliação Excelente/ Bom pelos 

alunos do CE, e quase 50% dos alunos dos outros centros assim também avaliaram esse 

item. Esses quatro itens tiveram a melhor avaliação pelos alunos do CCH.  

No quadro 5.a, a seguir constam as avaliações dos alunos nos itens mais 

relacionados com o currículo do curso vivenciado.  
 

Quadro 5.a – Avaliação dos alunos sobre seu curso: currículo do curso 
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ITENS 

% % % % % % % % % % % % % % % 
Os conteúdos das 

disciplinas de 
formação 

geral/fundamentos 
do curso. 

64,7 34,9 0,4 76,7 23,3 0,0 81,7 17,6 0,7 74,3 23,5 2,2 57,6 42,4 0,0 

Os conteúdos das 
disciplinas 

profissionalizantes 
do curso. 

54,3 41,8 3,9 75,3 23,3 1,4 59,4 31,9 8,7 57,2 40,0 2,8 53,9 38,2 7,9 

As atividades 
práticas 

(laboratórios, 
oficinas, clínicas, 

etc) 
proporcionados 

pelo curso. 

12,9 74,5 12,5 46,6 43,8 9,6 38,0 50,6 11,4 42,5 56,4 1,1 46,3 53,2 0,5 

O estágio 
curricular. 41,0 39,8 19,1 72,2 25,0 2,8 36,3 26,9 36,8 42,4 26,0 31,6 33,5 51,1 15,4 

A pesquisa 
(iniciação 

científica e/ou 
prática de 

investigação) 

26,1 36,8 37,2 50,7 16,9 32,4 47,0 18,9 34,1 30,9 20,2 48,9 51,1 39,5 9,5 

As atividades com
seminários, 

palestra, semanas
de estudo, 

congressos e 
oficinas e etc 

43,0 54,3 2,7 76,7 19,2 4,1 69,9 28,6 1,6 47,8 49,4 2,8 41,1 58,9 0,0 

A vivência 
universitária, 

convivendo com o
diferentes grupos

sociais, intelectuai
e étnico–raciais 

74,5 24,3 1,2 72,2 20,8 6,9 82,0 16,4 1,6 67,0 31,8 1,1 61,3 35,6 3,1 

 
Houve um consenso entre os Centros na avaliação positiva recebida pelos 

conteúdos das disciplinas do curso, quer sejam as de formação geral ou 

profissionalizantes, com diferenciação entre os índices nos Centros. Também foi avaliada 

positivamente a vivência universitária. As atividades práticas e outras, como seminários, 
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palestras, oficinas, etc., proporcionadas pelo curso foram avaliadas de forma mais 

negativa, com predomínio do nível Regular.  

Em relação ao “estágio curricular” e a “pesquisa” constatou–se uma situação 

diversificada entre os Centros. Chamou atenção a porcentagem elevada de alunos que 

indicaram não saber responder sobre estágio e pesquisa em seu curso, o que não 

ocorreu com os outros aspectos avaliados.   

No que se refere a condições de funcionamento do curso, relativas a espaços 

e equipamentos, como apresentado no quadro a seguir, houve predomínio de avaliação 

Regular pelos alunos, embora o CCET, CCMB  e CE tivessem uma avaliação mais 

positiva dos equipamentos de informática e áudio–visual.  
Quadro 6.a – Avaliação dos alunos sobre seu curso: condições de funcionamento. 
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ITENS 

% % % % % % % % % % % % % % % 
Diversificação dos espaços do 

curso. 25 66 10 38 53 8 40 56 4 38 53 8 43 52 5 

Os equipamentos de informática 
e áudio visual 19 76 6 50 43 7 32 64 4 69 28 2 60 40 0 

 

Os itens que envolveram as relações com os docentes receberam avaliação 

Excelente/Bom na maioria dos Centros, com exceção do CCMB, com predomínio de 

regular, como evidenciam os dados do quadro a seguir. 
Quadro 7.a – Avaliação dos alunos sobre seu curso: relação com os docentes  
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ITENS 

% % % % % % % % % % % % % % % 
O contato com os docentes dos 

cursos. 67 32 2 70 27 3 79 19 2 73 26 1 75 24 1 

As aulas/atividades ministradas 
pelos professores 60 40 0 77 21 1 77 23 0 73 26 1 38 61 1 

 

Analisando–se as respostas dos alunos dos cinco Centros em todos os 16 

itens e destacando–se a concentração de respostas em cada nível da escala ( 1 – 

Excelente, 2 – Médio Bom, 3 – Regular, 4 – Não sei),  constata–se que 6 deles tiveram as 

maiores porcentagens de avaliações como EXCELENTE/BOM, como se verifica no 

quadro a seguir.  Foram eles: a) os conteúdos das disciplinas de formação 

geral/fundamentos do curso; b) os conteúdos das disciplinas profissionalizantes do curso; 

c) a aquisição de conhecimentos que permitiriam compreender melhor o mundo em que 

vivemos ; d) articulação com o propósito do curso. e) o contato com os docentes dos 

cursos; f) A vivência universitária.  
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Assim, verificou–se que os alunos valorizam, por um lado, a organização do 

curso, considerando os conteúdos e conhecimentos que compõem a matriz curricular, 

assim como a sua importância para a compreensão do mundo. Por outro lado, destacam 

aspectos relacionais, quer seja com os docentes do curso, quer seja pela vivência 

universitária proporcionada pelo ambiente educacional da PUC–SP. 

Os alunos evidenciaram restrições às atividades curriculares e a condições de 

funcionamento do curso, tendo a maior porcentagem de estudantes dos cinco Centros 

classificado como REGULAR os itens a elas relacionadas: as atividades práticas 

(laboratórios, oficinas, clínicas etc.) proporcionados pelos cursos: as atividades como 

seminários, palestra, semanais de estudo, congressos e oficinas e etc.; diversificação dos 

espaços do curso e equipamentos de informática e áudio–visual.  

A pesquisa (iniciação científica e/ou prática de investigação) e o estágio 

curricular receberam avaliações muito diversificadas, considerando os cinco Centros. 

Além disso, destacou–se como preocupante o elevado índice de alunos que não 

souberam avaliar essas atividades curriculares.  

O quadro apresenta em destaque os maiores índices de avaliação em cada 

item relativo ao curso vivenciado pelo aluno. 

 
Quadro 8.a – Porcentagens de respostas avaliativas dos alunos sobre aspectos de seu curso, 
destacando os maiores índices nos diferentes níveis da escala de avaliação, considerando todos os 
Centros universitários. 
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ITENS 

% % % % % % % % % % % % % % % 
A formação profissional voltada para o 
mercado de trabalho. 

54,9     61,6     46,7       47,2     55,3   

A avaliação do próprio curso. 60,2     67,1     70,1     60,3       51,1   
 A aquisição de cultura geral 69,8     69,0     86,6     65,4       51,9   
A aquisição de conhecimentos que 
permitiriam compreender melhor o 
mundo em que vivemos 

70,4     79,5     90,3     60,2     57,9     

Articulação com o propósito do curso 67,9     75,3     74,4     62,6     58,7     
Os conteúdos das disciplinas de 
formação geral/fundamentos do curso. 

64,7     76,7     81,7     74,3     57,6     

Os conteúdos das disciplinas 
profissionalizantes do curso. 

54,3     75,3     59,4     57,2     53,9     

As atividades práticas (laboratórios, 
oficinas, clínicas, etc.) proporcionados 
pelo curso. 

  74,5   46,6       50,6     56,4     53,2   

O estágio curricular. 41,0     72,2         36,8 42,4       51,1   
A pesquisa (iniciação científica e/ou 
prática de investigação) 

    37,2 50,7     47,0         48,9 40,5     

 As atividades como seminários, 
palestra, semanas de estudo, 
congressos e oficinas e etc. 

  54,3   76,7     69,9       49,4     58,9   

A vivência universitária, convivendo com 
os diferentes grupos sociais, intelectuais 
e étnico–raciais. 

74,5     72,2     82,0     67,0     61,3     

Diversificação dos espaços do curso.   65,6     53,4     55,9     53,4     52,4   
Os equipamentos de informática e áudio 
visual 

  76,0   50,0       64,0   69,4     59,7     

O contato com os docentes dos cursos. 66,8     69,9     79,1     72,8     75,3     
As aulas/atividades ministradas pelos 
professores 

60,2     77,1     77,1     72,5       61,3   
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Ainda com o intuito de investigar o projeto de curso vivenciado pelos alunos, 

foi proposta uma pergunta no questionário que procurou coletar as expectativas que os 

alunos têm em relação à sua formação para enfrentar o mundo do trabalho: Ao concluir 

seu curso de graduação, como acha que enfrentará o mundo do trabalho? Para avaliar o 

proposto, utilizou–se no questionário aplicado a escala tipo Lickert de quatro pontos 

apresentada da seguinte forma: 1) Totalmente preparado; 2) Muito preparado; 3) Mais ou 

menos preparado, e 4) nada preparado. 

No quadro 9.a, estão reunidas as informações referentes às respostas 

coletadas. 
 

Quadro 9.a – Porcentagens de respostas dos alunos quanto ao nível da preparação dada pelo curso 
para enfrentar o mundo do trabalho. 

CENTROS QUESTÃO CCJEA CE CCH CCET CCMB 
Totalmente 
preparado 3,5% 8,2% 4,1% 4,3% 1,0% 

Muito preparado 29,3% 35,6% 36,6% 27,7% 17,2% 
Mais ou menos 

preparado 62,2% 54,8% 53,0% 64,7% 77,1% 

Ao concluir seu 
curso de graduação, 

como acha que 
enfrentará o mundo 

do trabalho? 
Nada preparado 5,0% 1,4% 6,2% 3,3% 4,7% 

 
A análise do quadro 9.a indica que as respostas dos alunos se concentraram 

no item “mais ou menos preparado”. No CCMB é significativa porcentagem que indicou 

esse ponto da escala, ou seja, 77,1% de alunos, seguido pelo CCET (64,7%) e CCJEA 

(62,2%). Constatou–se que mais de 40% dos alunos do CE e do CCH se julgam 

preparados (totalmente ou muito) pelo curso de graduação oferecido pela PUC–SP.  

As atividades complementares também foram avaliadas. Considerou–se 

descritor importante para analisar a relação dos discentes com o ensino na PUC–SP, a 

informação do aluno sobre sua participação em atividades acadêmicas consideradas 

complementares ao seu curso de graduação. Os quadros, a seguir, reúnem as 

informações concernentes à participação dos respondentes nessas atividades. 
 

Quadro 10.a – Porcentagem de alunos dos diferentes centros universitários que indicaram 
participação em atividades complementares. 

CCJEA 
% 

CE 
% 

CCH 
% 

CCET 
% 

CCMB 
% 

Participação em uma ou mais 
atividades complementares pelos 

alunos 34 9.5 19.7 42.5 5.7 
 

Os dados evidenciaram que uma pequena porcentagem dos alunos assinalou 

sua participação em atividades complementares, atingindo a um maior número de alunos 

nos centros CCJEA (34%) e CCET (42,5%) e porcentagens mais baixas no CE e no 

CCMB.  
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Assim sendo, os alunos que manifestaram sua participação nessas atividades 

indicaram as seguintes especificações: 
 

Quadro 11.a – Participação dos alunos em atividades complementares 
Centros 

Atividades Complementares CCJEA 
% 

CE           
   % 

CCH          
  % 

CCET         
 % 

CCMB 
 % 

Monitoria acadêmica. 8,4 33,8 10,1 11,8 22,3 

Disciplinas fora da sua grade curricular. 8,8 28,4 27,2 3,8 20,2 

Projetos de pesquisa. 8,4 29,7 18,5 16,1 52,8 
Estágios. 48,5 62,2 43,0 30,1 24,9 
Eventos. 26,7 44,6 44,9 22,0 65,3 

 

A análise dos dados mostrou que as atividades complementares das quais os 

alunos mais participam são estágios e eventos, com índices que variam, entre os Centros 

Universitários, de aproximadamente 25% a 65% de respostas indicando essa 

participação.  

O CE e o CCMB reúnem as maiores porcentagens de alunos monitores, 

sendo 33,8% e 22,3% respectivamente. Os centros universitários: CE, CCMB e CCH 

revelaram índices mais altos de participação dos alunos em disciplinas fora da sua grade 

curricular, sendo 28,4%, 27,2% e 20,2% respectivamente. 

O CCMB reúne 52,8% de seus alunos em projetos de pesquisa, seguido pelo 

CE (29,7%), CCH (18,5%) e CCET (16,1%). O CCJEA com menor porcentagens no 

quesito projeto de pesquisa se destaca no item estágio (48,5%) antecedido pelo CE com 

62,2%.  

Os alunos também foram solicitados a se manifestarem sobre aspectos 

acadêmicos que envolvem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e entre 

graduação e pós–graduação. Os discentes dos diferentes centros universitários se 

manifestaram sobre essas questões utilizando uma escala do tipo lickert com variações 

de 4 pontos: 1) excelente; 2) bom; 3) regular e 4) ruim. 

Para efeito de análise dos dados, buscou–se uma apresentação visual de 

aspectos mais positivos ou mais negativos referentes ao objeto investigado. Assim foram 

aproximados os dados excelente/bom caracterizando as respostas mais positivas, regular 

indica uma resposta menos positiva e ruim como as respostas mais negativas. Os 

gráficos, a seguir, sintetizam a distribuição das respostas dos alunos: 
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Gráfico 9.a, 10.a e 11.a – Avaliação pelos alunos de aspectos acadêmicos na PUC–SP 
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A articulação entre pesquisa e ensino foi reconhecida como excelente, ou boa 

por aproximadamente 50% dos alunos de quase todos os centros, menos no CCJEA, 

onde o item regular foi o mais indicado, com 44% das respostas. 

A avaliação da articulação entre graduação e pós–graduação foi a mais 

negativa dos aspectos acadêmicos considerados, atingindo de 25 a 30% de manifestação 

positiva pelos alunos. Os dados dos cinco centros se apresentam de maneira equilibrada, 

assim como as concentrações de respostas nos diferentes pontos da escala 

(excelente/bom, regular e ruim) também foram semelhantes.  

  Esses mesmos aspectos acadêmicos de articulação entre ensino, pesquisa 

e extensão e entre graduação e pós–graduação foram avaliados pelos professores. 
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ráfico 12.a, 13.a e 14.a.– Avaliação pelos professores de aspectos acadêmicos na PUC–SP.      

                                                                 

Com base nesses dados, pôde–se constatar que os professores do CE, CCH 

e CCET a

resentou índices menos positivos do 

que os at

duação e pós–graduação, a análise do 

gráfico per

G
 
  

  Grafico 15 - Articulação entre ensino e pesquisa

 

valiaram a articulação entre ensino e pesquisa de forma mais positiva, 

concentrando em mais de 50% suas respostas em Excelente/Bom. O CCMB concentrou 

50% das respostas na classificação Regular manifestando uma avaliação menos positiva 

da articulação entre ensino e pesquisa. Os docentes do CCJEA apresentaram maior 

concentração de respostas no nível Ruim, atingindo 25% dos respondentes com 

avaliação negativa da articulação ensino–pesquisa. 

A articulação entre ensino e extensão ap

ribuídos à articulação entre ensino e pesquisa. No CCJEA, houve um 

predomínio de avaliação regular pelos docentes em relação à articulação ensino–

extensão, assim como no CE e o CCMB, onde o item regular apresentou mais de 50% 

nos dois casos. No CCMB, porém, o índice de avaliação Ruim foi quase irrelevante. O 

CCH e, especialmente, o CCET foram os centros que apresentaram os dados mais 

positivos, concentrando a maioria das respostas dos docentes no nível Excelente/Bom 

para a articulação ensino e extensão.  

No caso da articulação entre gra

mite constatar uma avaliação mais negativa por parte dos professores, 

especialmente nos centros universitários CE, CCH e CCMB com maior concentração de 

repostas no item Ruim. No CCJEA e no CCET, as respostas foram menos negativas, 
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com porcentagens um pouco mais altas de docentes avaliando a articulação como 

excelente/bom e regular. 

 

1.2.2.2 – Práticas curriculares: manifestação dos ex–alunos 
A análise da visão/opinião dos ex–alunos que responderam à avaliação 

ofereceu um perfil de cursos da PUC–SP que considerou os seguintes indicadores: – 

Projeto do curso (concepção de curso, currículo, avaliação discente e do curso) e – 

Práticas pedagógicas em sala de aula e extra–classe. 

Cabe ressaltar que as manifestações dos ex–alunos devem ser consideradas 

com reserva, pois ocorreram dificuldades com as devolutivas do instrumento. Foram 

enviadas 7824 mensagens on line e responderam espontaneamente 155 egressos da 

PUC–SP, o que se constituiu o universo dos dados avaliados. 

O quadro 12.a apresenta a reunião de informações sobre a avaliação de itens 

de formação relacionados com o curso de graduação do ex–aluno. 
 

Quadro 12.a – Valoração, pelos ex–alunos, do grau de importância de itens sobre à formação 
relacionados a seu curso de graduação. 

Excelente Bom Regular  Itens de formação relacionados a seu curso de 
graduação % % % 

Os conteúdos teóricos 40,60 36,80 9,70 
A vivência universitária, convivendo com os diferentes 

grupos sociais, intelectuais e étnicos–raciais 56,80 23,90 9,00 

As atividades extras curriculares como (seminários, 
palestras, workshops, etc.) 23,90 36,10 27,70 

Os conteúdos das disciplinas de formação 
geral/fundamentos do curso 32,90 46,50 10,30 

Os conteúdos das disciplinas profissionalizantes do curso 29,70 40,60 16,80 
As atividades práticas (laboratório, oficinas, clínicas, etc.) 

proporcionados pelo curso 21,90 27,10 33,50 

A pesquisa (iniciação científica e ou prática de 
investigação) 30,30 27,70 24,50 

Atividades 
Curriculares 

O estágio curricular 21,90 27,10 25,80 
A formação profissional voltada para o mercado de 

trabalho 22,60 43,90 20,00 

A aquisição da cultura geral 36,10 38,10 14,20 Orientação       
e 

Direcionamento 
A aquisição de conhecimentos que permitiriam 
compreender melhor o mundo em que vivemos 34,80 40,00 14,20 

A biblioteca: Acervo, espaço físico 29,70 36,10 23,20 
Condição de 

F  unc.do curso
Os equipamentos de informática e áudio visual 8,40 29,00 47,10 

O contato com os docentes dos cursos 41,90 29,70 15,50 Relação com 
os docentes As aulas/atividades ministradas pelos professores 32,90 43,20 12,90 

 

Levando–se em conta a totalidade das avaliações dos diferentes quesitos, 

pode–se considerar que foram muito positivas. A análise do material indicou que os itens 

melhor avaliados (com maiores porcentagens de excelente) envolvem relacionamentos – 

o contato com os docentes dos cursos e a vivência universitária, convivendo com os 

diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico–raciais – bem como os “conteúdos 

teóricos”.  
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Considerando–se os índices de avaliação Excelente e Bom, além do quesito 

vivência universitária, os itens melhor avaliados pelos ex–alunos dizem respeito aos 

conteúdos de formação geral/fundamentos do curso, aos conteúdos teóricos e às aulas 

ministradas pelos professores, com mais de 75% de respostas. Também tiveram boa 

avaliação (Excelente e Bom), por pouco mais de 70% dos alunos os itens: aquisição de 

conhecimentos que permitiriam compreender melhor o mundo em que vivemos, a 

aquisição de cultura geral e os conteúdos profissionalizantes ministrados.  

Aproximadamente 60% dos respondentes fizeram uma boa avaliação 

(Excelente e Bom) para a formação profissional voltada para o mercado de trabalho, para 

as atividades extras curriculares e de pesquisa, embora mais de 20% tivesse classificado 

esses itens como regular.  

Em relação à infra–estrutura tem boa avaliação a biblioteca e seu espaço 

físico, mas são classificados como aspectos que precisam investimento, os 

equipamentos de informática e áudio visual. Também recebem predomínio de 

classificação regular, as atividades práticas (laboratório, oficinas, clínicas, etc.) 

proporcionados pelo curso, assim como os estágios.  

As atividades acadêmicas consideradas complementares vivenciadas nos 

cursos foram também avaliadas. O gráfico 15.a, a seguir, reúne as informações 

concernentes à participação dos respondentes em atividade acadêmicas consideradas 

complementares ao seu curso de graduação. 

 
Gráfico 15.a  – Participação dos ex–alunos em atividades complementares 

Ex-alunos que 
participaram de 

uma ou mais 
atividades

9,1%

Ex-alunos que 
não 

participaram de 
nenhuma 
atividade
90,9 %

 
Constatou–se que apenas 9,1% dos ex–alunos indicaram sua participação 

em atividades consideradas complementares.  Esses alunos apontaram em quais 

atividades tiveram participação, o que pode ser visualizado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 16.a – Participação dos ex–alunos por modalidade de  atividade complementar 
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Os dados mostraram que os estágios são as atividades complementares mais 

indicadas pelos alunos (58,4%), seguida por eventos (50,6%). Projetos de ensino e de 

extensão foram pouco apontados, revelando pequena participação dos ex–alunos. De 20 

a 30% dos respondentes manifestam ter participado das demais atividades, ou seja, 

monitoria (29,9%); projetos de pesquisa (28,6%) ;disciplinas especiais (24%) e cursos de 

extensão (20,1%). 

A investigação junto aos ex–alunos ofereceu dados que embasaram análises 

descritivas relacionadas a diferentes cursos da universidade. Considerando, porém, o 

pequeno número de respondentes por curso, não foi possível garantir amostragem 

representativa que validasse as conclusões. Assim sendo, tais análises deixaram de 

fazer parte deste relatório e estão sendo encaminhadas para os segmentos interessados, 

como indicativos da visão do curso pelo grupo de ex–alunos participante da avaliação. 

 
1.2.3 – Comunicação entre os docentes: manifestação dos professores. 

Para a avaliação das práticas curriculares considerou–se um importante 

indicador que é a comunicação estabelecida entre os docentes da PUC–SP. Tal 

habilidade favorece o intercâmbio de informações, agilizando o trabalho didático–

pedagógico e dando–lhe complexidade, estimulando o compromisso profissional e o 

relacionamento interpessoal. Elegeu–se como descritor observável a participação em 

diferentes reuniões, nas quais a comunicação entre os docentes ocorre. Esse aspecto 

constitui–se em item do questionário dos professores. Foi levado em consideração um 

conjunto de 13 tipos de reuniões diferentes existentes na universidade, em sua grande 

maioria reuniões didático–pedagógicas.  

No quadro 13.a, a seguir, encontra–se a distribuição das freqüências nessas 

reuniões, por Centro, registradas por meio das respostas dos professores. Na coluna 

“Participa” foram concentradas as respostas dos docentes em relação à participação em 

reuniões, sem indicar a freqüência delas. 
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Quadro 13.a – Índices de respostas dos docentes sobre sua participação em reuniões.  
CCJEA CE CCH CCE CCMB 

Reuniões Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Com equipes de 
estudo 60,7 39,3 90,5 9,5 88,7 11,3 74,1 25,9 79,3 20,7 

Com a 
coordenação de 

curso 
80,3 19,7 95,2 4,8 87,1 12,9 96,4 3,6 86,7 13,3 

Com grupos de 
pesquisa 49,2 50,8 90,0 10,0 78,8 21,2 85,7 14,3 72,4 27,6 

De 
departamento 94,9 5,1 90,5 9,5 94,3 5,7 100,0 0,0 82,1 17,9 

Com associação 
de docentes 46,6 53,3 66,7 33,3 66,2 33,8 46,4 53,6 33,3 66,7 

Do colegiado do 
qual é 

representante 
ou membro nato 

36,1 63,9 57,9 42,1 42,4 57,6 53,6 46,4 62,1 37,9 

Do colegiado do 
programa de 

pós graduação 
11,7 88,3 10,5 89,5 23,1 76,9 7,4 92,6 3,6 96,4 

Com a direção 43,3 56,7 76,2 23,8 51,5 48,5 46, 53,6 74,1 25,9 
Da comissão de 

didática 10,2 89,8 57,1 42,9 29,9 70,1 25,0 75,0 44,4 55,6 

Do grupo de 
extensão da 

faculdade 
1,7 98,3 15,8 84,2 10,8 89,2 21,4 78,6 17,2 82,8 

Do comitê 
interno do PIBIC 3,3 96,7 14,3 85,7 9,1 90,9 3,6 96,4 13,8 86,2 

Da comissão de 
bolsas 3,3 96,7 5,0 95,0 10,4 89,6 7,1 92,9 0,0 100,0 

Com agentes 
externos 13,3 86,7 42,9 57,1 28,4 71,6 28,6 71,4 27,6 72,4 

 
 Os dados indicaram que, de 13 tipos de reuniões diferentes, em 7 delas, em 

todos os Centros, foram registradas porcentagens altas no quesito “não se aplica”. Esses 

dados podem ser explicados, em parte, pela especificidade do tipo da reunião na 

dinâmica da universidade Algumas reuniões exigem representação de grupos, sendo, 

portanto, esperado um pequeno número de docentes como participantes. É o caso das 

reuniões:  do grupo de extensão da faculdade; da comissão de bolsas, do colegiado do 

qual é representante ou membro nato, que apresentaram um baixo índice de participação 

dos docentes. Cabe considerar, entretanto, que em alguns Centros o índice de “não se 

aplica” foi muito alto, podendo indicar o não envolvimento com essas modalidades de 

reunião pela grande maioria dos docentes.  

As reuniões do colegiado do programa de pós–graduação também tem 

participação exclusiva dos professores que atuam nesse nível de ensino na PUC–SP, 

tendo sido os resultados compatíveis.  

As reuniões “com o coordenador do curso”, “de departamento” são os 

encontros que receberam maiores porcentagens em todos os Centros, com freqüência, 

em geral mensal.  As reuniões “com equipes de estudo” também receberam grande 

indicação de participação pelos docentes de todos os Centros, sendo, na maioria deles, 

realizadas semanalmente, o que também ocorreu com as reuniões com grupos de 
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pesquisa com participação  de 70 a 90% dos docentes, embora com índice menor no 

CCJEA (49,2%). 

Pode–se afirmar que houve uma ampla participação dos docentes em 

momentos coletivos, voltados para as questões do ensino na universidade. Destaca–se o 

fato de as maiores porcentagens de professores registrarem a realização de encontros 

que ocorrem na Faculdade e no curso, mais próximos das atividades cotidianas de 

ensino e aprendizagem. Esses dados explicitam a existência de uma sistemática de 

planejamento coletivo que contribui para a reflexão e aperfeiçoamento do projeto de 

curso e, especificamente, da ação pedagógica junto aos alunos.  

  

1.2.4 – Atividades articuladas ao processo ensino aprendizagem: Iniciação 
Científica, Estágio e Monitoria 

 Analisar o ensino na universidade passa necessariamente pelo 

dimensionamento de atividades específicas e ou complementares articuladas ao ensino–

aprendizagem que se concretizam como indicadores da política da instituição, voltada 

para a excelência acadêmica, que têm contribuído efetivamente para a qualificação da 

formação dos alunos.  Assim sendo, foram selecionadas algumas atividades que se 

caracterizam por sua constituição sistematizada e formalizada na estrutura da PUC–SP, 

como é o caso da Iniciação científica, do Estágio e da Monitoria.  

 

1.2.4.1 – Iniciação Científica 
A Iniciação Científica32 na universidade, segundo o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), faz parte do projeto pedagógico dos cursos da graduação, 

articulando–se às atividades docentes e de extensão no processo de construção de 

conhecimento e formação do aluno. A Iniciação Científica se caracteriza como pesquisa 

fundada em princípios educativo–pedagógicos. Por conseguinte, o objetivo da Iniciação 

Científica está voltado para um novo modelo de ensino, com vistas a introduzir o aluno 

nas atividades de construção do conhecimento, de modo a superar o modelo de 

transmissão e inculcação de conhecimentos, para o de aprender criando, por meio da 

reflexão crítica. 

Na PUC–SP, a iniciação científica tem suas atividades sistematizadas e está 

vinculada especialmente a dois Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação 

Científica, sendo um subsidiado pela própria PUC–SP, o PIBIC–CEPE, com custeio por 

verba do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP), e o outro com verba de agência externa, o 

PIBIC/CNPq(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Além 

 
3232 Maiores informações sobre a iniciação científica  podem ser encontradas no Volume 2 do Relatório de 
Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP– Caderno Pesquisa. 
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disso, pode–se constatar o apoio, em menor escala, de outra importante agência de 

fomento– a FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo), que 

também financia bolsas para o trabalho de iniciação científica.  

Constatou–se, também, a presença do trabalho de pesquisa na sua dimensão 

pedagógica nos projetos dos cursos, embora tais iniciativas ainda não estejam mapeadas 

de forma a oferecer uma visão das especificidades de sua realização. 

Existe um processo de acompanhamento da qualidade pedagógica da 

iniciação científica, particularmente dos projetos do programa de bolsas, pautado em 

diretrizes formuladas pelo CEPE (Comissão de Ensino e Pesquisa e Extensão) e sua 

Comissão de Pesquisa, que também monitora e coordena o trabalho. Há 

acompanhamento contínuo pelo orientador docente e os projetos são avaliados em 

diferentes instâncias, quais sejam, pelo Departamento do orientador e por assessores 

pareceristas (professores doutores), internos e externos à universidade, representando 

as diferentes áreas de conhecimento. Procura–se assegurar a produção científica do 

aluno. Uma das estratégias utilizadas é a realização anual de um Encontro de Iniciação 
Científica, que se constitui em momento avaliativo, quando todos os alunos têm 

oportunidade de apresentar os resultados do plano de trabalho individual por meio de 

exposições em painéis e/ou oral.  

Com vistas a uma análise comparativa da situação de 2004 e 2005, e 

considerando esses dados especificados, foi composta a tabela 4.a, a seguir, 

contemplando os projetos de iniciação científica com concessão de bolsas, realizados na 

PUC–SP em 2004 e 2005, independente do período de vigência.  
 

Tabela 4.a – Projetos de iniciação científica com concessão de bolsas* em realização na PUC–SP  nos 
anos de 2004 e 2005: professores e alunos envolvidos  

Nº. Proj. Nº. Prof. Nº  alun. c/bolsa Centros Faculdades 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Direito 46 39 59 70 51 42 

Economia, Administração, Contabilidade e 
Atuária 29 28 50 49 46 45 CCJEA 

Total Centro 75 67 109 119 97 87 
Educação 8 9 28 39 11 17 

Fonoaudiologia 31 38 21 18 65 82 CE 
Total Centro 39 47 49 57 76 99 

Psicologia 30 31 52 42 14 62 
Serviço Social 6 7 24 57 77 15 

Ciências Sociais 50 56 54 52 68 91 
Comunicação e Filosofia 47 67 75 35 68 105 

Depto. de Teologia e Ciencias da Religião 18 23 27 91 56 59 

CCH 

Total Centro 151 184 232 277 259 332 
Matemática, Física e Tecnologia 36 37 54 61 50 53 CCET Total Centro 36 37 54 61 50 53 

Ciências Biológicas 35 41 38 43 51 53 
Ciências Médicas 42 58 29 9 87 109 CCMB 

Total Centro 77 99 67 52 138 162 
Total Geral 378 434 511 566 620 733 

Fonte: CONSULTEC – PUC–SP. Dez.05 
Obs.:  * Bolsas do Programa PIBIC–CEPE, PIBIC–CNPq  e bolsas FAPESP. 
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Pode–se afirmar, portanto, que em 2004 foram realizados e acompanhados 

na universidade 378 projetos de iniciação científica, com a participação de 511 

professores orientadores doutores e 620 alunos pesquisadores. Em 2005, tais índices se 

elevaram para 434 projetos, 566 professores e 733 alunos. Nesse cômputo, estão 

considerados os projetos com bolsas iniciadas em diferentes vigências: 1° e 2° semestres 

do ano de análise; 2° semestre do ano anterior ao 1° semestre do ano de análise; e 2° 

semestre do ano de análise ao 1° semestre do ano posterior. 

As diferentes Faculdades e o Departamento de Teologia, como indicado na 

tabela 4.a, anterior, mantiveram projetos de iniciação científica como componente de sua 

proposta pedagógica. É possível verificar, considerando a situação 2004 e 2005, um 

incremento na atividade, revelado tanto pelo aumento do número de projetos 

desenvolvidos, como de professores e de alunos participantes. 

O gráfico 17.a, a seguir, possibilita visualizar essa situação em 2004 e 2005 

nos diferentes cursos de graduação, podendo–se verificar um incremento no número de 

projetos na maioria das unidades.  

 

 
Gráfico 17.a –  N° de Projetos de iniciação científica com concessão de bolsas nas diferentes Faculdades 
e no Departamento de Teologia e Ciência da Religião. 
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Fonte: CONSULTEC– PUC–SP 

 
 

 
1.2.4.2 – Estágio 

O estágio33 na PUC–SP pauta–se pelas “Diretrizes para a atividade de 

Estágios da PUC–SP” e a legislação federal sobre estágios.  

A concepção de estágio, prevista pelo decreto 87497/8234 considera estágio 

curricular  

                                                 
33 Maiores informações sobre Estágio  podem ser encontradas no Volume 2 do Relatório de Auto–Avaliação 
Institucional da PUC–SP– Caderno Atendimento ao estudante. 

 
  

62
34 Regulamenta a Lei 6494/77  
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“as atividades de aprendizagem social, profissional e 
cultural proporcionadas ao estudante pela participação 
em situações reais de vida e trabalho de seu meio, 
sendo realizada na comunidade em geral ou junto a 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
oferecendo oportunidade e campos de estágio, outras 
formas de ajuda, e colaborando no processo 
educativo". (Decreto 87497/82) 

 
Essa legislação tem a finalidade de proteger o discente da exploração de sua 

mão de obra, impedindo que as empresas utilizem o trabalho do estudante sem a 

caracterização de estágio e sem o competente registro. 

As “Diretrizes para a atividade de Estágios da PUC–SP” definem a política de 

estágios da universidade, focalizando o seu caráter pedagógico, que valoriza a 

experiência extra–escolar e vincula a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

A atividade de estágio é considerada o meio privilegiado de integração entre a teoria e a 

prática, e fator decisivo na formação do aluno. Todo e qualquer estágio é curricular. Isso 

significa que, independente de ser obrigatório ou não, o estágio deve estar relacionado à 

linha de formação profissional do aluno. 

A política de estágios também prevê contrapartidas e normas, para o 

Programa Bolsa–Estágio, oferecido exclusivamente para alunos a partir do 3º semestre 

letivo nas áreas da universidade relacionadas à especificidade do curso realizado pelo 

aluno contemplado. 

Com o objetivo primeiro de facilitar e viabilizar a integração dos estudantes da 

PUC–SP com o mercado de trabalho, a universidade criou, em 1985, a Coordenadoria 

Geral de Estágios (CGE) com as seguintes finalidades:  

• Mediar a relação entre a universidade e o mundo do trabalho;  

• Propor políticas para a atividade de estágio;  

• Divulgar e orientar as unidades acadêmicas no cumprimento das diretrizes 
para a atividade de estágios da PUC–SP e da legislação de estágio;  

• Favorecer a inserção dos alunos no mercado de trabalho;  

• Representar a universidade em matéria de sua competência e representar a 

CGE nos Órgãos Colegiados da universidade.  

 Nessa perspectiva, a Coordenadoria 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 com a universidade. Além disso, controla os 

estágios realizados na própria instituição (denominado Programa Bolsa–Estágio ) e 

centraliza todos os dados estatísticos de todos os cursos e campi da universidade, 
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fornecendo informações sobre os estágios para nortear a interpretação da atividade de 

estágio às Faculdades e a seus respectivos departamentos. 

Segundo a atual coordenadora da CGE, professora Altair Cadrobbi Pupo, o 

estágio deve se integrar ao projeto pedagógico dos cursos. “Nossa meta é estimular as 

empresas a procurarem o estudante da PUC–SP graças à formação humanística que ele 

conquista aqui, com competência para transformar a sociedade e o mercado”. 

 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 trainee, efetivos e estágios. Delas, 6.856 eram de 

estágio.  

De 2002 a 2005, a oferta de efetivos saltou de 327 para 944. No mesmo 

período, foram firmados 2.392 novos convênios da PUC–SP com empresas, fundações e 

organizações não–governamentais. 

O estágio, conforme explicitado no PPI, passa a ser incorporado aos projetos 

pedagógicos dos cursos, o que, certamente, acarretará novas  dimensões e dinâmica ao 

processo de formação do aluno. 

 

1.2.4.3 – Monitoria  
A monitoria35 na PUC–SP se caracteriza por um conjunto de atividades de 

natureza pedagógica desempenhadas por alunos da graduação junto aos cursos. Sob 

orientação de professores, os alunos monitores realizam trabalhos voltados 

especialmente para o ensino, integrados com pesquisa e extensão.  

Instituída oficialmente na universidade, e regulamentada por uma resolução 

da reitoria de 1999, a bolsa–monitoria de incentivo ao exercício dessa atividade perfaz o 

valor máximo de três créditos para efeito de pagamento das mensalidades.  

Assim sendo, a monitoria assume um caráter técnico de contribuição efetiva 

para a qualidade do ensino e um caráter filantrópico de apoio ao estudante que tem 

problemas para manutenção dos estudos. 

A PUC–SP oferece, anualmente, 100 vagas para monitores, embora 

efetivamente o número dessa bolsa–incentivo ultrapasse a cota prevista. No primeiro 

semestre de 2005, os alunos contavam com 195 bolsas de monitoria.  

Há uma avaliação positiva por parte das unidades quanto à monitoria, 

considerada fundamental para a melhoria da prática pedagógica. Essa valorização tem 

levado à instalação da atividade independente de bolsa, constando–se a figura de 

monitores voluntários na dinâmica de cursos da universidade.  
 

35 Maiores informações sobre Monitoria  podem ser encontradas no Volume 2 do Relatório de Auto–
Avaliação Institucional da PUC–SP– Caderno Atendimento ao estudante. 
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Com a recente alteração das normas do Regimento Geral da universidade, 

conforme previsto no PPI/PUC–SP, sobre o regime didático dos cursos da instituição, a 

monitoria, assim como a iniciação científica e outros trabalhos acadêmicos discentes 

passam a ser regulados na perspectiva da flexibilização da Lei nº9394/96. A monitoria, 

como uma atividade discente, está prevista nos projetos pedagógicos dos cursos, 

incorporando–se ao plano dos cursos e dos planos individuais dos alunos. O exercício da 

monitoria passou a contar como trabalho acadêmico integralizador de carga horária de 

duração dos cursos. 

 

2 – Articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 
e os Projetos Pedagógicos dos cursos  
 

Dar visibilidade às questões do ensino na PUC–SP com a preocupação de 

uma reflexão avaliativa, inclui, necessariamente, o acompanhamento do momento vivido 

pela universidade para construção do seu projeto pedagógico institucional em diálogo 

com as Diretrizes Curriculares do MEC, que mobilizou a comunidade e desencadeou o 

processo de revisão e/ou elaboração dos projetos de curso. Esse processo ocorreu 

concomitantemente com a discussão da implantação das novas propostas das 

licenciaturas na universidade. A análise desse momento traz os elementos de realidade 

observável para a análise do indicador tratado nesse item do relatório: a articulação entre 

o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos cursos. 

O Projeto Pedagógico Institucional da PUC–SP (PPI) explicita a concepção 

de graduação que norteia essa modalidade de curso na universidade. Evidencia que o 

curso de graduação não se restringe, atualmente, a uma formação estrita e 

especializada. Ele objetiva a aquisição de múltiplas competências, habilidades e 

dimensões formativas políticas, sociais e éticas, desenvolvidas a longo prazo, visando, 

sobretudo, à conscientização do futuro profissional quanto à perspectiva social da 

carreira escolhida. Nessa direção, a formação inicial deve apresentar uma base teórica 

sólida que permita uma atuação em múltiplas direções, possibilitando uma vivência 

profissional criativa e capaz de responder aos desafios. Deve, também, associar–se ao 

domínio de métodos analíticos e de múltiplos códigos e linguagens, estando esses três 

elementos direcionados a uma formação geral e ampla, capaz de sustentar a diversidade 

de conhecimentos específicos necessários à formação de um profissional crítico e 

criativo.  

Por ser uma construção coletiva, o PPI é considerado como um instrumento 

que agrega as reflexões sobre o trinômio ensino, a pesquisa e a extensão, a produção 

dos conhecimentos, sobre a relação professor aluno e a prática pedagógica que orienta 
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as ações institucionais. Assim, sua articulação com os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

é considerada como um importante indicador que vai sugerir o grau e a dinamicidade da 

vivência acadêmica que é produzida no cerne do trabalho pedagógico da PUC–SP. 

Os princípios educacionais, registrados no PPI, foram investigados, junto aos 

professores e alunos participantes da avaliação, reconhecendo–se a importância de 

serem consideradas as manifestações desses segmentos no momento em que a 

universidade implanta os projetos de cursos, formulados com base no PPI  e nas 

diretrizes curriculares do MEC.  

 
Os princípios educacionais da graduação expressos no PPI: 

manifestação de professores e alunos 
Alunos e professores foram convidados a se manifestar sobre os 10 princípios 

educacionais registrados no PPI que caracterizam a política de graduação da PUC–SP. 

Para avaliar os indicadores propostos utilizou–se no questionário aplicado a 

escala tipo Lickert de cinco pontos apresentada da seguinte forma: 1 – Grande 

importância, 2 – Média importância, 3 – Pouca importância, 4 – Não saberia indicar e 5 – 

Nenhuma importância. A pergunta geradora foi a seguinte: Qual o grau de importância 

atribuído a cada um dos princípios educacionais abaixo relacionados no desenvolvimento 

de seu curso? Os dados coletados a partir das respostas dos professores e alunos 

participantes da avaliação foram sistematizados na tabela a seguir: 
Quadro 14.a – Grau de importância atribuído pelos PROFESSORES aos princípios da graduação 
previstos no PPI. 

CENTROS 
Princípios do PPI Grau de Importância CCJEA 

% 
CE 
% 

CCH 
% 

CCET 
% 

CCMB 
% 

Grande 75 90 97 93 75 
Média 17 5 3 7 11 Formar profissionais com um espírito crítico, de participação 

ativa 
Pouca / Nenhuma 8 5 0 0 14 

Grande 56 80 89 71 50 
Média 29 15 6 29 27 Formar profissionais para serem agentes de mudanças 

Pouca / Nenhuma 10 5 6 0 20 
Grande 57 70 78 57 50 
Média 21 25 17 25 37 Auxiliar a comunidade a qual pertence com base no 

conhecimento científico 
Pouca / Nenhuma 17 5 6 18 10 

Grande 39 70 69 52 40 
Média 26 20 24 15 33 Desenvolver projetos que minimizem a exclusão social e 

promovam a dignidade humana 
Pouca / Nenhuma 29 10 7 30 20 

Grande 55 85 69 63 50 
Média 21 5 15 26 17 Desenvolver ações que promovam a difusão de 

conhecimento científico 
Pouca / Nenhuma 24 10 14 11 27 

Grande 37 70 69 46 37 
Média 33 25 17 36 30 Praticar uma educação multicultural 

Pouca / Nenhuma 24 5 13 18 23 
Grande 36 68 54 44 33 
Média 26 16 32 19 33 Trabalhar para um processo de mobilização e integração 

social 
Pouca / Nenhuma 28 16 13 33 23 

Grande 69 95 83 71 62 
Média 19 0 14 18 24 Promover a formação ética 

Pouca / Nenhuma 10 5 1 7 14 
Grande 50 68 68 54 50 
Média 29 21 21 29 30 Contribuir para a melhoria na qualidade de vida da 

comunidade 
Pouca / Nenhuma 18 11 11 18 20 

Grande 57 84 81 75 54 
Média 32 16 14 25 25 Promover a produção de conhecimento na área científica 

Pouca / Nenhuma 10 0 3 0 21 
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Q4uadro 15.a – Grau de importância atribuído pelos ALUNOS aos objetivos relacionados ao 
desenvolvimento dos cursos.  

CENTROS 
Princípios do PPI Grau de 

Importância CCJEA 
% 

CE 
% 

CCH 
% 

CCET 
% 

CCM
B 
% 

Grande 58 78 74 51 49 
Média 28 12 20 30 30 Formar profissionais com um espírito crítico, 

de participação ativa. 
Nenhuma / Pouca 14 4 5 14 21 

Grande 49 69 63 43 34 
Média 32 21 24 28 36 Formar profissionais para serem agentes de 

mudanças. Nenhuma / Pouca 19 4 12 24 29 
Grande 25 51 41 31 39 
Média 33 25 34 28 40 Auxiliar a comunidade a qual pertence com 

base no conhecimento científico. 
Nenhuma / Pouca 40 10 23 34 21 

Grande 27 54 44 30 33 
Média 23 30 29 24 31 

Desenvolver projetos que minimizem a 
exclusão social e promovam a dignidade 

humana. Nenhuma / Pouca 47 7 22 35 35 
Grande 26 41 42 38 32 
Média 26 28 30 23 33 Desenvolver ações que promovam a difusão 

de conhecimento científico. Nenhuma / Pouca 47 16 24 28 33 
Grande 24 51 51 30 26 
Média 33 26 31 25 31 Praticar uma educação multicultural. 

Nenhuma / Pouca 39 13 15 32 42 
Grande 22 49 42 22 30 
Média 26 37 30 32 32 Trabalhar para um processo de mobilização 

e integração social. Nenhuma / Pouca 48 6 24 35 37 
Grande 40 65 56 34 48 
Média 35 24 29 33 32 Promover a formação ética. 

Nenhuma / Pouca 24 4 13 26 20 
Grande 30 61 44 31 42 
Média 27 18 24 21 34 Contribuir para a melhoria na qualidade de 

vida da comunidade. Nenhuma / Pouca 39 13 28 38 24 
Grande 35 49 47 46 37 
Média 25 22 36 27 42 Promover a produção de conhecimento na 

área científica. Nenhuma / Pouca 38 16 15 17 20 
 

As análises indicaram que de maneira geral os professores de todos os cinco 

Centros em todos os itens registraram porcentagens superiores, quando comparadas às 

porcentagens dos alunos, indicando com isso uma visão mais otimista em relação à 

consideração dos princípios do PPI no trabalho pedagógico do curso. 

Para os docentes dos Centros CCJEA (75%), CCH (97%), CCET (93%) e 

CCMB (75%) o princípio educacional mais considerado no curso foi a “formação 

profissional com espírito crítico de participação ativa”.Essa valorização é também 

reconhecida pelos alunos que registram as maiores porcentagens nesse quesito: CCJEA 

(58%); CE (78%); CCH (74%); CCET (51%) e CCMB (49, %). Para o CE o princípio com 

maior porcentagem foi a “promoção da formação ética” (95%). 

Outros dois princípios reconhecidos por 71 a 89% dos docentes dos centros 

CE, CCH e CCET, como de muita importância no desenvolvimento do curso, foram: 

formar agentes de mudança e promover a produção de conhecimento na área científica. 

No CCJEA e no CCMB os dois citados princípios são assim reconhecidos por mais da 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  

68

                                                

metade dos professores. Há relativa concordância dos alunos quanto à valorização 

desses princípios, considerando que o consenso é menor que o dos professores.  

 “O trabalho para um processo de mobilização e integração social” foi o 

princípio que, de forma unânime, recebeu as menores porcentagens de manifestação 

tanto dos professores como nos alunos nos seguintes Centros: CCJEA (36% e 22%); 

CCET (44% e 22%) e CCMB (33% e 30%).  Foi um dado aparentemente contraditório 

considerando os princípios mais valorizados. 

Nota–se, por meio da análise dos dados, que alguns índices apontam a 

necessidade de reajustes nos projetos dos cursos, que são registrados a partir da 

exploração de descritores relativos à construção do PPI, sua compatibilidade com as 

diretrizes curriculares do MEC e as inovações na área. A sistemática de revisão curricular  

que vem sendo adotada na universidade é outro índice passível de registro. 

Os dados analisados são importantes neste momento vivido pela 

universidade que tem exigido ações e reflexões de reformas curriculares de cursos, além 

da  criação de novos cursos a partir de pressupostos os princípios orientadores do PDI 

consubstanciados no PPI. Essas ações remetem a uma constante revisão de 

atendimento às necessidades e aos ajustes tanto para atender às exigências impostas 

pela reestruturas das áreas do conhecimento, como às necessidades dos estudantes 

universitários.  

 
2.1 – Construção do PPI e do PIFPEB 36 

Os processos desencadeados pela instituição para a construção do PPI e do 

PIFPEB demandaram uma imersão das instâncias acadêmicas da universidade no 

cenário contemporâneo da graduação, amparada fundamentalmente pela Lei 939497–Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação e sua normatização complementar, pelas orientações 

advindas do XI Fórum Nacional de Pró–Reitores de Graduação das universidades 

brasileiras, realizado em 1998, e também pelos resultados das reflexões produzidas em 

Fóruns e reuniões organizadas na PUC–SP. 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir da promulgação da 

referida lei, passou a tomar medidas de acompanhamento das discussões, debates e 

regulamentação dessa Lei, em nível nacional. À medida que esse processo foi se 

intensificando, o Conselho passou a organizar, internamente, discussões, debates, para a 

compreensão das propostas das novas diretrizes e bases para a educação nacional. 

 
36 PPI: Projeto Pedagógico Institucional; PIFPEB: Projeto Institucional para Formação de 
Professores da PUC–SP 
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As discussões curriculares foram desencadeadas a partir do primeiro Fórum 

na PUC–SP com o tema: “ O Ensino superior no Brasil”, ocorrido em fevereiro de 1999 

.Como produto do encontro, produziu–se um documento encaminhado ao MEC, 

explicitando indagações e questionamentos dos participantes ao documento preliminar 

sobre diretrizes curriculares. 

Foram organizados, conforme decisão da Comissão de Ensino do CEPE, 

Grupos de trabalhos que assumiram a dinamização e organização das discussões e 

estudos. Dois grupos foram compostos: o GT Projeto Pedagógico e Diretrizes 

Curriculares e o GT Formação de Professores. Na PUC–SP, ocorreram paralela e 

integradamente as discussões sobre as diretrizes curriculares nacionais e sobre a 

questão da formação de professores para o ensino básico. 

A Comissão de Ensino do CEPE encaminhou seis encontros do Fórum de 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação, ocorridos no período de 2001 a 2003, 

como uma estratégia encontrada para a definição de uma política de ensino de 

graduação da PUC–SP, garantindo as especificidades de cada área e a elaboração dos 

projetos pedagógicos dos cursos. Dos seis encontros, três foram destinados aos cursos 

de graduação e outros três à formação de professores. 

Os três primeiros, realizados respectivamente em 17/04/2002; 24/04/2002; 

20/09/2002 focalizaram as diretrizes curriculares dos cursos de graduação. A partir da 

apresentação do relato de todos os cursos de graduação da PUC–SP, foi possível 

estabelecer um quadro da situação atual dos cursos, das suas carências, das 

necessidades de alterações e das possibilidades de novas propostas. 

Tais encontros contaram com a participação de todas as unidades nos 

debates voltados para a formulação de orientações gerais, para as definições de 

acompanhamento e avaliação, contribuindo para a construção de consensos. 

Além dos encontros do Fórum, para subsidiar o CEPE na discussão sobre a 

definição da política de graduação, sua Comissão de Ensino considerou necessária a 

realização de discussões temáticas no colegiado. Essas discussões aconteceram em 

sessões extraordinárias, cujos temas, desenvolvidos previamente por grupos de trabalho 

no interior da Comissão, foram os seguintes: Concepção de Currículo – Flexibilização, 

Formação Generalista e Formação Específica, Interdisciplinaridade, e Avaliação 

Institucional.  

Os estudos e debates forneceram elementos à Comissão de Ensino para a 

elaboração do Projeto Pedagógico Institucional – Diretrizes para a graduação da PUC–

SP, orientador das reformas curriculares e da construção dos novos projetos 

pedagógicos para implementação das diretrizes curriculares nacionais, assegurando o 

processo permanente de qualificação do ensino da universidade. 
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Conforme especifica o Projeto, a política de graduação da PUC–SP tomará 

como referência dos seguintes pressupostos e princípios: 

Pressupostos: 

• Exercício da vida acadêmica com pluralismo e interdisciplinaridade de 
modo a assegurar a diversidade de conhecimento por meio do debate 
das tendências teórico–metodólogicas presentes no processo de 
produção de conhecimento, no direcionamento social e na formulação 
de respostas profissionais às complexas demandas da realidade 
social contemporânea; 

• Compromisso com os valores humanísticos e éticos como princípio 
formativo, perpassando o projeto pedagógico de cada curso. 

 
Princípios: 

• Indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e extensão, 
assegurada pelo projeto pedagógico de cada curso; 

• Consideração da dimensão formativa e informativa no processo de 
ensino e aprendizagem, a partir da compreensão do alunado nas suas 
inserções de classe social, de gênero e de religião, nas suas 
expressões de valores sociais, culturais e ideológicas e nas suas 
relações étnico–raciais: 

• Favorecimento de condições de acesso e permanência na 
universidade de indivíduos oriundos dos diferentes grupos sociais, 
incluindo pessoas portadoras de deficiências, sujeitos de diferentes 
experiências culturais e educacionais; 

• Garantia, nos múltiplos espaços em que se desenvolvem as atividades 
acadêmicas, do exercício da vivência universitária, compreendida 
como a convivência com a pluralidade das áreas de saber e de 
formação, com as diferenças sociais, intelectuais, culturais e étnico–
raciais, com questões e temas relativos à cidadania, ética e cultura e 
com diversas formas de concretizar o processo de produção, 
transmissão e socialização do conhecimento; 

• Elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com o 
projeto educacional da universidade, com as diretrizes da graduação, 
bem como com as diretrizes curriculares nacionais, considerando–se 
as vocações, as linhas de pesquisa e extensão de cada área; 

• Reconhecimento da atividade de estágio como dimensão indissociável 
do processo de formação do aluno, assegurada pela supervisão 
acadêmica e profissional, pela articulação com a política de estágio da 
universidade e pelo intercâmbio entre as unidades de ensino e os 
espaços sócio–ocupacionais do mercado de trabalho; 

• Apoio à internacionalização dos cursos de graduação, estimulando e 
oportunizando experiências diversificadas de mobilidade em 
instituições de educação superior estrangeiras, com o objetivo de 
ampliar o número de docentes e de estudantes de graduação que 
participam de programas de cooperação, intercâmbio, 
complementação, aperfeiçoamento, extensão universitária, estágios 
em centros de ensino e pesquisa no exterior; 
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• Articulação nos cursos de graduação, nos casos em que couber, entre 
os bacharelados e os cursos de licenciatura, garantindo a identidade 
de cada área de conhecimento e buscando superar a dicotomia entre 
teoria e prática e entre as estruturas temáticas e o conhecimento 
pedagógico necessário. 

 
Como já assinalado, no mesmo período 2001–2004, ocorreu a elaboração do 

Projeto Institucional para Formação de Professores da PUC–SP (PIFPEB)37 que 

apresenta os fundamentos para a elaboração dos projetos pedagógicos específicos dos 

Cursos de Licenciatura existentes, hoje, na universidade, bem como de novos cursos que 

venham a ser propostos. Apresenta, também, as bases para a vinculação dos Cursos de 

Bacharelado e Licenciatura, nos casos pertinentes. 

O PIFPEB – PUC–SP forma um conjunto de proposições de caráter 

operacional que permitirá que a diversidade metodológica e epistemológica existente se 

realize, em conformidade com as perspectivas apontadas pelo PPI e de acordo com o 

perfil do egresso e seus desdobramentos de ordem teórico–metodológico, constantes do 

mesmo Projeto. 

Os debates que ocorreram na universidade, durante todo o percurso da 

elaboração do Projeto, iniciaram–se em 1997, por solicitação da Vice–Reitoria 

Acadêmica, tendo o CEPE desencadeado um processo de estudos sobre a formação de 

professores para a educação básica, proposta pela lei n. 9.394/96. Em 1999, foi 

desencadeado um Fórum de Licenciatura. 

Os encontros promovidos pela Comissão de Ensino a partir de 2001 tiveram 

como objetivo básico elaborar subsídios para a definição de uma política de ensino de 

graduação da PUC–SP, garantindo as especificidades de cada área e a construção dos 

respectivos planos pedagógicos dos cursos e de uma política de formação de 

professores. Como já mencionado, três dos seis Fóruns promovidos pelo CEPE no 

período de 2002 a 2004 foram destinados à discussão da formação de professores. 

Na elaboração do Projeto Institucional para Formação de Professores da 

Educação Básica, os membros da Comissão tiveram como referência aspectos discutidos 

nos Fóruns, sobre os quais houve concordância entre as várias unidades. Foram eles: 

• articulação entre bacharelado e licenciatura; 

• concepção de educação e de formação de professores, entendida a 
primeira como prática pedagógica, social, histórica e política e a 
segunda, como resultante da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão, pautada pela interdisciplinaridade e caracterizada como 
formação geral, garantindo o desenvolvimento de múltiplas 
competências; 

 
37 Aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa na sessão de 03/11/2004, pelo Conselho de Administração e 
Finanças em 16/11/2004 e pelo CONSUN nas sessões de 24/11/2004 e 16/02/2005. 
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• integração entre teoria e prática e entre a área de formação específica 
e a pedagógica; 

• organização institucional: cada curso de Licenciatura teria seu 
colegiado próprio, do qual seria indicado um representante que 
comporia o colegiado de licenciatura da PUC–SP. 

 
O Projeto (PIFPEB) define, entre outros aspectos, os pressupostos, princípios 

norteadores da elaboração dos projetos dos cursos, apresentados a seguir: 

Pressupostos:  

• Os Cursos de Licenciatura e os de Bacharelado (quando a eles 
vinculados) têm sua(s) identidade(s) vinculada(s) à estrutura temática 
e epistemológica da área de saber; 

• A prática da pesquisa, voltada às problemáticas do processo de 
ensino–aprendizagem e às demandas da realidade escolar é 
norteadora da formação profissional e da organização interna dos 
cursos; 

• Articulação entre as diferentes áreas de conhecimento no interior de 
projetos de atividades e pesquisas comuns; 

• Garantia ao aluno de cursar simultaneamente a Licenciatura e o 
Bacharelado. 

•  
Princípios 

• Consideração das modalidades e níveis de ensino como referência 
para o desenvolvimento das atividades curriculares na formação inicial 
graduada e na educação continuada do professor; 

• Compromisso com a prática educativa da escola pública como 
referência para o desenvolvimento das atividades curriculares na 
formação inicial graduada e na educação continuada do professor; 

• Concepção de aprendizagem como processo de construção de 
conhecimentos e o desenvolvimento do pensamento autônomo, crítico 
e ético como condição para a mudança de concepções, valores, 
atitudes, crenças e ações; 

• Realização de atividades que se constituam como espaços de 
interlocução qualificada e de problematização constante da prática 
pedagógica em todas as suas dimensões; 

• Consideração da inserção do professor em um contexto social e 
histórico e a necessidade de coerência entre a formação recebida e a 
prática esperada, ou seja, o principio da simetria invertida, tendo em 
vista que o preparo do professor deve ocorrer em lugar similar àquele 
em que ele vai atuar; 

• Consideração da perspectiva da educação continuada, da diversidade 
de experiências e do trabalho coletivo e interdisciplinar na elaboração 
e execução dos projetos pedagógicos dos cursos. 
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Também foram definidos o Eixo Articulador, os Eixos temáticos, o Perfil do 

egresso e a Matriz curricular dos cursos de Licenciatura. 

Como indicado pelo PIFPEB, a construção do projeto pedagógico e sua 

respectiva operacionalização nos cursos de Licenciatura e de Bacharelado vinculados 

serão realizados pela construção de três núcleos de planejamento e gestão pedagógica, 

distintos e inter–relacionados. Esses Núcleos são: o de Área, o de Formação de 

Professores e o de Bacharelado.  

O núcleo de Área tem por objetivo oferecer aos alunos de licenciatura e 

bacharelado (vinculado) de uma área específica, os fundamentos teórico–metodológicos 

que identificam sua especificidade epistemológica. O Núcleo de Formação de 

Professores visa a oferecer tanto os conteúdos que se desdobrem dos fundamentos 

apresentados pelo Núcleo de Área, quanto aqueles que se desdobrem da reflexão 

pedagógica, objetivando a ressignificação dos chamados conteúdos específicos no 

processo de ensino–aprendizagem da escola básica. O Núcleo de Bacharelado tem por 

objetivo oferecer os conteúdos que se desdobrem dos fundamentos apresentados pelo 

Núcleo de Área no sentido da sua operacionalidade funcional. 

A identidade própria para a formação de professores será assegurada por um 

Sistema de Gestão Acadêmica formado por colegiados e coordenadores. Haverá, dentro 

de cada Faculdade, um colegiado para cada curso de licenciatura formado pelos 

professores que constituem os seus respectivos Núcleos, vinculado ao Conselho 

Departamental. O mesmo ocorrerá com os coordenadores, sendo um para cada curso e 

um geral, que assumirá uma coordenação geral formada pelos demais (membros natos) 

das licenciaturas em nível da universidade.  

Pode–se constatar que o percurso assumido pela PUC–SP para construção 

do PPI, criando espaços coletivos para debates e consensos, envolvendo todos os 

segmentos, garantem a legitimidade da política da graduação e da formação dos 

professores, que nortearão os planos pedagógicos dos cursos. 

 

2.2 – Compatibilidade entre currículo e programas com as Diretrizes 
Curriculares do MEC e inovações da área 
 

Esse indicador especifica as exigências definidas pela universidade para a 

construção dos projetos pedagógicos dos cursos. 

O processo desencadeado pela PUC–SP para construção do PPI associado 

às discussões das diretrizes curriculares nacionais acarretou mudanças no eixo de 

construção dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, com uma nova 

concepção na organização curricular. O PPI torna–se, assim, o documento básico para 
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todos os cursos e o PIFPEB, que contempla os fundamentos do primeiro, constitui–se 

como o documento complementar que determina diretrizes para as Licenciaturas e 

bacharelados vinculados. 

Calcado em documentos orientadores que definem os parâmetros da nova 

composição dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da PUC–SP, 

desencadeou–se  um processo de revisão curricular na universidade. 

O Roteiro, anexo ao PPI, concretiza as orientações principais a serem 

consideradas na elaboração ou revisão dos projetos. Esse roteiro consubstancia e 

normatiza a compatibilidade dos currículos dos cursos com o PPI, as Diretrizes 

curriculares do MEC e as inovações da área. 

O Roteiro parte da conceituação de Projeto pedagógico, entendido na 

universidade como um processo permanente e coletivo de reflexão, análise, tomada e 

acompanhamento avaliativo de decisões na busca de alternativas viáveis para a 

concretização dos princípios e objetivos da instituição. Pauta–se pela democracia, pela 

cooperação, tendo como referência a formação/educação em contínuo movimento como 

estratégia essencial para o fazer universitário. Em item específico são retomadas as 

orientações sugeridas pelas diretrizes curriculares da graduação a serem consideradas.  

São especificados os seguintes aspectos a serem contemplados pelos 

Projetos Pedagógicos dos cursos, com diretrizes específicas: 

• A realização da avaliação diagnóstica da situação do curso, como 
elemento embasador da proposta. 

• A organização didático–pedagógica, que deve incluir a organização 
curricular e o regime escolar. Na organização curricular, são 
detalhados os componentes que deverão integrar–se coerentemente 
no plano do curso: o perfil do profissional a ser formado; a articulação 
com a pós–graduação e a indissociabilidade da pesquisa e extensão; 
eixos, núcleos, módulos, disciplinas; práticas pedagógicas; estágios; 
atividades complementares; monitoria; iniciação científica; trabalho de 
conclusão de curso e sistema de avaliação. 

• A forma da coordenação didática do curso, com definição das 
qualificações do corpo docente e do coordenador do curso. 

• A indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, afirmada como 
princípio pedagógico e o eixo de formação do aluno. 

• As características do perfil do aluno a ser formado na graduação que 
tem como referência a formação do profissional com características 
particulares marcadas pelos compromissos da PUC–SP, pelos valores 
e concepções expressos em seu projeto educacional. Destaca–se a 
perspectiva crítica frente à realidade social, reconhecendo–se as 
demandas de mercado, mas também a possibilidade de recriação por 
meio de intervenções competentes e inovadoras. É sinalizada também 
a formação humanista associada à formação técnica competente, 
entendendo o aluno como sujeito do processo educacional. 
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• O nível da formação do aluno, que deve ser generalista e específica, 
crítica, densa e profunda, possibilitando a ele competência acadêmica 
para enfrentar as demandas atuais. Tais competências são de várias 
ordens: científica, filosófica, ética, técnica e de responsabilidade 
social. Envolvem dois níveis: o básico e o específico. 

 
A elaboração dos projetos de cursos, dentro das novas orientações, 

implicaram alterações organizacionais da universidade. Tais alterações dizem respeito a 

processos acadêmicos administrativos, como o registro das informações acadêmicas, 

reformulação de contratos docentes, revisão do sistema de disciplinas e créditos, entre 

outros, apontados pelo PPI. As adequações vem sendo consideradas, quando da 

aprovação das revisões e das novas propostas de cursos. 

Está ainda indicada no PPI a importância da formação continuada do corpo 

docente e administrativo como condição para a implementação do novo modelo didático 

pedagógico que rompe com uma cultura disciplinar fragmentada e estanque. Essas 

iniciativas serão incorporadas pelos cursos não somente durante a elaboração das 

propostas, mas previstas nos momentos de sua  implementação.  

O PIFPEB se constituiu em um documento orientador para as propostas dos 

cursos de Licenciatura e Bacharelado vinculados, contemplando as diretrizes para sua 

elaboração, dentre as quais destacam–se:  

• Os projetos pedagógicos dos cursos que oferecem a Licenciatura e o 
Bacharelado articulados por estruturas temáticas comuns deverão 
fundamentar a formação profissional do professor e do bacharel, 
caracterizando a identidade de cada um, de modo a possibilitar o 
planejamento dos seus respectivos currículos, orientando–se pelos 
pressupostos e princípios previstos no Estatuto e Regimento Geral, no Projeto 
Institucional, pelo Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da PUC–SP e pelas 
diretrizes curriculares nacionais próprias; 
 
• Caberá ao colegiado dos professores do Núcleo de Área (NA) e de 
cada um dos Núcleos de Formação de Professores (NFP) e do Bacharelado 
(NB) o planejamento e a coordenação autônoma dos seus respectivos 
currículos. 

 
 
• Na elaboração dos projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura 
da PUC–SP, serão contemplados os seguintes eixos temáticos comuns: 

a) Didática e Metodologia do Ensino; 

b) Fundamentos da Educação; 

c) Conhecimento Pedagógico e Docência; 

d) Novas Tecnologias em Educação: diferentes espaços pedagógicos; 

e) Projeto Pedagógico e Gestão Educacional; 

f) Educação Inclusiva; 

g) Educação e Cultura; 
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h) Planejamento e Políticas Públicas Educacionais. 
 

• Caberá à Faculdade de Educação, em conjunto com as Coordenações 
Didáticas, garantir a presença desses eixos no projeto pedagógico dos 
Cursos de Licenciatura  
 
•  Cargas Horárias 

• A carga horária de duração dos Cursos de Licenciatura e de 
Bacharelado será de 3360 horas–aula (hora–aula de 50 minutos); 

• A duração do curso será de 4 anos; 
• A carga horária semanal, bem como a jornada de trabalho acadêmico 

estão previstas nas Matrizes de Disponibilidade Horária; 
 A carga horária a ser cumprida pelo aluno que optar pelos dois cursos 
(opção prevista no item 2.9.3 destas normas) será de 4272 horas–aula, 
num prazo mínimo de 05 anos. 
 

• Distribuição das cargas horárias: 
 Núcleo de Área: 1.632 horas–aula para disciplinas e atividades curriculares 
voltadas à área de conhecimento que identifica o curso (NA da matriz); 
 Núcleo de Formação de Professores: 1320 horas–aula, assim distribuídas: 

• 816 horas–aula para atividades curriculares a serem desenvolvidas 
exclusivamente com os alunos da Licenciatura (AEFP da matriz); 

• 408 horas–aula para atividades conjuntas com os alunos do 
Bacharelado, voltadas para questões da formação de professores 
(ACFP da matriz); 

• 96 horas–aula para o trabalho de conclusão de curso (não se 
encontram definidas nas Matrizes de Disponibilidade Horária). 

• Núcleo do Bacharelado: 1320 horas–aula, assim distribuídas: 
• 816 horas–aula para atividades curriculares a serem desenvolvidas 

exclusivamente com os alunos do Bacharelado (AEB da matriz);  
• 408 horas–aula para atividades conjuntas com os alunos da 

Licenciatura, voltadas para questões do Bacharelado (ACB da 
matriz); 

• 96 horas–aula para o trabalho de conclusão de curso (não se 
encontram definidas nas Matrizes de Disponibilidade Horária). 

 
• Trabalho de Conclusão de Curso. Caberá ao aluno, no transcorrer de sua 
graduação, elaborar um projeto de pesquisa com temáticas e objetivos 
concernentes ao escopo do currículo que está cursando e solicitar a indicação 
de um professor do curso e do quadro permanente da universidade para, sob 
sua orientação e responsabilidade, desenvolver um Trabalho de Conclusão 
de Curso. 
 
• Matrizes de Disponibilidade Horária, deverão apresentar alternativas que 
permitam a participação do aluno nas atividades programadas pelos Núcleos 
de Formação de Professores e do Bacharelado, sem superposição de 
horários, definindo possibilidades de opções para cursar a licenciatura e 
bacharelado. 

 
 
• Ingresso e Opção. Para efeito do ingresso, no caso de Licenciatura e 
Bacharelado vinculados, a inscrição no processo seletivo ocorrerá no curso 
correspondente à área de escolha do candidato. No final do primeiro ano e 
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dentro do prazo previsto no Calendário Geral da universidade, para realização 
da pré–matrícula, será assegurado ao aluno, em se tratando de cursos da 
mesma área, fazer opções em cursar concomitantemente a Licenciatura e 
Bacharelado. 
 
As especificidades das orientações constantes dos documentos constituíram–

se condição fundamental para assegurar a compatibilidade do currículo e programas dos 

cursos com as expectativas de formação do aluno especificadas no PPI ou no PIFPEB, 

com as diretrizes curriculares do MEC  e inovações da área. 

 

2.3 – Sistemáticas adotadas pelos cursos para revisão curricular com 

base no PPI e nas Diretrizes Curriculares do MEC. 

 
Esse indicador evidencia a sistemática adotada pelos diferentes cursos da 

universidade para constituição de seus projetos a partir das novas diretrizes curriculares, 

tendo como eixo orientador o PPI da PUC–SP.  

Coerente com o cronograma do PDI, em 2005, desencadeou–se o processo 

de implementação do PPI e do PIFPEB, com prioridade para o segundo, tendo–se como 

expectativa sua implantação em 10 cursos de licenciatura da universidade e as reformas 

curriculares dos bacharelados a eles vinculados. São eles: Física, Matemática, História, 

Geografia, Ciências Sociais, Português, Inglês, Espanhol, Francês, Ciências Biológicas e 

Filosofia. 

Embora com expectativa de consecução até 2006, alguns cursos com 

somente Bacharelado também fizeram encaminhamentos de propostas de revisão para 

adequação às diretrizes curriculares, como foi o caso de Medicina, Fonoaudiologia e 

Jornalismo, estando esses cursos em processo de tramitação pelos diferentes níveis 

colegiados.  

A PUC–SP mantém um cuidado e um rigor para a produção dos Projetos de 

cursos, buscando o seu aperfeiçoamento. Assim, é exigida uma tramitação que implica 

diferentes níveis de discussão, análises críticas, encaminhamentos e deliberações.  

Apresentam–se, a seguir, as principais etapas a serem percorridas no 

processo de construção dos Projetos de cursos da Graduação com vista à sua criação, 

suas alterações ou sua reforma. Cada etapa contempla ações específicas e tem o 

envolvimento de diferentes segmentos, como se verifica nas informações constantes das 

tabelas que as detalham: 
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Quadro 16.a – Etapas do processo de construção dos Projetos de Cursos de Graduação 
 
1ª Etapa: Elaboração da proposta e primeira instância de apreciação e aprovação: 
Curso/Departamento/Faculdade e Centro. 

Ações Envolvidos 

1–Elaboração do Projeto de Curso: proposição e redação 
do projeto de curso segundo legislação em vigor, ou seja, 
considerando as normas e diretrizes do MEC e da PUC–
SP. 

–Em caso de alteração ou reforma de curso: 

 Comissão de reforma (composição com 
diferentes segmentos, como Coordenação do 
curso, professores e alunos do curso, chefias, 
professores dos Departamentos relacionados e 
direção da Faculdade). 

–Em caso de criação de curso:  

Professores do Departamento e chefia. 

2– Apreciação e aprovação pelo Conselho 
Departamental, com base em Parecer substantivo 
elaborado por parecerista não participante do projeto. Em 
alguns casos, manifestação por escrito dos 
departamentos envolvidos. 

Integrantes do Conselho Departamental 

3– Apreciação e aprovação pelo Conselho de Centro com 
base em Parecer substanciado elaborado por parecerista 
não participante do projeto. 

Integrantes do Conselho de Centro. 

 

2ª Etapa: Segunda instância de apreciação técnica: CONSULTEC e de mérito acadêmico e aprovação: 
Comissão de Ensino e CEPE. 

Ações Envolvidos 
1– Análise técnica pela Consultoria técnica 
(CONSULTEC) com emissão de parecer para unidade 
proponente. 

Especialistas da CONSULTEC. 

2– Manifestação da unidade proponente face aos 
aspectos levantados pela CONSULTEC. 

Mesmos participantes da primeira ação da 1° Etapa. 

3– Apreciação pela Comissão de Ensino, com base no 
parecer da CONSULTEC e em parecer elaborado por 
parecerista não participante do Projeto. 

Integrantes da Comissão de Ensino 

4– Apreciação e deliberação pelo Conselho de Ensino e 
Pesquisa (CEPE) com base na manifestação da 
Comissão de Ensino 

Integrantes do CEPE. 

 

3ª Etapa: Instância de apreciação técnica, de mérito social comunitário, de adequação jurídica, de 
viabilidade administrativa e financeira. 

Ações Envolvidos 

1– Em caso de novos cursos ou revisões substantivas de 
cursos já existentes: Apreciação pelo Conselho 
comunitário (CECOM) emitindo parecer sobre o impacto 
na comunidade quanto ao acolhimento e condições 
saudáveis, bem como o atendimento a demandas 
externas. 

Integrantes do CECOM. 

2– Apreciação jurídica, emitindo um parecer sobre 
aspectos jurídicos da proposta. 

Coordenadoria de Assessoria jurídica da 
universidade. 

2– Apreciação e aprovação pelo Conselho Administrativo 
e Financeiro (CAF) com base em parecer sobre 
condições administrativas, de infra–estrutura e 
financeiras. 

Integrantes do CAF 
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4ª Etapa: Instância superior de deliberação e encaminhamentos. 

Ações Envolvidos 
1– Apreciação e deliberação pelo CONSUN com base em parecer 
emitido por parecerista designado pelo Presidente do Conselho 
(Reitor), dentre integrantes do CONSUN não vinculados ao Projeto. 

Integrantes do CONSUN 

2– Publicação da decisão do CONSUN e Deliberação pela Reitoria, 
bem como encaminhamento aos setores específicos da PUC–SP, 
como Recursos humanos, Registro acadêmico, Suprimento, 
Vestibular, para providências e adequações. 

Gabinete da Reitoria 
Setores específicos da universidade. 
 
 
 

 

5ª Etapa: Implementação do Projeto 

Ações Envolvidos 
1– Encaminhamentos da unidade proponente junto a 
Setores da PUC–SP 

Direção da Faculdade, Coordenador de Centro e 
outros. 

2– Encaminhamentos junto à comunidade interna. Segmentos definidos pela unidade proponente e 
Direção da Faculdade 

3– Encaminhamentos junto á comunidade externa Segmentos definidos pela unidade proponente e 
Direção da Faculdade 

 

O processo de revisão dos cursos foi desencadeado na universidade, 

seguindo o percurso das etapas anteriormente apontadas, presenciando–se muitos 

momentos de debates e estudos nas diferentes estâncias. Constatou–se, nesse contexto, 

um movimento orientador para apoiar as unidades proponentes, coordenado pelo CEPE, 

por meio da Comissão de Ensino e integrado com a CONSULTEC. Essas ações 

caracterizaram–se como oficinas, entrevistas e documentos orientadores.  

Alguns problemas foram encontrados como viabilidade financeira de alguns 

projetos, revisões na estrutura de matrícula, necessidade de revisões da proposta e 

impossibilidade de conclusão e aprovação dos projetos em tempo hábil em função do 

vestibular de 2006. 

Diante das questões assinaladas, foi elaborada e aprovada pelo CONSUN em 

31/08/2005 a proposta de aprovação da programação do 1° ano dos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado vinculados para início em 200638. 

Como documento orientador dessa etapa, foi expedido um “Roteiro para 

Análise e Parecer sobre as Propostas de Reforma Curricular dos Cursos de Licenciatura 

e Bacharelados” 39 pela Vice–Reitoria Acadêmica, tendo ouvido o CEPE.  Esse 

documento retomou as orientações expressas nos Projetos, indicando os principais 

critérios/parâmetros para análise dos pareceristas, assim discriminando:  

1. Atendimento do item diagnóstico situação anterior (histórico) para elaboração 
do Projeto Pedagógico; 

                                                 
38 Vide Anexo 9 do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
39 Vide Anexo 10 do Relatório de Auto–Avaliação Institucional da PUC–SP. 
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2. Definição clara do perfil do egresso que articule o PPI e o PIFPEB, bem como 
o item seguinte; 

3. Competências e habilidades associadas ao perfil sócio–profissional ; 
4. Concepção de graduação, articulada com a educação continuada; 
5. Inserção de disciplinas optativas somente a partir do 2º ano; 
6. Interdisciplinaridade; 
7. Atividades complementares (consideradas na integralização do currículo); 
8. Atividades a distância (cursos semipresenciais) – máximo de 20% da carga 

horária total do curso; 
9. Articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
10. Necessidade de explicitação da garantia da interdisciplinaridade entre a área 

específica de conhecimento e a área pedagógica, em cumprimento legal dos 
pareceres do Conselho Nacional de Educação, do PPI e do PIFPEB. 
Articulação com a Faculdade de Educação; 

11. Atendimento ao item 6.2 do PIFPEB à pg.22 referente a “no mínimo 544 delas 
sob a responsabilidade da Faculdade de Educação desta universidade” 

12. Recomposição na matriz de disponibilidade horária, em outros períodos 
letivos, dos dois créditos de AEFP do primeiro ano do curso de Formação de 
Professores, e dos dois créditos de AEB suprimidos do curso de Bacharelado, 
conforme homologação do CONSUN; 

13. Necessidade de explicitação da articulação do projeto com os grupos de 
pesquisa da graduação e Pós–Graduação; 

14. Explicitação  das atividades complementares integradas à organização 
curricular e à integralização da carga horária; 

15. Necessidade das atividades conjuntas ACFP, a serem caracterizadas como 
atividades conjunto inter–cursos; 

16. Concepção de estágio: vinculado a projetos e não a disciplina; 
17. Identificação, na comissão didática de cada curso, da presença de todas as 

unidades envolvidas. 

 

 A implantação desses projetos de cursos agregou características avaliativas, 

cujas informações deverão instrumentar sua continuidade, podendo ocorrer reajustes a 

partir de 2006. 

Em final de 2005, os cursos de licenciatura e bacharelado vinculados, da 

universidade, concluíram os projetos e encontravam–se na segunda etapa do processo, 

ou seja, na segunda instância de apreciação técnica, realizada pela CONSULTEC e de 

mérito acadêmico e aprovação efetivada pela Comissão de Ensino e CEPE, assegurando 

os próximos encaminhamentos para aprovação e início da nova proposta do curso. 
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2.4 – A vivência da construção/revisão do Projeto de curso.  
Como ilustrativo da vivência pelos cursos do processo de revisão ou 

construção das novas propostas curriculares, são apresentados, de forma sintética, os 

encaminhamentos adotados por alguns cursos da universidade, sendo quatro de 

Licenciatura: Português, Inglês, Espanhol, Francês e dois de bacharelado, 

respectivamente, Fonoaudiologia e Medicina.  

 
– Revisão dos projetos do curso de Letras: Português, Francês, Inglês e Espanhol.  

 

A reforma 

curricular dos cursos de Letras 

caminhou integrada com o 

projeto de revisão curricular 

das licenciaturas da PUC–SP, 

que remonta a 1994, quando 

se deram início às discussões 

crítico–reflexivas com vistas à 

criação de cursos de 

Formação de Professores da 

PUC–SP, por meio de Fóruns de Licenciatura. 

Fig. 1.a – Alunos do curso de Letras

O processo da reforma dos cursos iniciou–se, efetivamente, em 1997, quando 

o CEPE promoveu discussões com vistas à compreensão da nova legislação (Lei No. 

9394/96). Fóruns e Comissões de Licenciatura foram organizados com o objetivo de 

promover discussões a respeito dos rumos a serem seguidos. 

No âmbito da Faculdade de Comunicação e Filosofia, assumiu a coordenação 

e implementação do trabalho o Núcleo de Letras que congrega os coordenadores dos 

cursos de Letras da Faculdade e os chefes dos Departamentos envolvidos nos cursos, 

sendo presidido pela direção da Faculdade.  

O trabalho foi desenvolvido em etapas, partindo–se, inicialmente, do 

mapeamento das representações de professores e alunos sobre o curso, efetuado em 

sala de aula.  Em seguida, foi realizado, em Setembro de 2002, o VII Simpósio de Letras 

– Letras na PUC–SP em tempos de transformação – organizado pelo Núcleo de Letras. 

Nesse espaço foram encaminhadas discussões quanto aos aspectos positivos e 

negativos do curso, contando com a participação dos docentes e alunos. 

Em junho de 2003, constituiu–se, no âmbito institucional, um Grupo de 

Trabalho formado por um representante de cada curso, com experiência acumulada na 
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área de formação de professores, além de representantes da Vice–Reitoria Acadêmica. A 

esse GT atribuiu–se a tarefa de elaborar a proposta do projeto institucional dos cursos de 

formação de professores.   

Em novembro de 2003, a VRAC instalou o GT que conceberia o Projeto 

Institucional de Formação de Professores para a Educação Básica (PIFPEB), aprovado 

pelo CONSUN em novembro de 2004.  Nesse momento, o Núcleo de Letras constituiu a 

Comissão de Reforma dos cursos de Letras, que vem trabalhando ininterruptamente 

desde então, tendo sido responsável pela formulação do Projeto. Essa Comissão foi 

formada por dois representantes dos Departamentos envolvidos nos cursos     

(Português, Francês, Inglês, Lingüística, Arte e Espanhol) e contou, também, com a 

designação de duas assessoras, indicadas por terem experiência na área de formação de 

professores. Os trabalhos desse grupo foram acompanhados pelo Núcleo de Letras e 

pelo Conselho Departamental da Faculdade. 

As atividades voltadas para a revisão dos projetos de curso foram 

desencadeadas e tiveram por base os documentos oficiais, os dados coletados no VII 

Simpósio de Letras, as discussões realizadas pelos Departamentos envolvidos, além das 

diversas apreciações e pareceres recebidos, inclusive de órgãos de avaliação do MEC.  

O processo foi bastante complexo o que dificultou os trabalhos, pois os 

cursos de Letras apresentavam particularidades que os diferenciavam dos demais cursos 

de Licenciatura da PUC–SP. Em sua versão implementada em 1988, o curso oferecia 27 

habilitações simples e compostas, operacionalizadas de forma integrada (com disciplinas 

comuns).  Essa foi a alternativa adotada para a manutenção de um número razoável de 

alunos nas salas de aula, condição sine qua non de sobrevivência do curso. Porém, a 

necessidade de se adequar a um projeto institucional menos flexível eliminou, em um 

primeiro momento, algumas possibilidades até então existentes. A oferta da licenciatura 

em duas línguas foi uma delas. Esses aspectos acarretaram muitas discussões ao novo 

projeto, por parte dos alunos. Trata–se de uma dificuldade que continua exigindo estudos 

da comissão de reforma, que tem o desafio de buscar alternativas para resgatar essa 

característica do curso de Letras.  

O projeto está em fase de implantação, conforme as diretrizes da 

universidade. Dada a complexidade do curso, o processo institucional desencadeado 

para a discussão e definição das licenciaturas, além da complexidade interna da 

Faculdade, o Núcleo de Letras instaurou, em dezembro de 2005, uma Comissão de 

Implementação40 da nova proposta do curso, constituída por: 

– 4 coordenadores dos cursos de Letras; 
 

40 Nem todos os representantes estão exercendo sua representação até o presente momento. É o 
caso do corpo discente, por exemplo. 
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– 2 representantes do Departamento de Arte; 
– 2 representantes do Departamento de Lingüística; 
– 1 representante do Departamento de Inglês; 
– 1 representante do Departamento de Francês; 
– 1 representante do Departamento de Português; 
– 1 representante do curso de Espanhol; 
– 1 representante da Faculdade de Educação; 
– 1 representante do Departamento de Filosofia; 
– 2 representantes discentes. 

 

Essa comissão tem o objetivo de zelar pela implementação dos novos cursos, 

com novas propostas, como também pelo acompanhamento de todo o processo. Seu 

trabalho está sendo operacionalizado por meio de subcomissões, voltadas a cuidar: a) do 

currículo de passagem ( estudo das possíveis equivalências entre os dois currículos); b) 

das orientações e acompanhamento dos professores; c) da avaliação contínua do 

processo.  

Cabe destacar que a Comissão vem buscando alternativas para propiciar um 

trabalho interdisciplinar e interdepartamental, em consonância com a natureza de 

algumas disciplinas ( ou outras modalidades pedagógicas).  Estão previstas reuniões 

mais amplas, com todos os professores do 1º. ano que participam da implementação dos 

novos projetos de curso, mediante cronograma publicado no início do semestre letivo. 

Programaram–se  reuniões sistemáticas para encaminhamentos e tomadas de decisões 

necessárias ao processo de implantação.  

No início do 1º semestre de 2006, realizou–se um seminário, envolvendo 

todos os professores dos cursos, com o objetivo de socializar a nova proposta, 

focalizando seus princípios norteadores e evidenciando aspectos que requerem o 

aprimoramento e o resgate do espírito de trabalho em grupo.  

 
– Revisão do projeto do curso de Fonoaudiologia 

 

O processo 

desta reforma tinha como 

cenário nacional as 

mudanças na política de 

educação superior 

decorrentes do processo 

de aprovação da LDB e da 

 implantação da política de 

avaliação dos cursos do MEC/INEP, somadas ao processo interno de reestruturação 

Fig. 2.a – Atividades na DERDIC
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acadêmica da universidade. Vários acontecimentos corroboraram para o início de um 

debate sobre novas modificações a serem implementadas no projeto pedagógico do 

curso.  

Inicialmente, a equipe da Faculdade pensava que a reforma que realizaria 

seria de cunho metodológico, porque os campos de saber e os eixos de formação do 

currículo vigentes na época atendiam ao perfil profissional que se buscava formar. No 

entanto, à medida que as discussões avançaram sobre as competências e habilidades, 

cruzando os dados das avaliações do curso e a opinião de docentes engajados no 

processo da reforma, foi possível compreender que o trabalho conduzia à construção de 

um novo projeto. Para tanto, seria necessário definir as prioridades quanto aos 

fundamentos da formação pretendida, atendendo às dimensões acadêmica, humana e 

social dos formandos.  Nos debates sobre a reforma, focalizou–se não somente as 

competências técnico–científicas, mas também, as sócio–culturais – eixo de formação 

que visa a implicar o estudante nas transformações urgentes e necessárias no campo da 

saúde e da educação.  

O projeto pedagógico parte da noção de que o egresso do curso de 

Fonoaudiologia deve ser competente política e tecnicamente, tendo a ética como 

mediadora dessa dupla dimensão. É preciso que saiba atuar na sua especialidade, mas 

também é necessário que tenha responsabilidade, compromisso e autonomia para tomar 

decisões em defesa de melhores condições de vida da população.  

 Os princípios orientadores foram: 

 

 Implantação de atividades de vivências formadoras, estágios curriculares e outras 

modalidades pedagógicas que propiciem a integração entre o saber acadêmico e 

a prática profissional, valorizando o desenvolvimento de competências e 

habilidades; 

 Definição de prioridades em relação às áreas do conhecimento que fundamentam 

uma sólida formação profissional baseada na concepção da graduação como 

etapa inicial de um processo de formação continuada, permitindo maior 

flexibilização do curso; 

 

 Flexibilização curricular entendida como: a) construção de uma estrutura e 

dinâmica curricular que permita ao estudante planejar seu percurso e submeter à 

avaliação, para registro no histórico escolar, as atividades desenvolvidas por 

iniciativa própria, dentro ou fora da instituição ou curso, e que tenham enriquecido 
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sua formação; b) estrutura que contemple a interdisciplinaridade em todas as 

modalidades pedagógicas do curso; e, ainda que integrem estudantes em 

diferentes momentos da formação; 

 

 Articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio de definição 

de linhas de pesquisa articuladas com programas de Pós–Graduação; 

 Introdução de novos métodos e ambiente de ensino–aprendizagem, inclusive com 

a implantação gradativa de atividades de ensino a distância, que fortaleçam a 

articulação entre ensino,  pesquisa e extensão; 

 

 Reelaboração de instrumentos e sistemáticas de avaliação do curso condizente 

com a proposta curricular; 

 

 Introdução dos estudantes em ambientes de trabalho, por meio de atividades na 

modalidade “vivências formadoras”, no primeiro ano do curso; 

 Preparação profissional para desenvolver ações integrais de saúde, individuais e 

coletivas; 

 

 Integração entre ensino, serviço e comunidade com o objetivo de trazer soluções 

para os problemas de saúde da população, considerando a educação como 

instrumento de ações sociais e os serviços como instrumento de alterações nas 

práticas de ensino; 

 

 

 Fundamentação teórico–prática para atuação como generalista, capacitado para 

realizar, no campo fonoaudiológico o diagnóstico, a terapia e a promoção e 

proteção da saúde nos diferentes ciclos de vida. 

Desse modo, a proposta está assentada em uma abordagem metodológica 

menos centrada na comunicação oral e/ou escrita de assuntos tratados em disciplinas 

isoladas e mais nos processos de aprendizagem do discente. Suas estratégias estão 

direcionadas para o crescimento e desenvolvimento do estudante, abarcando a 

percepção da necessidade de estudo permanente das questões profissionais, o 

desenvolvimento de posturas, atitudes e habilidades que valorizem a inserção individual e 
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grupal dos estudantes no campo profissional e na sociedade. O projeto, também, 

aperfeiçoa a formação em saúde pública e incorpora vivências, oficinas e disciplinas 

teóricas que tratam da realidade dos problemas contemporâneos de saúde da população 

brasileira, integrando, dessa forma, ensino, serviço e comunidade.  

 

– Elaboração do projeto do curso de Medicina 

 

 A primeira reunião da 

comissão nomeada para elaborar o 

novo projeto pedagógico do curso 

de Medicina, implantado a partir do 

ano de 2006, ocorreu em 11 de 

dezembro de 2001. Ao longo de 

quatro anos de trabalho, 

debateram–se idéias, em busca de 

um novo ideal: Se hoje 

ingressássemos em um curso de Medicina, como ele seria? O projeto foi construído nos 

contrapontos entre a vivência da equipe da Medicina, na graduação, em décadas 

passadas, a experiência profissional acumulada, como médicos e como docentes da 

PUC–SP, as exigências legais (nacionais e institucionais) e a realidade.  As reuniões se 

realizaram, no mínimo, semanalmente, às quintas–feiras, no pouco saudável horário das 

12h00 às 14h00. O grupo iniciou seu trabalho estudando a legislação pertinente, os 

textos e publicações sobre reformas curriculares em outros cursos, de áreas médicas ou 

não, e analisando a situação da graduação que estava em curso. O primeiro resultado foi 

a proposição do perfil do profissional a ser conquistado, discutido e aprovado nos órgãos 

colegiados. 

Fig. 3.a – Atividades dos alunos de Medicina 

 Considerando este perfil e os estudos e discussões realizados, tornou–se 

claro que a proposta caminharia para a utilização de formas ativas de 

ensino/aprendizagem. Essa opção surgiu espontaneamente no âmbito da comissão e 

tomou corpo e forma de modo consensual. Tanto professores, quanto alunos e 

consultores depreenderam, de forma natural e inequívoca, de que formar um médico 

acolhedor, ético, generalista, cientificamente rigoroso e sujeito de sua formação trazia o 

desafio de implantar a educação problematizadora. 

 Neste ínterim, respondeu–se à convocatória lançada pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde para todos os cursos de Medicina do país em processo de reforma 

de seus currículos. Vinte projetos foram selecionados para o Programa de Incentivo às 
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Reformas Curriculares dos Cursos de Medicina (PROMED). A proposta de Sorocaba foi 

contemplada, obtendo 95,8 entre os 100 possíveis. Por meio do Promed, a Faculdade 

vem  recebendo uma verba que totalizará R$1.200.000,00 destinada à criação e à 

operacionalização da reforma curricular, divididas em seis parcelas. A conquista desse 

importante benefício viabilizou uma série de ações para a concretização do processo de 

mudança e reposicionou o curso de Medicina de Sorocaba no cenário da discussão do 

ensino médico no país. 

 Gradativamente, a discussão do pré–projeto de reforma curricular foi–se 

ampliando, não só entre os docentes e discentes do curso de Medicina, mas também 

com os profissionais de saúde responsáveis pela coordenação da saúde no Município de 

Sorocaba e no Estado de São Paulo. Isso se fez necessário para legitimar e divulgar o 

processo e para honrar os convênios de cooperação existentes. 

 Várias ações foram executadas com o intuito de ampliar a discussão e a 

construção coletiva do projeto. Dentre elas, pode–se destacar: 

- criação do Fórum Permanente de discussão da reforma curricular; 

- eventos para capacitação do corpo docente, contando com a 

participação de professores da PUC–SP e de outras instituições; 

- comparecimento de professores e de alunos a quase totalidade de 

eventos relacionados ao ensino médico com apresentação de trabalhos, 

mostrando ações executadas com o propósito de testar e avaliar idéias a serem 

utilizadas no futuro projeto; 

- criação e execução do projeto “Vivendo o SUS”, voltado 

inicialmente para alunos do 1º ano do curso de Medicina, que, em regime de 

imersão, por uma semana, visitaram famílias, acompanhados pelos agentes 

comunitários de saúde em áreas abrangidas pelo Programa Saúde  da Família. 

Os resultados promissores, avaliados pelos gestores da saúde e por professores 

e alunos, repercutiu na ampliação desse projeto para outras séries; 

- criação e execução do projeto piloto “Prática Multidisciplinar em 

Saúde”, durante o segundo semestre do ano de 2005, envolvendo professores e 

alunos dos três cursos do CCMB (Ciências Biológicas, Enfermagem e Medicina) e 

todas as Unidades do Programa Saúde da Família. Os resultados acadêmicos 

desse projeto foram incorporados na reforma curricular, no módulo intitulado 

Prática em Atenção à Saúde, que utiliza a metodologia da problematização para 

seu desenvolvimento; 
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- consultoria com professores da universidade de Maastricht, 

Holanda, que têm trinta anos de experiência no ensino de graduação da Medicina 

com o uso de metodologias ativas. Dois professores estiveram em Sorocaba, por 

três dias, para evento aberto a todos os docentes e alunos e a eles foi submetido 

nosso pré–projeto para avaliação crítica; 

- reformas físicas e aquisição de equipamentos necessários para a 

implantação do novo projeto, como: construção de salas para reuniões de 

pequenos grupos, incremento do acervo da biblioteca, acompanhada de reforma 

física, reforma e criação de novos laboratórios, entre outros; 

- inúmeras reuniões com alunos, professores e funcionários para 

explicitação e análise das propostas que resultaram no novo Projeto  Pedagógico. 

 

O projeto foi apresentado em sua versão final a toda comunidade acadêmica, 

antes da tramitação pelos órgãos colegiados e ficou disponível para consulta na página 

do CCMB na Internet. Nas diferentes instâncias da universidade, colheu críticas 

pertinentes e instigadoras que propiciaram sua lapidação. 

Obviamente que, todo processo de mudança causa reações, com variáveis 

graus de intensidade e em todos os segmentos da comunidade. Mas, ao apostar que se 

vive a vida resolvendo problemas, que eles quase nunca pertencem a uma só esfera do 

conhecimento, que a obsolência a curto prazo do conhecimento científico é inexorável e 

que os profissionais envolvidos devem se capacitar e capacitar os alunos a aprender 

continuamente, acredita–se que o currículo deva estar contextualizado e integrado com a 

realidade e que nunca estará definitivamente pronto. Ao propor uma avaliação 

sistemática de sua implantação, e sua conseqüente correção, procura–se garantir a 

permanente atualização do processo.  

Assim, espera–se formar e transformar os alunos em profissionais mais 

competentes, individual e socialmente, forjados para o trabalho médico respeitoso, crítico 

e criativo.  

 

2.5 – Resultados de avaliações externas e propostas curriculares 
Procurou–se investigar junto aos cursos que foram avaliados, em 

consonância com as diretrizes do MEC, pelas Comissões de Avaliação Externa e pelo 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), os encaminhamentos 

adotados para tomadas de decisões que implicassem a melhoria do projeto de curso, 

favorecendo a qualidade do trabalho de ensino.  
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Dados de 8 cursos avaliados em 2004/2005 evidenciaram que os indicativos 

de avaliação externa estão sendo considerados na construção dos novos projetos de 

curso da universidade. Constatou–se a adoção de medidas concretas imediatas que 

incidiram sobre ações docentes, como integração de disciplinas e a ampliação de 

atividades de pesquisa e extensão integradas ao ensino. Verificou–se, ainda, a adoção 

de iniciativas para favorecer a gestão do ensino. 41 

 
41 Maiores informações sobre esses aspectos  podem ser encontradas no Volume 4 do Relatório de Auto–
Avaliação Institucional da PUC–SP– Caderno Avaliação e Planejamento.. 
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III – ENCAMINHAMENTOS PARA A TOMADA 

DE DECISÕES 
 
 
1 – POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES 
 

A excelência da formação sempre se constituiu marca da PUC–SP em sua 

trajetória na educação superior. Essa visão da universidade é legitimada pelo importante 

trabalho realizado no ensino, indissociado da pesquisa e extensão, e pelas condições 

institucionais que favorecem sua efetividade. 

Desencadear um processo de auto–avaliação das questões do ensino na 

universidade implica ter a compreensão dos referenciais orientadores da apreciação da 

realidade que, como acentua Hadji (1994)42, são valores que expressam expectativas. A 

clareza desses referenciais está na base do entendimento sobre a qualidade de ensino 

almejada pela instituição, que norteia o processo avaliativo.  

Os documentos oficiais da PUC–SP têm procurado explicitar as intenções do 

ensino, o qual é orientado pela preocupação com a excelência acadêmica que compõe a 

formação do aluno marcada pelos compromissos, valores e concepções expressos na 

missão institucional, no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico (PPI).  

 Dentre os pressupostos a serem observados na formação universitária 

destaca–se a qualificação que conduza o aluno a desenvolver sua capacidade de lidar 

com problemas e a buscar soluções, assegurada pelo rigor teórico, metodológico e 

técnico na apreensão dos conhecimentos e pela articulação, sistematização e produção 

do conjunto de conhecimentos básicos e específicos de cada área e outros de áreas 

complementares. Também é salientado o elevado padrão de competência profissional 

pelo domínio de instrumental técnico operativo e das habilidades de cada área de 

formação, capacitando o estudante para a atuação nas diversas realidades e âmbitos de 

pesquisa e exercício profissional. 

O Projeto Pedagógico Institucional evidencia a sólida formação humanista 

associada à formação técnica, a perspectiva crítica frente à realidade social e os 

compromissos éticos, de moral cristã e de responsabilidade social. Essa perspectiva 

demanda um projeto pedagógico e docente sintonizados, que apresente flexibilidade no 

 
42 HADJI, Charles,(1994) Avaliação, Regras do jogo. Porto: Porto 
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planejamento curricular, valorização do trabalho interdisciplinar, interação entre teoria e 

prática e ofereça espaços para o pensamento crítico, autônomo, investigativo e de busca 

de soluções. 

A preocupação com a excelência da formação pela universidade, no que diz 

respeito ao ensino, também se revela na PUC–SP por elementos de organização e 

gerência que podem ser sintetizados nas seguintes categorias: 

– políticas de oferta de ensino; 

– qualidade da organização didática pedagógica dos cursos; 

– estruturação da gestão acadêmica;  

– qualificação dos docentes; 

– planejamento articulado e orientado. 

Tendo como base esses referenciais, foram desencadeados os 

procedimentos de auto–avaliação que ocasionaram o levantamento de Potencialidades e 

Fragilidades relativas ao ensino na universidade, com o objetivo de dar subsídios para a 

proposição de encaminhamentos dirigidos à tomada de decisões. Coloca–se esse 

encadeamento como condição essencial do processo avaliativo, ou seja, que ele se 

constitua como instrumento permanente de aperfeiçoamento de ações e dos sujeitos 

envolvidos. 

Considerando–se o contexto da avaliação, constatou–se que a PUC–SP vive 

um momento importante de revisão dos projetos de cursos da graduação para 

implantação das diretrizes curriculares, orientado pelo atual Projeto Pedagógico 

Institucional. Trata–se do processo de se repensar para responder aos desafios da 

atualidade.  

A complexidade da Dimensão Ensino encaminhou a uma proposta avaliativa 

que contemplou os seguintes focos de análise que se interseccionam: 

– as políticas institucionais para o ensino expressas nos documentos oficiais 

e as práticas efetivadas. Explorou–se, a diversidade e qualidade dos 

cursos oferecidos e aspectos da organização didático–pedagógica. 

– a articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. Foram analisados, o processo de construção do 

Projeto Pedagógico Institucional e a revisão curricular adotada.  

As intenções quanto ao ensino e implementações de práticas mostraram um  

projeto educacional que oferece à comunidade  uma diversidade de cursos, programas e 
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outras atividades educacionais com qualidade que procuram atender às demandas 

sociais e aos compromissos da universidade definidos em sua missão. 

A instituição tem garantido a tradição de qualidade da educação oferecida na 

formação inicial e continuada, assegurando alguns aspectos positivos da estrutura dos 

cursos e da organização didático pedagógica. A PUC–SP apresenta a perspectiva de 

ampliar as possibilidades educacionais oferecidas à comunidade de forma a atender 

novas expectativas sociais, investindo na educação a distância e em cursos superiores 

de tecnologia. 

Nas diferentes modalidades e níveis de formação oferecidos: Graduação, 

Pós–Graduação Stricto e Lato Sensu, Cursos Seqüenciais, Educação a distância, Cursos 

Superiores de Tecnologia e de extensão, os cursos são planejados de um modo 

articulado, assegurando internamente a organização do sistema de ensino da 

universidade, indissociado da pesquisa e da extensão.   

Na Graduação, a PUC–SP assume uma heterogeneidade de cursos, tanto na 

área de humanas, saúde e exatas, havendo predomínio das primeiras, embora com 

tendência, a partir da década de 80 a ampliar cursos ligados às ciências exatas. 

A universidade ofereceu em 2005 trinta e dois (32) cursos de Graduação, 

além de habilitações, organizados em 11 Faculdades e 05 Centros Universitários. Os 

Centros estão localizados em diferentes campi, sendo três em São Paulo e um em 

Sorocaba. Em São Paulo localizam–se o campus Monte Alegre, onde funcionam o Centro 

de Ciências Humanas (CCH) e o Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e 

Administrativas (CCJEA) e o Centro de Educação (CE) e o Campus Santana, onde 

funcionam turmas do curso de Administração de Empresas. No campus Marquês de 

Paranaguá, também em São Paulo, funciona o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 

(CCET). Em Sorocaba está localizado o Centro de Ciências Médicas e Biológicas 

(CCMB). 

A grande concentração dos alunos atendidos pela universidade, ou seja, 

aproximadamente 87% dos alunos, estão matriculados nos cursos dos Centros 

Universitários que funcionam no campus Monte Alegre. Cada um dos demais Centros 

atende 6% do alunado. 

Vivendo a realidade do ensino superior na cidade de São Paulo, com a 

grande oferta de vagas em face da pluralidade de universidades, a PUC–SP, mesmo com 

sua tradição de excelência e suas características públicas, sofre reflexos da lógica de 

mercado impressa por algumas instituições particulares locais. Constataram–se 

alterações na relação de vagas oferecidas e preenchidas em muitos cursos e uma queda 
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no número geral de matrículas. Alguns cursos ainda mantêm sua tradição de 

preenchimento de 90 a 100% das vagas, enquanto em alguns essa porcentagem é baixa, 

o que tem exigido estudos e encaminhamentos pelos órgãos acadêmicos e 

administrativos.  

É importante salientar que esses dados não são compreendidos nos limites 

da qualidade de gestão e de elementos financeiros, pois a lógica que tem 

preponderantemente orientado a PUC–SP na manutenção de seus cursos envolve 

decisões políticas sobre as quais perpassam questões da missão, da história da 

universidade e do atendimento às necessidades sociais. 

A estruturação dos cursos apresenta diferenciais de qualidade, destacando–

se, o tempo previsto de integralização curricular acima dos mínimos estabelecidos pela 

legislação educacional, o desafio de manter cursos com padrão de excelência em 

horários que favorecem o aluno trabalhador, especialmente no noturno, o cuidado com a 

infra–estrutura, destacando–se o investimento na área tecnológica e nas condições de 

biblioteca e exigências pedagógicas para conclusão do curso, como os trabalhos de 

conclusão orientados. 

Os cursos têm recebido avaliações positivas pelas comissões do MEC/INEP, 

na grande maioria dos quesitos das condições de ensino, com alguns problemas no 

deficit do espaço físico de alguns, o que tem sido objeto de medidas institucionais. 

Quanto à avaliação externa do rendimento do aluno, em alguns cursos elas foram 

insatisfatórias, expressando o posicionamento assumido pelos discentes de alguns 

cursos de protesto aos exames nacionais de avaliação. 

Instalada em 1969 a Pós–Graduação da PUC–SP contava em 2005 com 24 

Programas em nível de mestrado acadêmico, um programa de mestrado profissional e 16 

programas de doutorado, abrangendo diferentes áreas do conhecimento, embora com 

predomínio de humanas. Dois novos Programas estão aprovados pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e entram em 

funcionamento em 2006: Geografia e Tecnologias da Inteligência e Design Digital.  

O Mestrado e o Doutorado são desenvolvidos pelos Programas de Estudos 

Pós–Graduados, que compreendem cursos avançados com áreas de concentração 

definidas, articulados em linhas de pesquisa. O contingente de matriculados em 2005 

atingiu 4237, com demanda crescente de estudantes, em relação a 2004 especialmente 

no mestrado profissionalizante e menor no doutorado. A procura pelos demais mestrados 

se revelou estável. 
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Os cursos têm sido bem avaliados pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), sendo que grande parte deles têm 

recebido destaque no panorama do sistema nacional de pós–graduação. 

A Pós–Graduação Lato Sensu (Especialização) e os Cursos de 

Aperfeiçoamento tem se voltado para áreas em que a universidade é reconhecida pela 

tradição e competência que angariou em 60 anos de estudos, pesquisas e serviços 

oferecidos à sociedade, como também uma diversidade de cursos. Tais cursos são de 

competência das faculdades, departamentos e programas de pós–graduação na PUC–

SP, sendo que em 2005, 10 das 11 Faculdades se apresentaram como promotoras da 

especialização. Contam com o suporte técnico e administrativo da COGEAE 

(Coordenadoria de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão), órgão vinculado ao 

CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), criada em l983. 

Verificou–se uma demanda crescente pelos cursos de especialização e 

demais iniciativas de educação continuada nos últimos anos.  Visando a possibilitar o 

acesso a profissionais e atingir um público cada vez mais amplo e diversificado, a PUC–

SP vem firmando vários tipos de acordos, parcerias, convênios e permutas com a 

iniciativa pública ou privada. A estruturação dos cursos mantém padrões de qualidade 

quanto a carga horária e exigências pedagógicas, como a elaboração de monografia 

como condição de aprovação. 

Em relação às demais modalidades e níveis de curso, como a Educação a 

Distância, Cursos Seqüenciais e Superiores de Tecnologia, que estão em expansão, a 

universidade tem assegurado a excelência da qualidade da formação. 

A titulação dos profissionais do quadro docente coloca a PUC–SP numa 

situação diferenciada frente às instituições do ensino superior do país, especialmente as 

particulares. Na Graduação, 82,2% dos professores têm titulação de mestre ou doutor. 

Na Pós–Graduação, 74% são doutores e 26% têm formação em pós–doutorado ou livre 

docência.  O contrato docente também é um diferencial, pois não se restringe à hora–

aula, favorecendo a realização de outras atividades que enriquecem o trabalho 

pedagógico. 

Esse panorama é revelador da política institucional que busca garantir a 

melhor qualificação dos professores para assumir a missão educacional a que se propõe 

a universidade. 
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Dentre as condições institucionais para assegurar a excelência do ensino 

foram analisadas a administração acadêmica e a implementação de práticas e atividades 

curriculares contempladas nos projetos de curso, além de condições de comunicação  

entre os docentes. 

A PUC–SP mantém, desde a década de 70, uma administração acadêmica 

com órgãos de deliberação de diferentes níveis e órgãos de direção, que atuam de forma 

sincronizada e sistemática com representação dos diferentes segmentos da universidade, 

buscando assegurar democraticamente a qualidade do trabalho acadêmico. 

O órgão colegiado superior de deliberação e normatização nos campos de 

ensino, da pesquisa e da extensão na PUC–SP é o Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CEPE), que mantém a Comissão de Ensino, responsável pelas questões específicas do 

ensino em forma de proposições, ou de coordenação e gerenciamento.  

Os Conselhos Departamentais das Faculdades têm um papel fundamental, 

sendo responsáveis pela coordenação didática dos cursos de graduação, assumindo a 

elaboração e coordenação da execução dos programas e projetos de ensino, assim como 

de pesquisa e extensão. Na Pós–Graduação essas funções são assumidas pelos 

Colegiados dos Programas. 

As práticas curriculares foram compreendidas como o conjunto de ações que 

orientam, acompanham e interferem no cotidiano universitário, concretizando a 

integração entre a formação acadêmica e o exercício docente. Para avaliação desse 

binômio, analisou–se dados relativos a aspectos curriculares, na visão dos alunos, 

professores e ex–alunos, enquanto atores desse processo. 

A manifestação de professores e alunos sobre alguns aspectos do ensino na 

PUC–SP reforçaram algumas potencialidades.  Verificou–se que, de um modo geral, os 

docentes têm avaliações mais positivas que os alunos quanto aos aspectos avaliados. 

Também se constatou que houve variações de avaliação pelos diferentes centros 

universitários. 

A maioria dos alunos valorizou o atendimento aos propósitos dos cursos 

como aquisição de cultura geral, a formação voltada para o mercado de trabalho e sua 

importância para a compreensão do mundo. Também valorizaram aspectos da 

organização dos cursos, tais como os conteúdos e conhecimentos que compõem a matriz 

curricular, além dos aspectos relacionais, quer seja com docentes, quer seja pela 

convivência universitária proporcionada pelos diferentes espaços da PUC–SP. 

Manifestando–se quanto a aspectos acadêmicos, aproximadamente metade dos alunos 

considerou positiva a relação ensino e pesquisa. 
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A avaliação dos docentes quanto a esses aspectos foi mais positiva que a 

dos alunos, quer seja em relação à articulação ensino–pesquisa, como entre ensino e 

extensão, embora tenha sido constatado restrições por parte dos dois segmentos com 

relação a esses aspectos.  

A articulação da graduação com a pós–graduação recebeu avaliações mais 

negativas. Pode–se considerar que ambas as modalidades de ensino podem ser 

consideradas endogenamente muito boas, mas as articulações necessitam ser ampliadas 

e diversificadas. 

Houve convergência na manifestação de professores e alunos quanto aos 

princípios da graduação previstos no PPI. Os dois segmentos reconhecem a “formação 

profissional com espírito crítico e participação ativa” e a “promoção da formação ética” 

como os princípios de maior importância nos cursos, o que revela a coerência com os 

objetivos institucionais. Outros aspectos merecem ser analisados nos ajustes dos 

projetos dos cursos. 

Destaca–se o reconhecimento dos docentes quanto à existência de espaços 

coletivos para estudos e planejamento, especialmente os encontros que ocorrem mais 

próximos das atividades cotidianas de ensino e aprendizagem, como na Faculdade e no 

curso. Isso explicita a existência da participação dos professores e da efetivação da 

comunicação, favorecendo o intercâmbio de informações, as reflexões sobre as questões 

pedagógicas, estimulando o compromisso profissional e o relacionamento interpessoal. 

A universidade mantém em seu projeto pedagógico atividades curriculares 

sistematizadas e formalizadas que têm contribuído efetivamente para a qualidade da 

formação dos alunos. É o caso da Iniciação Científica, do Estágio e da Monitoria.  

O objetivo da Iniciação Científica está voltado para um novo modelo de 

ensino, com vistas a introduzir o aluno nas atividades de construção do conhecimento, de 

modo a superar o modelo de transmissão e inculcação de conhecimentos, para o de 

aprender criando, por meio da reflexão crítica. Há um número considerável de alunos 

envolvidos nesse processo, que recebem bolsa de estudos, havendo um 

acompanhamento do trabalho pela Comissão de Pesquisa e orientação de docentes para 

garantir a qualidade pedagógica da iniciação científica. 

A política de Estágio privilegia o seu caráter pedagógico, na medida em que  

valoriza a experiência extra–escolar e vincula a educação escolar, ao trabalho e às 

práticas sociais. A atividade de estágio é considerada o meio privilegiado de integração 

entre a teoria e a prática, e fator decisivo na formação profissional do aluno. A 
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Coordenadoria Geral de Estágios faz a mediação das questões de estágio junto às 

unidades acadêmicas. 

A monitoria na PUC–SP se caracteriza por um conjunto de atividades de 

natureza pedagógica desempenhadas por alunos da graduação junto aos cursos. Sob 

orientação de professores, os alunos monitores, com direito a uma modalidade de bolsa, 

realizam trabalhos voltados especialmente para o ensino, integrados com pesquisa e 

extensão. 

Embora exista um trabalho importante de acompanhamento e orientação 

dessas atividades visando garantir seu caráter pedagógico, numa universidade com as 

dimensões da PUC–SP, não tem condições de atingir grande porcentagem dos alunos. 

Verificou–se que não apresenta grande visibilidade para parte da comunidade 

universitária, haja visto o grau de desconhecimento das mesmas pelos alunos 

participantes da avaliação. 

As novas diretrizes curriculares da graduação definiram a incorporação 

dessas atividades aos projetos pedagógicos dos cursos e dos planos individuais dos 

alunos, passando a contar como trabalho acadêmico integralizador da carga horária dos 

cursos, o que certamente contribuirá para superar o que foi constatado. 

O foco de análise voltado para a articulação entre o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos incluiu necessariamente o 

acompanhamento do processo de construção coletiva do projeto pedagógico institucional 

da universidade em diálogo com as Diretrizes Curriculares do MEC, que mobilizou a 

comunidade e desencadeou o processo de revisão e/ou elaboração dos projetos de 

curso. Ocorreu concomitantemente com a discussão da implantação das novas propostas 

das licenciaturas na universidade.  

Esse momento ativo e rico das revisões curriculares implicou em desafios 

para a PUC–SP voltados para a reconcepção de homem, de mundo e do conhecimento, 

face aos novos perfis e demandas sociais que vêm exigindo reajustes da instituição. 

Além disso, ocorre no contexto dos ajustes da universidade à sustentabilidade financeira. 

Ressalta–se o processo rigoroso de acompanhamento contínuo e sistemático 

do trabalho, que se constituiu na participação das instâncias de deliberação consolidadas 

institucionalmente e de assessoria técnica, para a concepção, estruturação e 

desenvolvimento dos projetos de cursos. 
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2 – O APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO 

 

O principal eixo que deve perpassar as decisões da universidade em relação 

ao ensino é o processo de revisão e os novos projetos de cursos que estão sendo 

implementados na universidade. 

A implantação das novas propostas, orientadas pelo Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e pelo Projeto Institucional para Formação de Professores da PUC–SP 

(PIFPEP) traz exigências de grandes alterações nos processos acadêmico–

administrativos e afetam a dinâmica de toda a universidade, envolvendo inclusive 

mudança de posturas nas relações pedagógicas.  

 

Diante das marcas assinaladas, alguns encaminhamentos podem ser 

propostos para aprimorar as atividades da dimensão ensino na universidade: 

 

 Realização de oficinas e programas de educação continuada para 

professores que integram as equipes de reforma curricular, e para os que 

atuarão com novas propostas curriculares que exigem abordagens 

pedagógicas diversificadas e mudanças nas relações professor–aluno.  

 Investimento em condições administrativas e acadêmicas para 

implementação das propostas curriculares da graduação já aprovadas.  

 Proposição de encaminhamentos voltados para o aprofundamento da 

articulação ensino–pesquisa, ensino–extensão, graduação e pós–

graduação.  

 Implantação de uma política voltada para as atividades complementares, 

especialmente as de estágio, monitoria e iniciação científica, como 

atividades essenciais articuladas ao ensino, que, segundo as diretrizes do 

PPI, devem ser integradas e integralizadas no currículo.  

 Efetivação de processos de auto–avaliação dos cursos, associada a 

avaliação do desempenho docente. 

 Atenção pelos dirigentes em relação a algumas condições de 

funcionamento dos cursos, relativas a espaços e equipamentos apontados 

pelos alunos.  
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Outros aspectos ainda merecem ser encaminhados:  

 

 Incentivo à modalidade de ensino Educação a distância, com a criação 

de espaços de reflexão, sobre aspectos de área e socialização das 

experiências consolidadas. 

 Implantação de uma política institucional de egressos, com 

possibilidades de oferecer subsídios para o aperfeiçoamento do ensino. 

 Aperfeiçoamento da política de divulgação dos cursos, tendo em vista os 

problemas evidenciados, tais como a oferta e demanda de alguns 

cursos. 

 

  
 



Políticas

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP

Base de Dados 2004 - 2005

Pesquisa
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I - Introdução 
A pesquisa na PUC-SP sempre se constituiu uma das marcas da instituição. 

É compreendida como eixo essencial à natureza da universidade, que compõe com o 

ensino e a extensão o conjunto de atividades de caráter acadêmico capazes de garantir a 

identidade da instituição. 

Como explicitado no PDI1, a pesquisa dá vida ao ensino, movimenta a 

extensão e ambos, por sua vez, suscitam novos problemas a serem investigados. Retro-

alimentando-se, cada uma dessas atividades torna-se dimensão fundamental do projeto 

acadêmico e da inserção social da PUC-SP; indissociáveis, induzem o processo de 

produção de conhecimento na universidade. 

Está situada de forma privilegiada dentre os cinco objetivos da universidade, 

que especifica: “Realizar a pesquisa científica na sua vinculação social e na formação e 

requalificação de pesquisadores, tendo em vista a:   

 produção de conhecimento, bem como a crítica aberta e permanente desta 
produção; 

 intervenção na sociedade a partir das competências específicas geradas pela 
pesquisa; 

 possibilidade de a universidade, institucionalmente, atuar como um órgão de 
impacto sobre grandes projetos nacionais, criticando-os e colaborando para seu 
aperfeiçoamento; 

 formação de quadros capazes de produzir conhecimento, com conseqüente 
aperfeiçoamento do ensino; 

 requalificação constante dos pesquisadores e, consequentemente, da 
docência.”2 

 

O destaque à pesquisa no projeto da universidade, presente em todos os 

níveis e modalidade de cursos, não exclusiva à Pós-Graduação, atribui um diferencial à 

PUC-SP só comparável às instituições públicas.  

A compreensão da pesquisa pela universidade aponta especialmente quatro 

elementos constitutivos, que compuseram os referencias para o encaminhamento do 

processo avaliativo da Dimensão Pesquisa na universidade. São eles:  -indissociabilidade 

pesquisa, ensino e extensão;  -caráter formativo;  - produção crítica;  - vínculo social. 

A avaliação da Dimensão Pesquisa, objeto desse documento, dirigiu-se a dois 

focos de análise:  

1- a institucionalização da pesquisa e as intenções oficiais, 

                                                 
1 Vide Anexo 2 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
2 Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
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2- as políticas e práticas institucionais efetivamente implantadas.  

O primeiro foco analisou as condições institucionais para o encaminhamento 

da pesquisa na universidade, considerando a existência de órgãos orientadores e 

gerenciadores das atividades específicas, a previsão de apoio financeiro, e também a 

política institucional de pesquisa expressa nos documentos oficiais da instituição.  

O segundo foco explorou a análise das práticas de investigação 

implementadas e da participação dos docentes e discentes nas atividades de pesquisa. 

Considerou-se, os grupos de pesquisa, a iniciação científica e projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelas unidades acadêmicas. Incluiu ainda o apoio institucional à realização 

da pesquisa docente e discente, à difusão da produção científica da universidade, 

levando em conta a missão da PUC-SP. 

A avaliação da dimensão foi desencadeada em diálogo com a comunidade 

contemplando as três etapas previstas no Projeto de Auto-avaliação Institucional da PUC-

SP3 e obedecendo aos princípios de flexibilidade e de atendimento às necessidades da 

comunidade. Na fase “Construção coletiva do Projeto” foi elaborada a matriz de avaliação 

da dimensão, documento orientador do trabalho, que teve início no I Fórum de Auto-

avaliação ocorrida em março/2005, quando foram realizadas oficinas de trabalho 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” desencadeou-se a construção coletiva dos instrumentos 

avaliativos: questionários específicos para alunos, professores, funcionários e também 

roteiros para coleta de dados. Os mesmos segmentos da comunidade dialogaram sobre 

a viabilidade desses instrumentos e posteriormente sobre as análises realizadas, na fase 

“Comunicação Dialogada”, quando ocorreram reuniões e oficinas tanto no II Fórum de 

Auto-Avaliação, como em outras situações. 

Os momentos de trabalho conjunto com a comunidade tiveram a participação 

de interlocutores qualificados voltados para realização da pesquisa na universidade, e 

especialmente a Comissão de Pesquisa da PUC-SP, cuja presidente, é mediadora da 

avaliação da dimensão, e da CONSULTEC, por meio dos técnicos responsáveis pela 

secretaria da Comissão de Pesquisa. Estiveram envolvidos no levantamento de 

informações documentais, a Assessoria de Políticas Tecnológicas (APT) e o Setor de 

Pós-Graduação Stricto Sensu.  

Os principais momentos coletivos são especificados, a seguir, somando-se a 

eles  os inúmeros contatos, via telefone, on-line e mesmo diretos:  

 

                                                 
3 Vide Anexo 1 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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• 03/03/05 - Oficina de trabalho para discussão e legitimação das matrizes de 
Avaliação do Projeto de Auto Avaliação da dimensão Pesquisa. 

• 20/05/05 - Reunião para definição de prioridades da dimensão “Política para 
Pesquisa” com a CPA-Ampliada e Grupos de Planejamento. 

• 01/07/05 - Reunião com a Consultec para análise dos roteiros de Pesquisa para 
organização dos instrumentos de coleta. 

• 04/08/05 - Reunião com a Consultec e APT para análise do banco de dados de 
Pesquisa. 

• 14/09/05 - Reunião com a Pós-graduação (Eduardo) e Consultec (Cristiane) sobre 
grupos de Pesquisa na PUC-SP. 

• 15/09/05 - Reunião com a Consultec (Silmara) e Eliete (APT) sobre grupos de 
Pesquisa. 

• 09/11/05 - Reunião com as professoras Marina ( diretora da faculdade de 
Educação) e Maria Helena (diretoria da Faculdade de Sorocaba) para coleta de 
dados das dimensões Ensino e Pesquisa. 

• 11/11/05 - Reunião com a Consultec sobre a Dimensão Pesquisa. 
• 17/11/05 - Reunião com a Eliete da APT sobre a dimensão Pesquisa. 
• 29/11/05 - Reunião com a professora Jeni Turazza para acertar sobre a coleta de 

dados da dimensão pesquisa. 
• 24/01/06 - Reunião com a Presidente da Comissão de Pesquisa professora Jeny 

Turazza e com a Consultec (Silmara) para análise do relatório preliminar de 
Pesquisa, onde foram oferecidas algumas sugestões e feito alguns ajustes na 
coleta de dados realizada anteriormente; 

• 01/02/06 - Reunião com a APT (Eliete) e Consultec (Cristiane, Kátia), para 
compatibilização dos dados de Pesquisa fornecidos; 

• 16/02/06 - Reunião com a professora Jeny Turazza Presidente da Comissão de 
Pesquisa do CEPE sobre o relatório de prestação de contas da verba FAP e análise 
de dados sobre a Pesquisa na PUC-SP. 

• 13/02/06 - Reunião com a professora Elizabeth da Pós-graduação da PUC-SP 
sobre bolsas convênios e projetos de Pesquisa e foi feito um contato com os 
responsáveis sobre Teses para solicitação de dados sobre Teses e Dissertações do 
ano de 2005; 

• 05/04/06 - Reunião com a professora Jeny Turazza para sua participação como 
mediadora nas Oficinas de Trabalho de Auto-Avaliação na dimensão 2B-Pesquisa. 

• 12/04/06 - Oficina de trabalho da dimensão Pesquisa para análise e apreciação do 
relatório preliminar. 

• 30/05/06 - Reunião da CPA com a Silmara da Consultec, para compatibilização dos 
dados já enviados. 

 

A auto-avaliação institucional da pesquisa na PUC-SP norteou-se pelas 

seguintes questões avaliativas, constantes da matriz de auto-avaliação institucional4, 

para o ciclo 2005-2006: 

• Qual a política institucional de pesquisa expressa em documentos oficiais 
da PUC-SP? 

• A pesquisa tem sido considerada como parte integrante da proposta 
pedagógica institucional? 

• Quais os incentivos para produção científica e pesquisa? 

                                                 
4 A matriz de avaliação referente á dimensão Pesquisa encontra-se no anexo 1 deste relatório. 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

  
 

109

• A que questões sociais a pesquisa na PUC-SP vem respondendo? 

• Qual a opinião da comunidade sobre a pesquisa na PUC-SP? 

 

Respondeu-se a estas questões analisando dados da realidade acessados 

por meio de dois instrumentos de avaliação: Roteiros de avaliação utilizados para dados 

de fontes documentais existentes na universidade e de banco de dados e questionários,  

para dados originados da opinião dos diferentes segmentos da PUC-SP.  

Dentre as principais fontes documentais destacou-se: o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano de Gestão5, Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI)6, Manual de normas e procedimentos da Comissão de Pesquisa do CEPE. 

Fevereiro/20047, e outros documentos da CONSULTEC. 

O quadro 1.b, a seguir, expõe sinteticamente a organização das questões 

avaliativas e indicadores considerados neste relatório: 
 
 
Quadro 1.b – Questões avaliativas e indicadores analisados. 

 
Questões avaliativas Principais Indicadores analisados 

Qual a política 
institucional de pesquisa 
expressa no PDI, PPI e 
Plano de gestão? 

Política institucional de pesquisa: concepção, normas, práticas e metas 
constantes dos documentos oficiais. 

Grupos de pesquisa cadastrados: número, composição, histórico, áreas de 
conhecimento e linhas de pesquisa. 
Iniciação científica: política, procedimentos, número de projetos, número de 
professores e alunos envolvidos.  

A pesquisa tem sido 
considerada como parte 
integrante da proposta 
pedagógica institucional? 

Projetos de pesquisa: projetos cadastrados, unidades envolvidas e 
participantes. Número de teses, dissertações e monografias. 
Tipo de incentivos a docentes e discentes: demanda e efetivação de auxílios 
e bolsas. 
Parcerias no fomento à pesquisa. Intercâmbios e cooperação com 
instituições nacionais e internacionais 

Quais os incentivos para 
produção científica e 
pesquisa? 

 Divulgação das produções de pesquisa: eventos e publicações.  
A que questões sociais a 
pesquisa na PUC-SP vem 
respondendo? 

Natureza da produção de conhecimento pelos grupos de pesquisa e pela 
iniciação científica. 

Qual a opinião da 
comunidade sobre a 
pesquisa na PUC-SP? 

Opinião de alunos, professores e ex-alunos sobre a pesquisa na PUC-SP. 

 

Compondo o Relatório da fase 2005-2006, foram selecionados os dados que 

permitissem uma visão abrangente do encaminhamento da pesquisa na instituição, 

priorizou-se as análises das informações referentes aos anos de 2004 e 2005, embora 

tenham sido apresentados alguns dados desde 2002 com o objetivo de se ter uma visão 

histórica do processo de pesquisa na instituição. 
                                                 
5 Vide Anexo 1 do Vol. Gestão e Apoio do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
6 Vide Anexo 10 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
7 Vide Anexo 11 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Os dados, após os processamentos estatísticos, foram organizados em 

tabelas e gráficos com o propósito de apresentar análises esclarecedoras dos 

indicadores considerados. 
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II - Respondendo as questões avaliativas 
 

Questão avaliativa:  
A - Qual a política institucional de pesquisa expressa em documentos oficiais da 

PUC-SP? 

 

A resposta a esta questão avaliativa foi fundamentada em análises de 

documentos legais, especialmente o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e as normas técnicas expedidas pelos órgãos 

colegiados do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Procurou-se evidenciar como a 

pesquisa é compreendida na Universidade e como se configura o modelo de organização 

acadêmico-administrativa para o seu desenvolvimento na PUC-SP. 

 

1 - Política institucional de pesquisa: concepção, normas, 
práticas e metas constantes dos documentos oficiais. 
 

O Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) situa a pesquisa como eixo 

que se integra com o ensino e extensão. Dessa relação associativa, qualificada pela 

interação e, consequentemente, pela retroalimentação, a pesquisa está concebida como 

unidade explicitada por uma dupla lateralidade, quais sejam: a da pesquisa básica e da 

pesquisa de caráter pedagógico, articuladas ao ensino e à extensão.  

A pesquisa básica, uma das dimensões da concepção genérica do termo 

“pesquisa”, está compreendida como lugar fundado na reflexão crítica que visa ao avanço 

do quadro dos modelos constitutivos do(s) paradigma(s) científico(s) de que resulta a 

produção de novos conhecimentos, ou a recontextualização de saberes já construídos 

por novas focalizações ou pontos de vista. A pesquisa pedagógica, outra das dimensões 

dessa mesma concepção, está compreendida como lugar que, também fundado na 

reflexão crítica, visa a reconstruir ou recontextualizar os princípios que regem os quadros 

da pedagogia educacional, de sorte a superar modelos de práticas de docência cujo 

suporte é a pedagogia da transmissão, pela introdução do aluno na atividade de 

produção de conhecimentos, dele exigindo o desenvolvimento de habilidades crítico-

reflexivas.  

Além disso, a pesquisa realimenta as disciplinas que desenham as linhas de 

pesquisa das áreas epistemológicas e, conseqüentemente, recontextualiza programas de 
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ensino. Assim concebida, a pesquisa permite qualificar o compromisso social da 

Universidade e promover mudanças, uma vez que é fonte de conhecimentos moldados e 

modalizados por propósitos que visam responder aos desafios colocados pela história. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento da pesquisa na Universidade tem por 

finalidade a: 

a)  produção de conhecimento, e não seu mero consumo, bem como crítica 
aberta e permanente desta produção; 
b)  intervenção na sociedade a partir das competências específicas geradas 
pela pesquisa. 
c)  possibilidade de que a Universidade, institucionalmente atue como órgão 
de impacto sobre grandes projetos nacionais, criticando-os e colaborando 
para seu aperfeiçoamento; 
d)  formação de quadros capazes de produzir conhecimento, com 
conseqüente aperfeiçoamento do ensino; 
e)  requalificação constante de pesquisadores e, consequentemente da 
docência; 
f)  formação de profissionais capazes de intervir criticamente e que tenham 
renovação do conhecimento como princípio ético. 

Quanto às modalidades de pesquisa, entre outras, destacam-se: 

a) pesquisa institucional, cujos temas e objetivos além de vinculados à 
política científica, sejam de interesse da instituição; 
b) pesquisa de capacitação docente, que objetiva a qualificação do corpo 
docente da Universidade por meio da titulação acadêmica; 
c) pesquisa de iniciativa individual do professor; 
d) pesquisa de iniciação científica, realizada por discente da graduação sob 
orientação e supervisão docente; 
e) pesquisa de caráter inter e multidisciplinar, realizada em grupos de 
pesquisa ou núcleos temáticos com equipes integradas por docentes e 
discentes em projetos conjuntos nacionais e internacionais. 

 

Visando assegurar a qualidade do trabalho acadêmico, a PUC-SP conta com 

um Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE)8 , o órgão superior de deliberação nos 

campos de ensino, da pesquisa e da extensão da Universidade. Para desempenho de 

suas funções, organiza-se em três comissões permanentes: Comissão de Ensino, 

Comissão de Pesquisa e Comissão de Extensão. 

A Comissão de Pesquisa tem como principais atribuições: 

a) estudo de matéria relacionada à pesquisa, de competência do CEPE; 

b) proposição de políticas de incentivo e apoio institucional à pesquisa; 

c) apreciação e acompanhamento  de projetos de pesquisa e de propostas e 
solicitações dirigidas ao Conselho; 

d) gerenciamento e destinação da verba do fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) 
do CEPE e da cota institucional do PIBIC-CNPq; 

                                                 
8 Fonte dos dados sobre políticas e concepções: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Manual das 
Normas e procedimentos da comissão de pesquisa do CEPE. Fevereiro/2004 
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e) coordenação do processo de cadastramento dos grupos de pesquisa da 
PUC-SP no Cadastro Nacional dos Grupos de Pesquisa do CNPq. 

 

No desempenho de suas funções, a Comissão de Pesquisa conta com a 

colaboração de Assessoria Científica de Pareceristas e apoio técnico administrativo da 

Consultoria Técnico Acadêmica (Consultec), que acumula as funções de secretaria 

executiva da Comissão de Pesquisa. Tal composição pode ser visualizada no seguinte 

organograma: 

 

Figura 1.b - Organograma da Comissão de pesquisa do CEPE 

 

Integrado ao PDI, o Plano de Gestão para o período 2004/2008 aponta 

importantes objetivos, metas e ações voltadas para a implementação da pesquisa na 

Universidade, dentre os quais são especificados os seguintes objetivos e metas: 

 Aperfeiçoar a política de pesquisa na Universidade tendo em vista a 

sustentabilidade, por meio das seguintes metas: 

a) ampliação em 30% dos recursos do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) com 
verbas externas. 

b) FAP dirigido essencialmente às necessidades institucionais: iniciação 
científica, capacitação docente e pesquisa institucional. 

 Aperfeiçoar a política de pesquisa na Universidade tendo em vista a 

excelência e o papel que passa a ocupar nos cursos de graduação e licenciatura e a 

importância para a Pós-Graduação Stricto Sensu por meio da seguinte meta: 

a) valorização da pesquisa nas atividades acadêmicas 

 Incrementar e avaliar a produção científica dos docentes da PUC-SP, por 

meio das seguintes metas: 

a) atingir o mínimo de uma publicação ao ano, em periódico arbitrado, em 

CEPE 

CONSULTEC 
Secr. Com. Pesquisa 

COMISSÃO DE PESQUISA 

COMITÊ DE HORAS-
PESQUISA DOCENTE 

COMITES DO PIBIC: 
Local e Externo 

COMITÊ DE CERTIFICAÇÃO DE 
GRUPOS DE PESQUISA 

ASSESSORIA CIENTÍFICA 
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livro e ou capítulo de livro; 

b) criação de um Instituto de Pesquisa Avançada. 

 Criar a base de dados acadêmicos geral da Universidade dividida em 

quatro campos: currículos, programas, projetos, boletins e/ou revistas digitais, acessível 

pela Internet em espaço virtual, anexo ao Portal da PUC-SP, tendo como metas: 

a) disponibilização de todos os projetos (resumos e cronograma) dos grupos 
de pesquisa credenciados disponíveis na base de dados, em 2006; 

b) disponibilização no ano de 2006, do Boletim dos melhores trabalhos de 
Iniciação Científica na base de dados e em CD; 

c)impressão do catálogo da pesquisa. 

 

Dados financeiros da PUC-SP mostram um grande investimento em 

pesquisa, sendo: em 2004 - R$ 9.294.541,18 e em 2005 - R$ 9.618.844,30 9, revelando 

neste ano um acréscimo no montante investido. Os valores discriminados constam da 

tabela, a seguir, em que também estão incluídas as bolsas do CNPq.  

 
Tabela 1.b - Gastos com pesquisa na PUC-SP- 2004-2005. 

Gastos em Pesquisa 2005 2004 
Bolsas CAPES R$ 7.100.119,68 R$ 6.686.152,02 
Bolsas CNPq R$ 3.461.225,45 R$ 3.163.728,66 
Horas CEPE (Folha de Pagamento Docente) R$ 978.610,90 R$ 1.377.673,08 
Bolsa Iniciação Científica R$ 890.760,00 R$ 842.720,00 
Total R$ 12.430.716,03 R$ 12.070.273,76 

Fonte: Controladoria - PUC-SP 

 

A análise dos indicadores de avaliação evidencia que os documentos oficiais 

contemplam as diretrizes da política institucional da pesquisa na PUC-SP, e fica clara a 

existência de condições fundamentais, integradas à organização institucional, para 

acompanhamento e apoio à realização das práticas de pesquisa. Podem ser destacados 

os seguintes elementos: 

• a instituição conta com estrutura organizacional específica concretizada 

pela Comissão de Pesquisa vinculada ao CEPE, para assegurar a qualidade 

do trabalho acadêmico no que diz respeito às políticas de pesquisa, quer seja 

em forma de proposições ou de coordenação e gerenciamento; 

• há preocupação com a garantia da sustentabilidade da política de pesquisa 

através de recursos do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) como contrapartida 

institucional de apoio, em especial, à iniciação científica e à pesquisa docente; 

                                                 
9 Fonte: Catálogo 2005. PUC-SP e Catálogo 2006. PUC/SP - Site: www.http// pucsp.br 
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• existe proposição de metas de gestão para o período de 2004/2008 que 

indicam a busca do aperfeiçoamento da política de pesquisa, no que diz 

respeito: à ampliação e direcionamento dos recursos do FAP, à produção 

docente em pesquisa, à valorização da pesquisa nas atividades acadêmicas 

tanto da Pós-graduação quanto da Graduação, à divulgação dos produtos de 

pesquisa para a comunidade interna e externa, bem como ao incentivo a 

parcerias institucionais. 
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Questão avaliativa:  

B - A pesquisa tem sido considerada como parte integrante da proposta acadêmica da 
PUC-SP? 

 

A resposta a esta questão avaliativa está ancorada na análise de três 

indicadores:  

• Grupos de pesquisa cadastrados: número de grupos, composição, 
histórico, áreas do conhecimento e linhas de pesquisa. 

• Iniciação científica: política, procedimentos, número de projetos e de 
participantes. 

• Projetos de pesquisa: pesquisas cadastradas, unidades envolvidas, 
participantes e número de teses, dissertações e monografias. . 

 
A pesquisa na Universidade tem se concretizado principalmente por meio das 

seguintes práticas: a produção dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o trabalho de iniciação científica 

na Graduação e a realização de projetos de pesquisa pelas unidades. Registra-se 

também o empenho institucional para a garantia da qualidade das atividades de pesquisa 

através da existência: a) do órgão regulador, orientador e certificador das atividades, qual 

seja, a Comissão de Pesquisa do CEPE; e b) do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP), para 

apoiar financeiramente os pesquisadores docentes e discentes.  

Os dados gerais apresentados foram especificados e complementados nos 

tópicos que se seguem. 

 

1 - Grupos de Pesquisa  
Como parte da política institucional de pesquisa, a PUC-SP tem se voltado 

para a institucionalização dos grupos de pesquisa e tal iniciativa tem sido favorecida por 

fatores externos e internos. No plano externo salienta-se a organização do Diretório de 

grupos de pesquisa do CNPq, criado em 1992 e que tem se constituído como instrumento 

orientador, favorecendo o intercâmbio e consultas on-line. Internamente, entre outras 

iniciativas, destaca-se a aprovação pelo CEPE das Normas e Procedimentos Gerais para 

Certificação Institucional de Líderes e Grupos de Pesquisa em 11/05/05. A normatização 

prevê, inclusive, a composição e funcionamento de um Comitê de certificação dos 

grupos, que passou a assumir as funções no corrente ano, até então realizadas por 

Comitês ad-hoc. 
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1.1 - Histórico e número de grupos. 
Dados do Censo CNPq/2004 permitiram analisar um aumento significativo de 

grupos de pesquisa na PUC-SP, representando um crescimento da ordem de 102,2% 

num período de quatro anos. Tal aumento vem acompanhado de crescimento do número 

de pesquisadores e estudantes, como indica a tabela 2.b, abaixo: 

 
Tabela 2.b - PUC-SP: Crescimento do número de grupos de pesquisa e do número de seus 
integrantes*. 

Ano Grupos de pesquisa Pesquisadores Estudantes Técnicos 

2000 90 754 550 53 

2002 145 1012 1067 110 

2004 182 1297 1530 132 

Taxa de crescimento 102,2% 72,0% 178,1% 149,0% 

Fonte: Censo CNPq /2004 

*Há casos de dupla contagem de pesquisadores estudantes e técnicos tendo em vista que um 
indivíduo que participa de mais de um grupo foi computado mais de uma vez. 

 

Tal situação foi ampliada em 2005, quando se constata a existência de 188 
grupos credenciados no CNPq10, representando uma taxa de crescimento da ordem de 

108,8% no período 2000/2005. O aumento de grupos representou um crescimento de 

pesquisadores, estudantes e técnicos participantes das pesquisas desenvolvidas. Dados 

atualizados por líderes de 124 grupos indicaram que em 2005 existiam 1246 

pesquisadores, 1770 estudantes e 130 técnicos atuando em grupos de pesquisa. Tais 

índices tendem a ser bem maiores com a inclusão dos dados dos restantes 64 grupos 

existentes na Universidade. 

O gráfico 1.b, a seguir, permite visualizar esse crescimento no período de 

2000 a 2005, considerando os novos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Vide anexo 12 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Gráfico 1.b – Grupos de pesquisa em 2000 – 2002 – 2004 - 2005 
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Fonte: Censo do CNPq 2004 e CONSULTEC-PUCSP 

 

A ampliação do número de grupos de pesquisa na PUC-SP, respondendo à 

política da valorização da pesquisa constante do seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional e em seu Projeto Pedagógico Institucional, tem situado a Universidade em 

posição de destaque no panorama da educação superior. Dados apontados pelo Censo 

do CNPq, evidenciam que a PUC-SP passa a ocupar o ranking 16° lugar, se considerado 

o total de instituições, mostrando uma performance de ampliação de grupos a cada 

biênio. Além disso, em 2004 passa a ocupar o 1° lugar no ranking das instituições 

privadas do país, como evidenciam os dados apresentados no quadro 2.b, a seguir: 
 

Quadro 2.b - PUC-SP no ranking do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq  

Total GP Ano (Brasil) 
Total GP PUC-

SP 
Ranking PUC-SP 

Geral 
Ranking PUC-SP 

Instituições Privadas 
2000 11760 90 30° 3° 
2002 15158 145 27° 3° 
2004 19470 182 16° 1° 

1111Fonte: Censo CNPq 2004 

 

1.2 - Composição, áreas de conhecimentos e linhas de pesquisa. 
Dados específicos fornecidos por líderes de 124 dos 188 grupos cadastrados, 

sobre os componentes dos grupos revelam aspectos que merecem destaque, 

considerando as metas institucionais no que se refere à integração Graduação, Pós-

Graduação e outras instituições na produção de conhecimento. 

                                                 
11 Dados apresentados pela Prof. Dra. Mary Jane Spink na Semana Acadêmica da PUC-SP- 
Outubro/2005 .  
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Constata-se que alunos e pesquisadores, tanto da Graduação como da Pós-

Graduação integram os grupos de pesquisa cadastrados da PUCSP, com um predomínio 

de integrantes da Pós-Graduação, quer sejam docentes ou discentes, como mostra a 

tabela a seguir. Os dados evidenciam também que existem 143 pesquisadores de outras 

instituições integrando os grupos de pesquisa da Universidade, embora o número de 

estudantes externos seja ainda reduzido (sete alunos). 

 
Quadro 3.b - Composição dos grupos de pesquisa da PUC-SP: pesquisadores e estudantes da 
Graduação, Pós-Graduação, de outras instituições e técnicos: 2005 

Nº de Grupos 
Informantes Nº de Pesquisadores Nº de Estudantes 

Pós Graduação Outras 
IES Pós Graduação Outras 

IES 

N° de 
Técnicos 

124 
739 365 145 1199 554 07 130 

Fonte: CONSULTEC-PUCSP. 

 

Uma análise mais detalhada da composição dos grupos revelou que grande 

parte tem uma composição heterogênea, contando com pesquisadores e estudantes 

oriundos dos dois níveis de cursos e ainda de outras instituições. Os dados mostraram 

que, em 2005, 35% dos grupos contavam com pesquisadores da Pós-Graduação e da 

Graduação e 37,5% contavam com alunos desses dois níveis de curso. Além disso, 

37,6% tinham pesquisadores ou estudantes de outras instituições em sua composição. 

Os grupos de pesquisa, em geral, estão vinculados a núcleos de pesquisa 

que se caracterizam pelas especificidades das áreas pesquisadas. Dados indicados no 

site da PUC-SP, dezembro 05 apontavam a existência dos seguintes núcleos:  

• Núcleo de E•  EPE - Estúdio de Poesia Experimental 
• Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica - Laboratório de 

Linguagens Sonoras (LLS) 
• Programas de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social (PSO)  
• NECAP – Categorias Fundamentais do Psiquismo  
• NEHPSI - História da Psicologia  
• NEPIM – Identidade-Metamorfose  
• NEXIN – Exclusão/Inclusão Social  
• NACQUE – Adolescentes, concepções e questões emergentes  
• NEGRI – Estudos de gênero, raça e idade  
• NOAS – Organização e Ação Social  
• NPDPS – Práticas discursivas e produção de sentidos  
• NUPMOS – Psicologia política e movimentos sociais  
• NUPS – Psicanálise e Sociedade  
• NUPTEC – Psicologia e Tecnologia 
• Psicologia: Psicologia Clínica (Pós)  
• Ciências da Religião (Pós)  
• Gerontologia  
• GoPEF - Núcleo de Pesquisa em Ensino de Física 
• Programa de Estudos Pós-Graduação em Serviço Social  
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• Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos - (NEPEDH) 
• Estudos e Pesquisa em Movimentos Sociais  
• Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Seguridade e Assistência  
• Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade (NEPI)  
• Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Criança e o Adolescente  
• Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Ensino e Questões Metodológicas em 

Serviço  Social (NEMESS)  
• Núcleo de Estudo e Aprofundamento Marxista (NEAM)  
• Núcleo de Políticas Social: Análise de Conjuntura  
• Núcleo de Estudo e Pesquisa de Família - (NUPEF)  
• Laboratório de Psicopatologia Fundamental Pós-Graduação em Psicologia 

Clínica.  
• Núcleos de Estudos Junguianos  
• Núcleo de Família e Comunidade  
• Núcleo de Práticas Clínicas  
• Núcleo de Método Psicanalítico e Formações da Cultura  
• Núcleo de Psicanálise  
• Núcleo de Psicossomática e Psicologia Hospitalar  
• Núcleo de Subjetividade  
• Nu-Sol - Núcleo de Sociabilidade Libertária  
• Programa de PG em Administração - Núcleo de Estudos do Futuro  
• NTC/PUC-SP - Núcleo de Trabalhos Comunitários 
• NEILS - Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais 
• NEAMP - Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política  
• Núcleo Perseu Abramo - Pesquisa em Jornalismo 
• NURES - Núcleo de Estudos Religião e Sociedade (Pós Ciências Sociais) 

 

A estruturação da PUC-SP, contemplando cursos das diferentes áreas, faz 

refletir sobre a contribuição para a produção de conhecimentos referentes a áreas, 

campos e linhas de pesquisa diversificadas, que qualifica a sua unidade por uma 

pluralidade bastante significativa no campo da pesquisa, ensino e extensão na 

Universidade. 
Tabela 3.b - Número de Grupos de pesquisa por grande área e linhas de pesquisa do CNPq12: 

Grande Área  Grupos Linhas de Pesquisa 

Ciências Biológicas 3 11 

Ciências da Saúde 23 66 

Ciências Exatas e da Terra 2 4 

Ciências Humanas 81 193 

Ciências Sociais Aplicadas 43 99 

Engenharias 4 6 

Lingüística, Letras e Artes 26 59 

TOTAIS 182 438 
Fonte: Censo CNPq 2004 -  

                                                 
12 Dados apresentados pela Prof.ª Mary Jane Spink na Semana Acadêmica da PUC-SP- Out. 

2005. 
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Os dados apresentados na tabela anterior, classificados segundo as áreas do 

CNPq, revelam uma concentração de grupos, ou seja, 80%, voltados para pesquisas nas 

Áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Lingüística, Letras e Artes. A 

concentração observada é de certa forma compatível com a grade de cursos mantidos 

pela PUC-SP, quando se constata um maior número na área de ciências humanas13.  

Essa direção de produção de conhecimento é confirmada quando os grupos 

são classificados segundo áreas e campo de conhecimento definidos pela PUC-SP, 

mostrado no quadro a seguir.  
 
Quadro 4.b - Número de grupos de pesquisa por Área e Campo de Conhecimento definidas pela PUC-
SP - situação 2004 

Áreas 
(definidas pela PUC-SP) 

Campo do conhecimento N° 
grupo

s 
CCoommuunniiccaaççããoo  ee  LLeettrraass  Lingüística, Lingüística Aplicada, Língua Portuguesa, 

Literatura, Comunicação e Semiótica, Letras, Publicidade, 
Jornalismo, Artes do Corpo, Multimeios, Secretário 
Executivo Bilíngüe. 

38 

Ciências sociais Direito, Ciências Sociais, História, Geografia, Relações 
Internacionais, Turismo, Serviço Social 

36 

Educação Pedagogia, Psicologia da Educação, Educação: História, 
Política e Sociedade, Educação: Currículo, Educação 
Matemática. 

29 

Ciências da Vida I Psicologia, Psicologia Clínica, Psicologia Social, Psicologia 
Experimental, Gerontologia. 

26 

Ciências da Vida II Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas, 
Fonoaudiologia 

23 

Fundamentos das ciências Ciências da Religião, Teologia, Filosofia, História da Ciência 13 

Ciências Econômicas Administração, Economia, Contábeis e Atuariais 11 
Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

Física, Engenharia, Matemática, Ciência da Computação, 
Tecnologias e Mídias Digitais 

06 

Fonte: Dados apresentados pela prof. Mary Jane Spink na Semana Acadêmica da PUC-SP- Out. 2005/2006  
 

Constata-se que 78% estão voltados para Comunicação e Letras, Ciências 

Sociais, Educação, Ciências da Vida I (ligada ao campo da psicologia) e Fundamentos 

das Ciências.  

Pode-se também observar ser reduzido o número de pesquisas voltadas para 

as Ciências Exatas e Tecnológicas. Tal situação pode ser explicada pelo pequeno 

número de cursos voltados a essas áreas na instituição. Além disso, cabe destacar que a 

Matemática, dadas as características da produção de conhecimento na PUC-SP, foi 

alocada na área de Educação, como Educação Matemática.   

 

 

 

 

                                                 
13 A relação de cursos por Centros Universitários encontra-se no Relatório do Ensino na PUC-SP. 
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2 - Iniciação Científica 
2.1 - Políticas e Procedimentos 

A Iniciação Científica na PUC-SP, segundo o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) faz parte do projeto pedagógico dos cursos, articulando-se às atividades docentes e 

de extensão no processo de construção de conhecimento e formação do aluno. Essa 

relação dialógica possibilita compreender a Pesquisa PUC-SP em duas dimensões, quais 

sejam: uma de caráter básico e outra de caráter pedagógico, estando a Iniciação 

Científica vinculada a esta segunda modalidade.  

A Iniciação Científica se faz lugar da pesquisa fundada em princípios 

educativo-pedagógicos. Por conseguinte, o objetivo da Iniciação Científica está voltado 

para um novo modelo de ensino, com vistas a introduzir o aluno nas atividades de 

construção do conhecimento, de modo a superar o modelo de transmissão e inculcação 

de conhecimentos, para o de aprender criando, por meio da reflexão crítica (cf. Plano de 

Desenvolvimento Institucional: PDI/PUC-SP, p. 56-57). 

Em texto de apresentação do 14° Encontro de Iniciação Científica/05, a Vice-

Reitora Acadêmica14 enfatiza que a iniciação científica sintetiza plenamente a filosofia 

pedagógica da Universidade, pautada na concepção de que a excelência da formação 

universitária (crítica, reflexiva e criativa) só é atingida com a articulação entre a pesquisa, 

ensino e extensão. Destaca que o estudante aprende realizando uma pesquisa completa, 

trabalhando de forma cooperativa com outros pesquisadores e exercendo a crítica 

responsável e o diálogo socializador do conhecimento. 

A Iniciação Científica na PUC-SP teve suas atividades sistematizadas 

especialmente a partir de 1988, com a criação do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica, e tem se ampliado a cada ano.  

Os projetos dos alunos vinculados ao programa de bolsas, conforme 

diretrizes da Comissão de Pesquisa têm um acompanhamento contínuo pelo orientador 

docente e são avaliados em diferentes instâncias, quais sejam, pelo Departamento do 

orientador e por assessores pareceristas (professores doutores), internos e externos à 

Universidade, representando as diferentes áreas de conhecimento.  

O processo de acompanhamento da qualidade pedagógica da iniciação 

científica realizada na PUC-SP, particularmente dos projetos do programa de bolsas, 

além da orientação contínua realizada pelo docente orientador, procura assegurar a 

produção científica do aluno. Uma das estratégias utilizadas é a realização anual de um 

Encontro de Iniciação Científica, consoante com Regulamento em vigor, da Comissão 

de Pesquisa. O encontro se constitui em momento avaliativo, quando todos os alunos 
                                                 
14 Vice-Reitora Acadêmica: Prof. Dra. Bader Burihan Sawaia 
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têm oportunidade de apresentar os resultados do plano de trabalho individual por meio de 

exposições em painéis e/ou oral. Tal avaliação, conforme normatização, é realizada por 

representantes das áreas do conhecimento, oriundos do quadro docente da PUC-SP e de 

outras instituições. 

 

2.2 - Projetos nos Centros Universitários  
Constatou-se que a Iniciação Científica, estruturada com projetos de alunos 

devidamente aprovados com concessão de bolsas, se instalou nos diferentes centros 

universitários da PUC-SP. 

As tabelas, a seguir procuram mostrar essas iniciativas. É importante 

esclarecer que a situação de cada ano levou em conta todos os projetos que se 

desenvolveram na Universidade no ano em curso. A cada semestre são aprovados novos 

projetos com vigência, em sua maioria, de um ano. Assim, os dados do ano base de 

análise concentram tanto os projetos iniciados no 2° semestre do ano anterior e que 

foram concluídos no meio do semestre do ano em questão, como aqueles iniciados no 

ano analisado, com início em março e também no meio do semestre. 

A situação 2004 incluiu os projetos com vigência 2003/2004 (2° semestre 

2003 até 1° semestre 2004), os projetos com vigência 2004 (1° e 2° semestres 2004) e 

os projetos iniciados no 2° semestre de 2004 (vigência 2° semestre 2004 até 1° semestre 

2005).  

A situação 2005 incluiu os projetos com vigência 2004/2005 (2° semestre 

2004 até 1° semestre 2005), os projetos com vigência 2005 (1° e 2° semestres 2005) e 

os projetos iniciados no 2° semestre de 2005 (vigência 2° semestre 2005 até 1° semestre 

2006).  
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Essa distribuição está indicada nas duas tabelas seguintes: 
Tabela 4.b - Número de projetos, professores e alunos com bolsa considerados na análise de 2004. 15 

Vigência 
2º Sem. 03 a 1° 

sem.04 

Vigência 
1º e 2° Sem. 04 

Vigência 
2º Sem. 04 a 1°sem. 

05 

Centr
os 

Faculdades 

Nº. 
Pro

j 

Nº. 
Pro

f 

Nº  al. 
c/bolsa 

Nº. 
Pro

j 

Nº. 
Pro

f 

Nº  al. 
c/bolsa 

Nº. 
Pro

j 

Nº. 
Pro

f 

Nº  al. 
c/bolsa 

Direito 10 17 10 17 17 20 19 25 21 
Economia, 
Adm.Contabilidade e 
Atuária 

9 11 15 9 12 13 11 27 18 
CCJE

A 

Total Centro 19 28 25 26 29 33 30 52 39 
Educação 4 6 7 3 4 3 1 18 1 
Fonoaudiologia 9 14 16 1 1 2 21 6 47 

CE  

Total Centro 13 20 23 4 5 5 22 24 48 
Depto. de Teologia e 
Ciências. da Religião 

3 6 29 7 9 7 8 12 20 

Psicologia 19 27 4 2 5 2 9 20 8 
Serviço Social 1 2 24 1 1 18 4 21 35 
Ciências Sociais 12 19 15 18 22 13 20 13 40 
Comunicação e Filosofia 10 27 7 14 14 14 23 34 23 

CCH 

Total Centro 45 81 79 42 51 54 64 10
0 

126 

Matemática, Física e 
Tecnologia 

14 21 21 7 7 7 15 26 22 CCET  
  

Total Centro 14 21 21 7 7 7 15 26 22 
Ciências Biológicas 4 4 6 16 18 22 15 16 23 
Ciências Médicas 7 10 13 12 18 18 23 1 56 

CCMB  
  

Total Centro 11 14 19 28 36 40 38 17 79 
Total Geral 102 164 167 107 128 139 169 219 314 

 
 

Tabela 5.b - Número de projetos, professores e alunos com bolsa considerados na análise de 2005.16 

Vigência 
2º Sem. 04 a 1° sem.05 

Vigência 
1º e 2° Sem. 05 

Vigência 
2º Sem. 05 a 1°sem. 06 

Centro
s 

Faculdades 

Nº. 
Pro

j 

Nº. 
Pro

f 

Nº  al. 
c/bolsa 

Nº. 
Pro

j 

Nº. 
Pro

f 

Nº  al.. 
c/bolsa 

Nº. 
Pro

j 

Nº. 
Pro

f 

Nº  al. 
c/bolsa 

Direito 19 25 21 15 23 15 5 22 6 
Economia, Adm. 
Contabilidade e Atuária 

11 27 18 9 6 12 8 16 15 
CCJE

A 

Total Centro 30 52 39 24 29 27 13 38 21 
Educação 1 18 1 3 16 4 5 5 12 
Fonoaudiologia 21 6 47 9 7 11 8 5 24 

CE  

Total Centro 22 24 48 12 23 15 13 10 36 
Psicologia 9 12 20 14 19 25 8 11 17 
Serviço Social 4 20 8 2 10 2 1 27 5 
Ciências Sociais 20 21 36 24 11 27 12 20 28 
Comunicação e Filosofia 23 13 41 23 12 23 21 10 41 
Depto. de Teologia e 
Ciências da Religião 

8 34 21 6 19 12 9 38 26 

CCH 

Total Centro 64 100 126 69 71 89 51 106 117 
Matemática, Física e 
Tecnologia 

15 26 22 8 18 8 14 17 23 CCET  

Total Centro 15 26 22 8 18 8 14 17 23 
Ciências Biológicas 15 16 23 15 16 17 11 11 13 
Ciências Médicas 23 1 56 18 2 24 17 6 29 

CCMB  

Total Centro 38 17 79 33 18 41 28 17 42 
Total Geral 169 219 314 146 159 180 119 188 239 

Fonte: CONSULTEC – PUC-SP. Dez.05 

 
                                                 
15 Vide Anexos 14 e 15 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
16 Vide Anexos 14 e 16 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

  
 

125

Pode verificar que o número de projetos de 2004 perfazem 378, sendo 276 

iniciados em 2004 (no primeiro ou segundo semestres) o que representa 73% dos 

projetos e 102  projetos iniciados em agosto de 2003 e concluídos em julho de 2004, o 

que representa 27% dos projetos.  

A situação de 2005, por sua vez, totaliza 434 projetos, sendo 265 iniciados 

em 2005 (no primeiro ou segundo semestres), o que representa 61%, e 169 iniciados em 

2004 e concluídos em julho de 2005, o que representa 39% dos projetos em realização 

no ano de 2005. 

Com vistas a uma análise comparativa da situação de 2004/2005, e 

considerando esses dados especificados, foi composta a tabela a seguir, contemplando 

os projetos de iniciação científica com concessão de bolsas e realizados na PUC-SP nos 

dois anos considerados, independente do período de vigência de bolsa do projeto.  
 

Tabela 6.b - Projetos de iniciação científica com concessão de bolsas* em realização na PUC-SP nos 
anos de 2004 e 2005: professores e alunos envolvidos 

Nº. Proj. Nº. Prof. Nº  alun. 
c/bolsa 

Centros Faculdades 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Direito 46 39 59 70 51 42 
Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuária 

29 28 50 49 46 45 
CCJEA 

Total Centro 75 67 109 119 97 87 
Educação 8 9 28 39 11 17 
Fonoaudiologia 31 38 21 18 65 82 

CE  

Total Centro 39 47 49 57 76 99 
Psicologia 30 31 52 42 14 62 
Serviço Social 6 7 24 57 77 15 
Ciências Sociais 50 56 54 52 68 91 
Comunicação e Filosofia 47 67 75 35 68 105 
Depto. de Teologia e Ciências da 
Religião 

18 23 27 91 56 59 

CCH 

Total Centro 151 184 232 277 259 332 
Matemática, Física e Tecnologia 36 37 54 61 50 53 CCET  
Total Centro 36 37 54 61 50 53 
Ciências Biológicas 35 41 38 43 51 53 
Ciências Médicas 42 58 29 9 87 109 

CCMB  

Total Centro 77 99 67 52 138 162 
Total Geral 378 434 511 566 620 733 

Fonte: CONSULTEC – PUCSP. Dez.05 

Obs.:  * Bolsas do Programa PIBIC-CEPE, PIBIC-CNPq  e bolsas FAPESP. 

Pode-se afirmar, portanto, que em 2004 foram realizados e acompanhados na 

Universidade 378 projetos de iniciação científica, com a participação de 511 professores 

orientadores doutores e 620 alunos pesquisadores. Em 2005 tais índices se elevaram 

para 434 projetos, 566 professores e 733 alunos.  

As diferentes Faculdades e o Departamento de Teologia, como indicado na 

tabela anterior, mantiveram projetos de iniciação científica como componente de sua 
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proposta pedagógica. É possível verificar, considerando a situação 2004 e 2005, um 

incremento na atividade, revelado tanto pelo aumento do número de projetos 

desenvolvidos, como de professores e de alunos participantes. 

O gráfico abaixo, possibilita visualizar essa situação em 2004 e 2005 nas 

diferentes Faculdades da Graduação, podendo-se verificar um incremento no número de 

projetos na maioria das unidades.  
 
 

Gráfico 2.b -  N° de Projetos de iniciação científica com concessão de bolsas nas diferentes 
Faculdades e Departamento de Teologia e Ciência da Religião. 
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Fonte: CONSULTEC - PUC-SP 

 
 

Observa-se nas diferentes Faculdades uma heterogeneidade quanto ao 

número de projetos de iniciação científica com concessão de bolsas pesquisa.  

A tabela, a seguir, permite explicitar melhor essa situação em 2005, se 

analisarmos o número de alunos e professores envolvidos, em relação ao total de alunos 

e professores das faculdades. Para essa análise foram computados também os alunos 

que não têm bolsa de iniciação científica, mas que participam das pesquisas. Estão 

nessa situação 34 alunos em 2004 e 56 alunos em 2005. 
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Tabela 7.b - Número e porcentagem de professores e alunos (com bolsa e sem bolsa) participantes de 
Projetos de iniciação científica nas Faculdades dos diferentes Centros- 2005 

Professores Alunos Centros Faculdades Nº. De 
Projetos Na 

faculdade 
Em 
projet
o 

% Na 
faculdade 

Em 
projeto 

% 

Direito 39 655 70 10,7 2454 42 1,7 
Econ. Adm. 
Contabilidade e 
Atuária 

28 792 49 6,2 5788 47 0,8 
CCJEA 

Total Centro 67 1447 119 8,2 8242 89 1,1 
Educação 9 173 39 22,5 544 17 3,1 
Fonoaudiologia 38 157 18 11,5 210 89 42,

4 

CE  

Total Centro 47 330 57 17,3 754 106 14,
1 

Psicologia 31 444 42 9,5 904 66 7,3 
Serviço Social 7 68 57 83,8 298 18 6,0 
Ciências Sociais 56 287 52 18,1 1924 97 5,0 
Comunicação e 
Filosofia 

67 734 35 4,8 2497 112 4,5 

Depto. de 
Teologia e 
Ciências da 
Religião 

23  91   64  

CCH 

Total Centro 184 1533 277 18,1 5623 357 6,3 
Matemática, 
Física e 
Tecnologia 

37 429 61 14,2 1087 58 5,3 CCET  

Total Centro 37 429 61 14,2 1087 58 5,3 
Ciências 
Biológicas 

41 34 43 126,5 237 56 23,
6 

Ciências Médicas 58 238 9 3,8 787 123 15,
6 

CCMB  

Total Centro 99 272 52 19,1 1024 179 17,
5 

Total Geral 434 4011 566 14,1 16730 789 4,7 
Fonte: CONSULTEC- PUC-SP: 2005 

Obs: Há casos de dupla contagem de professores e alunos tendo em vista a vigência dos projetos. 

 

Constata-se que nas Faculdades de Fonoaudiologia, Ciências Biológicas e 

Ciências Médicas, de 15,6 a 42,4% dos alunos participam de projetos, sendo 42,4%, 

23,6% e 15,6% respectivamente. As demais Faculdades apresentam índices menores de 

participação. Quanto à participação de professores constata-se que a maioria das 

Faculdades (sete) conta com a participação de mais de 10% dos docentes na orientação 

dos projetos de iniciação científica cadastrados.   

Um aspecto importante a ser assinalado na atividade de iniciação científica da 

PUC-SP, é a organização dos projetos de pesquisa nos cursos. Percebe-se que projetos 

desenvolvidos por determinada Faculdade ou curso têm alunos de outras Faculdades ou 
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de outros cursos da mesma Faculdade17. Tal situação representou mais de 33% dos 

participantes, tanto em 2004 como em 2005. Em 2005, de 789 alunos envolvidos em 

projetos de pesquisa vinculados a determinada faculdade ou curso, 294 eram alunos 

cursando outra faculdade ou outro curso da mesma faculdade, o que representa 37,3%; 

em 2004, isso ocorreu com 222 alunos de 654 envolvidos nos projetos, perfazendo 34%. 

Essa manifestação é reveladora da preocupação dos professores com um trabalho 

interdisciplinar nos projetos pedagógicos dos cursos.  

Nos gráficos, a seguir, é apresentada a distribuição dos projetos de iniciação 

científica pelos diferentes Departamentos de cada Faculdade, organizadas por Centro 

Universitário.  
 

Gráfico 3.b – Projetos de IC  - Centro de Ciências Exatas e Tecnologia: CCE – Faculdade de 
Matemática Física e Tecnologia. 

Projetos de IC -Faculdade/Departamentos de 
Matemática,Física e Tecnologia

Ciência da 
Computação

10
(36%)

Matemática
4

(15%)

Engenharia 
Elétrica

8
(30%)

Física
5

(19%)

 
Gráfico 4.b - Projetos de IC - Centro de Ciências Humanas- CCH – Faculdade de Ciências Sociais 

Projetos de IC -Faculdade /Departamentos de Ciências 
Sociais

Política
10

(28%)

Sociologia
9

(26%)

História
9

(26%)

Geografia
3

(9%)
Antropologia

4
(11%)

 

 

 

 

 

                                                 
17 O Departamento de Teologia e Ciências da Religião não está incluído na análise desse item dada sua 

especificidade de atendimento a alunos de todos os cursos. 
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Gráfico 5.b - Projetos de IC - Centro de Ciências Humanas- CCH – Faculdade de Comunicação e 
Filosofia. 

 

 
Gráfico 6.b - Projetos de IC - Centro de Ciências Humanas- CCH – Faculdade de Serviço Social. 

Projetos de IC - Faculdade/Departamentos  de Serviço 
Social

Fundamentos 
do Serviço 

Social
1

(33%)

Metodologia 
do Serviço 

Social
2

(67%)

 
Gráfico 7.b - Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas - CCJEA – Faculdade de 
Administração, Economia, Contabilidade e Atuariais. 

Projetos de IC -Faculdade/Departamentos Ciências 
Ecônomicas e Administrativas  

Economia
21

(81%)

Administração
5

(19%)

 
 

Projetos de IC - Faculdade/Departamentos de 
Comunicação e Filosofia

Inglês
10

(16%) Lingüística
16

(27%)

Português
11

(18%)
 Artes do 

Corpo
11

(18%)

Comunicação  
Jornalística 

3 
(5%) 

Francês 
3 

(5%) 

Filosofia 
7 

(11%) 
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Gráfico 8.b - Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas - CCJEA – Faculdade de Direito. 

 
Gráfico 9.b - Centro de Ciências Médicas e Biológicas - CCMB – Faculdade de Ciências Biológicas 

Projetos de IC - Faculdade/Departamentos  de 
Ciências Biológicas

Morfologia e 
Patologia

15
(55%) Ciências 

Fisiológicas
5

(19%)

Ciências do 
Ambiente

7
(26%)

 
Gráfico 10.b - Centro de Ciências Médicas e Biológicas - CCMB – Faculdade de Ciências Médicas 

Projetos de IC - Faculdade/Departamentos de 
Ciências Médicas  

Enfermagem
5

(12%)

Medicina
28

(65%)

Cirurgia
10

(23%)

 

 

 

 

 

Projetos de IC - Faculdade /Departamentos de 
Direito

Direito Penal e 
Processual 

Penal
1

(5%)

Direitos  
Difusos e  
Coletivos 

3 
(14%) 

Direito Civil,  
Processual  

Civil e do  
Trabalho

4
(18%)

Teoria Geral 
do Direito

2
9%

Relações  
Tribut.,  

Econômicas e  
Administr. 

1 
(5%) 

Direito Público 
11

(49%) 
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Gráfico 11.b - Centro de Educação – CE – Faculdade de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 12.b - Centro de Educação – CE – Faculdade de Fonoaudiologia 

Projetos de IC -Faculdade/Departamentos de Fonoaudiologia*

Clínica 
Fonoaudiológica

9
(64%)

Fundamentos 
da 

Fonoaudiologia
5

(36%)

 

3 - Projetos de Pesquisa 
Além dos projetos de iniciação científica, outros projetos de pesquisa se 

efetivaram nas diferentes unidades, quer sejam da Graduação ou Pós Graduação 

liderados por docentes qualificados doutores na quase totalidade. Tais projetos são em 

sua grande maioria vinculados a grupos e núcleos de pesquisa.Também foram 

considerados projetos de pesquisa, as pesquisas realizadas em teses, dissertações e 

monografias da Pós-Graduação.  

Para analisar essa situação foi especificado o indicador: Projetos de 

pesquisa: pesquisas cadastradas, unidades envolvidas, participantes e número de teses, 

dissertações e monografias. 

 

Projetos de IC -Faculdade/Departamentos de 
Educação

Tecnologia da 
Educação 

3 
(50%) 

Fundamentos  
da Educação 

3 
(50%) 
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3.1 – Número de unidades envolvidas  
A PUC-SP mantém atualizado o cadastro deste trabalho realizado no Pós-

Graduação. Assim sendo, existem cadastrados dados que mostram as linhas de 

pesquisa, líderes e fontes de fomento das pesquisas realizadas na Pós-Graduação.  

Em termos quantitativos constatou-se a existência de um grande número de 

projetos (550), liderados por 930 professores doutores, com exceção de um docente com 

titulação de mestrado e contando com a participação de 1669 alunos dos cursos de 

mestrado e 981 alunos do doutorado18.  

O gráfico, a seguir, mostra a distribuição dos projetos pelos diferentes 

Programas da Pós-Graduação. Os dados revelam que todos os programas apresentam 

produção em pesquisa. 
 
 

Gráfico 13.b -  Número de projetos de pesquisa nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: 2005 
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Fonte: Pós-Graduação- 2005 

 

3.2 – Teses, dissertações e monografias 
Além dos projetos, um importante descritor da produção científica na 

Universidade são os dados relativos ao número de dissertações e teses efetivadas no 

                                                 
18 Vide Anexo 19 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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mestrado e doutorado Stricto Sensu, respectivamente. Constitui-se exigência da 

qualificação que tais produções sejam trabalhos de pesquisa. 

A tabela, a seguir, mostra os seguintes dados relativos ao número de 

dissertações e teses elaboradas na Universidade, totalizando 1168 em 2004 e 1238 em 

2005. 
 

Tabela 8.b - Número de dissertações e teses produzidas na PUC-SP: 2004 / 2005. 

2004 2005 Programas 
Dissertações Teses Dissertações Teses 

1-Administração (ADM) 41 0 27 0 
2- Ciências Contábeis (CFC) 27 0 29 0 
3- Ciências da Religião (CRE) 19 1 22 1 
4- Ciências Sociais(CSO) 25 58 30 54 
5 – Comunicação e Semiótica (COS) 53 44 40 52 
6 -Direito (DIR) 285 65 255 70 
7 – Economia (ECO) 13 0 29 0 
8 - Educação, História, Política,Sociedade 
(EHPS) 

19 8 25 15 

9 -Educação: Currículo (CED) 26 33 28 19 
10 - Educação: Psicologia da Educação (PED) 21 21 36 18 
11 - Educação Matemática (EDM) 31 1 45 5 
12 – Filosofia (FIL) 8 1 21 6 
13 - Fonoaudiologia(FONO) 37 0 45 0 
14 - Gerontologia (GER) 21 0 25 0 
15 – História (HIS) 30 15 27 16 
16 – História da ciência (HCS) 15 0 22 0 
17 - Língua Portuguesa (LPO) 25 8 26 6 
18 - Lingüística Aplicada e Estudo da 
Linguagem (LAEL) 

33 12 29 16 

19 - Literatura e Crítica Literária (LCL) 11 0 28 0 
20 – Psicologia (Psicologia Clínica) PCL  37 23 50 23 
21 – Psicologia (Psicologia Social) PSO 20 18 20 15 
22 - Psic. Experimental: Análise do 
Comportamento  

12 0 18 0 

23 - Rel. Intern. PUC-SP; UNESP;UNICAMP- 
Prog. Santiago Dantas. 

0 0 1 0 

24 – Serviço Social (SSO) 28 23 15 29 
837 331 893 345 Total 1168 1238 

Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu. 
Obs: Dois novos mestrados foram aprovados e terão início em 2006 

 

Os dados revelam uma produção relevante, compatível com o número de 

programas existentes, quer sejam, Mestrado ou Doutorado.  

Acresce a esses dados o número de monografias produzidas nos cursos Pós-
Graduação Lato Sensu - Especialização. Esses cursos obedecem às normas da 

Resolução nº. 1, de 3 de abril de 2001, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (CES/CNE) e, portanto, tem como exigência a elaboração de 

monografia como condição de aprovação.  

Com a diversidade de cursos oferecidos pela PUC-SP, foram os seguintes os 

índices apresentados quanto à produção de monografias. 
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Tabela 9.b - Número de monografias produzidas nos cursos de Especialização da PUC-SP-2004 / 2005 

Monografias Curso 2004 2005 
Abordagem junguiana: leitura da realidade e metodologia de trabalho 23 15 
Administração de empresas 54 19 
Clínica interdisciplinar com o bebê - a saúde física e psíquica na 1ª infância 9 0 
Cultura e meios de comunicação: uma abordagem teórico-prática 17 4 
Direito administrativo 33 3 
Direito ambiental 0 1 
Direito contratual 94 12 
Direito das relações de consumo 46 6 
Direito do trabalho 105 2 
Direito empresarial 63 7 
Direito processual civil 117 48 
Direito processual civil em módulos 45 33 
Direito processual tributário 15 2 
Direito tributário 218 71 
Economia aplicada a sistemas de saúde 2 0 
Economia e gestão das relações do trabalho 8 0 
Economia social e desenvolvimento - especialização em América Latina 1 1 
Educação inclusiva e deficiência mental 29 21 
Ensino de espanhol para brasileiros 8 0 
Ensino de geografia 7 0 
Especialização em teoria psicanalítica 24 17 
Especialização para professores da escola de educação infantil e de 1ª a 4ª séries 1 0 
Fonoaudiologia – audição 3 0 
Fonoaudiologia – linguagem 16 0 
Fonoaudiologia – voz 9 0 
Fundamentos de uma educação para o pensar 10 5 
História da ciência 0 10 
História, sociedade e cultura 61 0 
Língua portuguesa 51 0 
Literatura 12 11 
Magistério do ensino superior 27 0 
MBA em contabilidade - auditoria e perícia 6 0 
MBA em contabilidade – empresarial 1 11 
MBIS Master Business Information Systems executivo em ciência da computação 2 0 
Programa de comunicação jornalística - jornalismo cultural 7 11 
Programa de comunicação jornalística - jornalismo econômico 6 7 
Programa de comunicação jornalística - jornalismo institucional 6 3 
Programa de comunicação jornalística - jornalismo internacional 7 4 
Programa de comunicação jornalística - jornalismo multimídia 2 2 
Programa de comunicação jornalística - jornalismo político 1 4 
Programa de comunicação jornalística - jornalismo social 7 3 
Programa de comunicação jornalística - jornalismo, educação e ciência. 2 2 
Psicanálise e linguagem: uma outra psicopatologia 12 0 
Psicologia e saúde: psicologia hospitalar 11 0 
Psicopedagogia 39 0 
Serviço social na área judiciária 18 2 
Tecnologias interativas aplicadas à educação 12 20 
Terapia familiar e de casal 22 0 

Total 1269 357 
Fonte: COGEAE- 2005.19  

 

É importante assinalar que o elevado número de monografias do ano de 2004 

em relação a 2005 deveu-se ao fato das monografias deste último ano ainda não estarem 

concluídas e registradas no banco de dados, quando da coleta das informações para o 

presente relatório. 

 

                                                 
19 Vide Anexo 6 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 
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Questão avaliativa:   

C)  Quais os incentivos para a produção científica e pesquisa? 

 

Essa questão avaliativa diz respeito aos apoios assumidos, pela PUC-SP, 

para a produção científica e pesquisa e sua análise foi feita a partir do seguinte indicador 

e  respectivos descritores: 

Tipo de incentivos a docentes e alunos: demanda e efetivação de auxílios e 

bolsas: 

• Incentivo à pesquisa docente  

• Bolsas de iniciação científica para alunos:  

• Parcerias no fomento à pesquisa 

• Difusão das produções de pesquisa: eventos e publicações. 

 

Buscando assegurar a excelência acadêmica dos cursos oferecidos pela 

PUC-SP e possibilitar condições institucionais para a incorporação definitiva da pesquisa 

na vida da Universidade, o CEPE propôs diretrizes para política de apoio e incentivo à 

pesquisa: Tais diretrizes, planificadas pela Comissão de Pesquisa, estão voltadas para:  

a) o incentivo e apoio ao desenvolvimento de diferentes modalidades de 
projetos de pesquisa, que abarcam a formação e o aperfeiçoamento de 
pesquisadores e de grupos de pesquisa da Universidade, o intercâmbio e a 
divulgação da produção científica de seus professores e alunos; 

b) a otimização do uso de recursos humanos e financeiros do Fundo de Apoio 
à Pesquisa; 

c) o atendimento às necessidades acadêmicas de vinculação da pesquisa 
aos projetos pedagógicos, especialmente na graduação, aos interesses de 
investigação de docentes/pesquisadores e às necessidades do 
desenvolvimento científico; 

d) a contribuição para a disseminação da pesquisa na Universidade, 
incentivando atividades, projetos e grupos de pesquisa, promotores da 
integração entre graduação e pós-graduação; 

e) a oferta de estrutura de apoio e contrapartida institucional para as 
atividades de pesquisa de seus professores, valorizando iniciativas que 
resultem em melhores condições para desenvolvimento de pesquisas e 
conseqüente repercussão de seus resultados; 

 

f) a facilitação ao acesso às informações sobre concessão e captação de 
recursos externos e incentivo às parcerias e convênios com agências de 
fomento à pesquisa. 
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O incentivo à produção científica na PUC-SP, bem como a divulgação dessa 

produção, conta com o Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) como um dos seus principais 

fundamentos. Este Fundo é gerido pelo CEPE, através da Comissão de Pesquisa.  

O FAP, formado com verba correspondente a 4% da receita líquida anual da 

PUC-SP, percebida das anuidades pagas pelo alunado, com os seguintes objetivos: 

a) dar apoio financeiro à consecução dos objetivos da Política de Apoio e 
Incentivo à Pesquisa do CEPE; 

b) financiar a liberação parcial ou integral de professores de suas respectivas 
horas contratuais para sua qualificação em programas de mestrado e 
doutorado, bem como para execução de projetos de pesquisa; 

c) conceder bolsas de incentivo a alunos de graduação através do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CEPE; 

d) conceder auxílios para impressão de dissertações e teses, participação em 
eventos científicos e organização do Encontro Anual de Iniciação Científica da 
PUC-SP. 

 
O uso da verba do FAP favoreceu, ao longo dos anos da sua criação, a 

institucionalização de modalidades de apoio e auxílios docentes e discentes que serão 

especificadas nos itens a seguir. 

 

1 – Incentivo à Pesquisa 
1.1 - Pesquisa docente 

A PUC-SP, por meio da verba FAP tem oferecido apoio à pesquisa docente, 

quer seja para a execução de projetos específicos ou para pesquisas vinculadas à 

qualificação do professor.  

As modalidades de apoio e auxílios docentes instituídas na PUC-SP são: 

Programa de Pesquisa – Capacitação Docente - tem por finalidade a 

qualificação de recursos humanos da Universidade, em programas de 

mestrado e doutorado reconhecidos pela CAPES. 

Projetos de Pesquisa Doutor – com vistas a incentivar a realização da 
pesquisa professores com titulação mínima de doutor, de maneira regular e 
contínua, a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores e o apoio a 
projetos de grupos de pesquisa desenvolvidos por equipes científicas 
formadas por docentes e discentes da Universidade, contribuindo para sua 
consolidação. 

Projetos de Pesquisa Interdisciplinar – com o objetivo de estimular a 
investigação de interesse acadêmico, de natureza coletiva, envolvendo 
necessariamente diferentes disciplinas e/ou departamentos. 

A apresentação de projetos poderá ser individual ou coletiva, devendo ter 
titulação mínima de doutor, o solicitante ou responsável. 
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Projetos de Pesquisa Institucional – com a finalidade de estimular a 
investigação sobre processos de gestão acadêmico-administrativos, 
envolvendo projetos sobre avaliação institucional, planejamento e avaliação 
curricular. 

A apresentação dessa modalidade de projeto poderá ser individual ou 
coletiva, devendo os pesquisadores, a eles integrados, ter titulação mínima de 
doutor. 

Auxílios para participação em eventos científicos – de acordo com a 
disponibilidade orçamentária do FAP, a Comissão de Pesquisa, anualmente, 
poderá autorizar auxílios para participação em eventos científicos. 

Auxílio para impressão de dissertações ou teses – de acordo com a 
disponibilidade orçamentária do FAP, a Comissão de Pesquisa, anualmente, 
poderá autorizar auxílios para impressão de dissertações ou teses. 

 
A análise do incentivo docente disponibilizado pela PUC-SP, considerando o 

período 2004/2005, revela que a instituição tem se voltado para apoios nas primeiras 

quatro modalidades indicadas, ou seja, capacitação docente, pesquisa doutor, pesquisa 

interdisciplinar e pesquisa institucional.  

Em 2004 foi identificada a concessão de 50 auxílios/apoio para docentes e 

em 2005, 53 auxílios/apoio, sendo tais concessões diferenciadas quanto a modalidade, 

número de horas e o tempo de vigência, que pode ser de um semestre ou um ano. O 

panorama do ano abrangeu não somente os apoios concedidos no ano, como também 

aqueles iniciados no 2° semestre do ano anterior, cuja continuidade foi extensiva aos 

meses do ano analisado. 20 

Devido ao fato de o docente ser dispensado de suas atividades para 

desenvolver o projeto de pesquisa, a concessão representa um montante de horas 

semanais concedidas para atividades de pesquisa, totalizadas pelo número de 

professores beneficiados. Tem-se também que considerar que a concepção pode 

abranger dez, vinte, trinta e até quarenta horas semanais, atendendo as diretrizes da 

comissão avaliadora das solicitações dos docentes. 

Constata-se que a instituição tem oferecido predominantemente auxílios 

dirigidos à capacitação docente (88% em 2004 e 85% em 2005), de sorte a investir na 

qualificação do professor da PUC, quer na condição de pesquisador-doutor, quer naquela 

referente ao seu aperfeiçoamento acadêmico. Assim procedendo, a Universidade 

favoreceu a formação de grande parte do seu corpo docente em cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu, tanto Mestrado como Doutorado. Tal ênfase é reveladora de 

uma tendência a um apoio à pesquisa individualizada, que atendeu em 2005 a 72% da 

demanda de solicitações dos docentes da instituição.  

                                                 
20 Vide Anexos 19 e 20 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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.Pode-se perceber, entretanto, um pequeno aumento do número de 

concessão de auxílio para pesquisa interdisciplinar em 2005. Os dados ainda revelam 

que professores da maioria das Faculdades foram beneficiados com o incentivo à 

pesquisa oferecido pela PUC-SP, como mostra a tabela, a seguir: 

 
Tabela 10.b - Número e modalidade de incentivos à pesquisa docente oferecidos pela PUC-SP em 
2005 

Modalidades  de incentivo 
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Capacitação Docente Doutor TP10 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 06 
Capacitação Docente Mestrado TP10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
Capacitação Docente Doutor TP20 0 1 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 09 
Capacitação Docente Doutor TP30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
Capacitação Docente Doutor TI 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
Pesquisa Doutor TP10 5 5 4 3 2 0 6 0 0 1 3 0 29 
Pesquisa Interdisciplinar 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 06 
Pesquisa Institucional 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 02 
Total 6 7 15 6 4 0 9 0 1 2 3 0 53 
Fonte: CONSULTEC-PUC-SP. Dez. 05  

 
O contrato de trabalho do docente também favorece a realização das 

atividades de pesquisa, pois contempla o exercício concomitante de docência e pelo 

menos mais uma das seguintes atividades, entre elas a pesquisa: acadêmico-

administrativas, pedagógicas, orientação de tese, pesquisa, supervisão de estágio, 

atendimento psicológico, médico ou de enfermaria nos hospitais ou clínicas, ou outras 

modalidades de atendimento. 

Dada a importância atribuída à vinculação ensino-pesquisa, a legislação da 

universidade abre possibilidade de unidade contratual especial que favorece a dedicação 

ao ensino e à pesquisa com a diminuição do número de aulas semanais e do número de 

alunos. 

Cumpre esclarecer, porém que as normas legais que regem esses aspectos 

passaram por revisão transitória em final de novembro Houve ampliação do percentual de 

dedicação à regência de aulas especialmente para os cargos iniciais da carreira e 

ampliação do número de orientandos a serem atendidos pelos docentes da Pós-

Graduação. 
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1.2 – Pesquisa discente: bolsas de iniciação científica 
O apoio e incentivo à pesquisa discente na PUCS-P é feito principalmente por 

meio de dois Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica, sendo um 

subsidiado pela própria PUC-SP, o PIBIC/CEPE, e outro com verba de agência externa, o 

PIBIC/CNPq.  

Ambos têm por finalidades21: 

a) despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 
estudantes de graduação, mediante participação em projetos de pesquisa 
orientados por pesquisadores qualificados integrantes de grupos de pesquisa 
consolidados; 

 b) possibilitar ao iniciante a aprendizagem de técnicas e métodos, como 
também estimular o desenvolvimento do pensar e do criar científicos, 
decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 
pesquisa; 

c) despertar no bolsista uma nova mentalidade em relação à pesquisa; 

d) preparar alunos para a pós-graduação; 

e) possibilitar a diminuição do tempo de permanência do bolsista (quando 
ingressar) na pós-graduação. 

 
Ressalte-se que, além das bolsas concedidas pelos Programas PIBIC-CEPE 

e PIBIC-CNPq, a iniciação científica também recebeu o apoio de outra importante 

agência de fomento- a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo), todavia, em termos percentuais, inferior àquele despendido pelo CNPq no que diz 

respeito ao financiamento de bolsas na Graduação. Por conseguinte, é no âmbito dessa 

modalidade da pesquisa, na sua dimensão pedagógica, que se pode constatar maior 

necessidade de sistematização.  

Foram registrados na PUC-SP, em 2005, 733 alunos bolsistas de iniciação 

científica (considerando os períodos de vigências de bolsas diferenciados) e em 2004 

620, conforme se pode visualizar na tabela , a seguir. 
Tabela 11.b - Bolsas de iniciação científica concedidas aos alunos da PUC-SP: 2004 / 2005 * 

Nº de bolsas concedidas Financiadores 
2004 2005 

PIBIC-CEPE e PIBIC- CNPq 600 711 
FAPESP 20 22 

Total 620 733 
* Foram computados os projetos com as seguintes vigências: 1- 2° semestre do ano anterior e que 
foram concluídos no meio do semestre do ano em questão; 2-  projetos iniciados no início do ano;   e 3- 
os projetos iniciados no meio do semestre do ano analisado. 
 
 

                                                 
21 Fonte: Manuais das Normas e procedimentos da comissão de pesquisa do CEPE. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Fevereiro/2004 
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Cumpre ainda destacar que muitos dos projetos de iniciação científica, que 

contaram com as bolsas já indicadas, receberam apoio de outro agente financiador: o 

FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos). Tal apoio beneficiou 9% dos 412 projetos 

de 2005 e 11% dos 358 projetos de 2004. A FAPESP também teve esse tipo de 

participação tanto em 2004 como em 2005, beneficiando 1 a 2% dos projetos com bolsa. 

22   
A contrapartida institucional, considerando as parcerias com os órgãos de 

fomento, se caracteriza com a seguinte situação:  
 

Quadro 5.b - Cota institucional de bolsas de iniciação científica – Programa de Iniciação Científica- 
CEPE/PUC-SP 

Vigência da bolsa (agosto a julho) Quantidade 
2001/2002 86 
2002/2003 82 
2003/2004 143 
2004/2005 143 
2005/2006 163 

Fonte: Anais do 14°  Encontro de Iniciação Científica 

Dada a especificidade da Pós-Graduação Stricto Sensu, em que a formação 

de pesquisadores recebe grande ênfase na Universidade, foram também computadas as 

bolsas recebidas pelos alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado, considerando bolsas 

concedidas por agências de fomento e pela própria PUC-SP, em suas diferentes 

modalidades. 

Constatou-se que, em 2005, 34% dos alunos do Mestrado tiveram o benefício 

de bolsas, perfazendo um total de 1063 bolsas, como pode ser observado no quadro 

apresentado a seguir. Quanto ao Doutorado, as 821 bolsas concedidas atenderam  53%  

dos discentes. 

Essa situação em 2005 representou um aumento quantitativo se 

compararmos com os dados de 2004, quando foram atendidos 28% dos alunos do 

Mestrado com 891 bolsas e 57,5% dos alunos do Doutorado com a concessão de 876 

bolsas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Vide Anexos 17 e 18 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Tabela 12.b - Número de bolsas concedidas por agências de fomento e pela PUC-SP a alunos do 
Mestrado e Doutorado 2005. 

Origem das Bolsas 
PUC-SP CAPES CNPq FAPESP FUND. 

FORD Dissídio 
coletivo 

Rest. Doação 
fsp 

Outras 

Total de 
Bolsas 

PR
O

G
R

A
M

A
S 

ME 
MF 

DO ME DO ME DO ME DO ME 
MF 

DO ME 
MF 

DO ME 
MF 

DO ME DO ME 
MF 

DO 

ADM 20 0             5   1           26 0 
CFC 12 0             1           1   14 0 
CED 18 54 6 14     1   8 9 7     1 3   43 78 
CRE 26 10 3                   5     1 34 11 
COS 18 47 18 25   3     10 22 2 1 2       50 98 
CSO 10 33 22 27     1 1 9 38 2 4 2       46 103 
DIR 47 19 31 12 1       30 63     1   8 1 118 95 
ECO 14 0 2   1       1               18 0 
EDM 27 10 2       1   6 9 3 1 70       109 20 
EHPS 29 39 18 20     2   2 1 3   15       69 60 

FIL 4 15 8     1     4 1 1   1       18 17 
FON 34 0 7           3               44 0 
GER 10 0 1           11   1           23 0 
HIS 30 37 20 12 1 1 1   4 3     10       66 53 
HCS 10 3 2     1     1   4   4       21 4 
LPO 24 8 3 2     1   2 2 4   31 1 1   66 13 
LAL 8 21 14 15         2 11 3   14 4 1   42 51 
LCL 13 0             3       22       38 0 
PCL 26 23 19 19         4 10 1 1         50 53 
PED 22 32 14 8       1 3 7 1   19 2     59 50 
PEX 13 0 2                           15 0 
PSO 4 19 26 15     1 2 3 3     1       35 39 

RI 9 0                             9 0 
SSO 27 56 18 16         5 4             50 76 

TOTAL 455 426 236 185 3 6 8 4 117 183 33 7 197 8 14 2 1063 821 

Fonte: Setor de Pós-Graduação. 

1.3 - Parcerias no fomento à pesquisa. 
A PUC-SP, ao assumir sua participação institucional no financiamento à 

pesquisa, tem buscado parcerias para assegurar essa prática, como matriz fundada no 

ensino superior do país. Nessa acepção, além apoio à pesquisa e de iniciação a mesma 

com a verba FAP/PUC-SP, várias agências de fomento têm assumido parcerias com a 

Universidade para a realização de projetos, quer referentes à pesquisa básica, quer à 

pesquisa pedagógica. 

No que se refere à Graduação, já foi destacada a importante participação do 

CNPq com o Programa de bolsas de iniciação científica (PIBIC/CNPQ: Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) para alunos, assim como, a da FAPESP, 

embora ainda reduzida no que se refere a concessão de bolsas de iniciação científica. 

Também se salientou a participação do FINEP e da FAPESP para os projetos em 

realização. 

No que se refere à Pós Graduação Stricto Sensu, foram destacadas as bolsas 

concedidas a alunos de Mestrado e Doutorado, tendo como financiadores o CNPq, em 

especial, e também a FAPESP. 
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A análise de dados relativos aos projetos de pesquisa realizados pela Pós-

Graduação Stricto Sensu aponta uma gama de agências e formas diversificadas de 

implementação do apoio à pesquisa. Tal modalidade de apoio ora se qualifica como 

exclusiva, efetivada por apenas uma agência, ora como parceria entre diversas agências. 

Em 2005 registrou-se um total de 240 possibilidades de parcerias realizadas 

pelos Programas de Pós Graduação. 

Pode-se constatar que as Agências: CAPES, CNPq, FAPESP e a própria 

PUC-SP-CEPE, foram responsáveis por 59% dos financiamentos, se considerarmos sua 

participação de forma exclusiva, o que é explicado no gráfico:   

 
Gráfico 14.b – Financiamentos dos Projetos de Pesquisa pela PUC-SP e outras agências de Fomento 

 

Além disso, tais agências ainda ampliaram sua participação, assumindo 

parcerias com outras instituições no financiamento às atividades de pesquisa, como se 

pode verificar na tabela a seguir:  
 

Tabela 13.b - Fomento exclusivo e em parceria entre instituições, pelas principais agências de 
fomento. 

Agências Forma de fomento 

Capes Fapesp CNPq PUC-SP- -Cepe 
Exclusiva 63 22 44 14 
Em parceria 63 12 70 21 
Total 126 34 114 35 

Fonte: Setor de Pós-Graduação PUC-SP 

Agências de Fomento

PUC-SP
10%

Fapesp
15%

CNPq
31%

Outras/Parcerias 
41% 

Somente 
uma Agência de 

Fomento
59% 

Capes ( PROSUP /  
PICDT / PROCAD / 
MINTER / PEC-PG / 

ARGENTINA /  
COFECUB / PAPED/ 

PQI 
 44% 
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A PUC-SP conta com a ARII (Assessoria de Relações Institucionais e 

Internacionais)23 instituída segundo Ato do Reitor em 05/95, que tem a missão de 

estimular e apoiar as relações interinstitucionais da PUC-SP de âmbito nacional e 

internacional, incentivando e ampliando oportunidades de parcerias e cooperações, por 

meio de ações, projetos e programas de iniciativa e responsabilidade das Unidades da 

universidade. A ARII possui as seguintes áreas de atuação: Cooperação Internacional, 

Projetos Interinstitucionais e Projetos Especiais e Captação de Recursos da universidade. 

Na área de parcerias Interinstitucionais, a ARII tem possibilitado a ampliação 

de parcerias e a formalização das mesmas, o que tem contribuído para um melhor 

gerenciamento das ações desenvolvidas.  

Além de parcerias nacionais a PUC-SP mantém convênios internacionais com 

universidades de 21 países, sendo que em algumas deles, os convênios são 

estabelecidos envolvendo várias universidades, como é o caso de Portugal, Espanha, 

França, Itália, Chile, entre outros.  A maioria desses convênios tem como objetivo a 

cooperação em atividades de ensino e pesquisa, e prevê intercâmbio de estudantes, 

pesquisadores e docentes. 

Os dados mostram uma quantidade relevante de produção de pesquisa pelos 

Programas de Pós-Graduação, associada a uma busca de parcerias como instrumento 

de viabilização do trabalho. 

 

1.4 – Difusão da produção científica 
A difusão da produção científica da PUC-SP tem sido efetivada 

especialmente por meio de Eventos específicos e de algumas formas de publicações. 

 

1.4.1 - Eventos 
Integrando seu projeto pedagógico, 

a PUC-SP organiza sistematicamente dois 

grandes eventos que têm um papel 

fundamental na divulgação para socializar à 

produção do conhecimento gerado pelo 

trabalho de pesquisa realizado na 

Universidade. Trata-se do Encontro Anual de 

Iniciação Científica e da Semana Acadêmica. 

 

                                                 
23 Mais dados sobre relações interinstitucionais podem ser encontradas no Volume IV do Relatório de Auto-
Avaliação Institucional da PUC-SP, no caderno de Organização e Gestão e no Volume II, no caderno de 
Atendimento ao Estudante. 

F Fig.2.b - O Encontro de Iniciação 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

  
 

144

Encontro de Iniciação Científica 
O Encontro de Iniciação científica, como já salientado, caracteriza-se como 

um momento em que todos os bolsistas, assim como os não bolsistas participantes de 

projetos de iniciação, apresentam as sínteses e resultados das pesquisas realizadas. 

Logo, tem um caráter pedagógico de avaliação dos projetos realizados, como também 

possibilita a comunicação do trabalho à comunidade interna e externa. Há também uma 

seleção dos melhores trabalhos que são objeto de premiação. 

Anualmente são publicados os Anais do Encontro, veículo através do qual os 

alunos/bolsistas tem oportunidade de divulgar mais amplamente os trabalhos. Os Anais 

contêm os resumos dos trabalhos.  Em 2005 o registro dos anais foi gravado em CD 

ROM. 

O 14° Encontro de Iniciação Científica da PUC-SP, cuja temática foi 

“Identidade, Inclusão e Direitos”, ocorreu em outubro de 2005. Os trabalhos premiados 

foram anunciados em evento específico, na cerimônia de premiação realizada no dia 1° 

de dezembro de 2005. Tais trabalhos estão sendo convertidos em artigos de pesquisa 

para publicação em 2006. Ressalta-se que os premiados em 2004 também foram 

publicados por meio digital e sob a forma de artigos científicos. 

 

 

Entre outros prêmios aos principais projetos de pesquisa há o auxílio para 

participar da Jornada Nacional de Iniciação Científica, durante a Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência- SBPC.  

A tabela apresentada a seguir mostra um panorama do número de bolsistas 

de iniciação científica participantes do Evento em 2005, indicando o tipo de bolsa, a 

Fig. 3.b - O Encontro de Iniciação científica - Tenda de apresentação dos trabalhos. 
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Faculdade e curso que freqüentam, além de outros dados relativos ao Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica.  
 
Tabela 14.b - N° Alunos bolsistas participantes do 14° Encontro de Iniciação científica/05 e tipo de 
bolsa por Cursos. 

CONCESSÕES - AGO/04 a 
JUL/05 

OUTROS 
FOMENTOS 

CURSOS CONCESSÕES
-CEPE 

 Março04 a 
Fev.05 

CEPE CNPq 

TOTAL DE 
concessões 

CNP
q 

FAPESP 

Ciências sociais 9 5 12 26 0 1 
Comunicação  das  artes do 
corpo 

9 1 0 10 0 2 

Comunicação em multimeios 0 3 4 7 0 1 
Filosofia 2 6 1 9 0 1 
Geografia  0 2 0 2 0 0 
História 5 3 5 13 0 2 
Jornalismo 8 5 1 14 0 0 
Letras  8 13 8 29 0 1 
Psicologia 15 18 23 56 2 1 
Publicidade e propaganda 1 2 2 5 0 0 
Relações internacionais 4 4 4 12 0 0 
Serviço social 4 3 10 17 0 0 
Turismo 1 0 1 2 0 0 
Centro de ciências humanas 66 65 71 202 2 9 
Fonoaudiologia 5 22 21 48 0 5 
Pedagogia 5 1 3 9 0 1 
Centro de educação 10 23 24 57 0 6 

Administração de empresas 4 6 2 12 0 0 
Ciências contábeis 0 0 0 0 0 1 
Ciências econômicas 12 4 7 23 0 2 
Direito 21 23 4 48 0 1 
Centro de ciências jurídicas, 
econ. E administrativas 

37 33 13 83 0 4 

Ciência da computação 0 0 4 4 0 0 
Engenharia elétrica 3 3 2 8 0 0 
Física 2 2 1 5 0 0 
Matemática 0 4 1 5 0 0 
Tecnologia e mídias digitais 1 3 3 7 0 0 
Centro de ciências exatas e 
tecnologia 

6 12 11 29 0 0 

Ciências biológicas 10 4 3 17 0 2 
Enfermagem 5 5 6 16 0 0 
Medicina 39 55 15 109 0 0 
Centro de ciências médicas e 
biológicas 

54 64 24 142 0 2 

TOTAL 173 197 143 513 2 21 
Fonte: Relatório do 14° Encontro de Iniciação Cientifica realizado em Outubro de 2005 
 
A Semana Acadêmica 

A Semana Acadêmica é um evento 

realizado pela Universidade que, embora tenha um 

caráter abrangente quanto aos seus objetivos, 

grande parte de sua programação está voltada 

para as atividades de pesquisa produzidas na 

PUC-SP. 

Em 2005 foi realizada em outubro, 

compondo-se por uma programação bastante 

diversificada, sendo que especificamente neste 
Fig. 4.b - Semana Acadêmica Out/05 
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ano integrou o 14° Encontro de Iniciação Científica. 

Conforme consta de Relatório do evento, a PUC-SP organizou, na Semana 

de 17 a 21 de outubro, um conjunto de atividades centrado na temática Interligando 

Saberes. “Fora do âmbito da sala de aula e em perspectiva multidisciplinar, buscou-se 

divulgar a diversidade de experiências responsáveis pela produção do conhecimento 

científico da instituição, assim como suas repercussões sociais e 

educacionais.”(Memórias da Semana Acadêmica, Apresentação.). 

Foram os seguintes, os objetivos norteadores da Semana Acadêmica, que, 

como se constata dão uma ênfase especial à divulgação da pesquisa produzida na 

Universidade. 

 

1. Divulgar o que se tem produzido em relação ao ensino, à pesquisa e à 
extensão bem como suas repercussões no âmbito social; 

2. Abrir espaço para a realização de atividades fora do âmbito da sala de 
aula, que sejam multidisciplinares e propiciem a integração de professores e 
alunos dos diferentes campi da Universidade; 

3. Criar a oportunidade de contato entre professores e alunos-pesquisadores 
para a discussão de pesquisas em processo ou de resultados atingidos em 
pesquisas concluídas; 

4. Propiciar a iniciação, o desenvolvimento e o fortalecimento da pesquisa, 
por meio de atividades que possibilitem, ao aluno, conhecer o que é pesquisa 
e como se realiza no âmbito de sua área de formação, dando destaque à 
Iniciação Científica e aos Grupos de Pesquisa. 

 
As unidades acadêmicas, da graduação e da pós-graduação, também têm 

organizado atividades com o objetivo de socializar o conhecimento produzido. No 

primeiro ciclo avaliativo (2005-2006), porém, não foi possível mapear esses 

encaminhamentos realizados na universidade. 

 

 
1.4.2 - Publicações 

Como canais de comunicação para difusão do conhecimento produzido em 

pesquisa foram destacados a Editora da PUC-SP e as revistas organizadas pelas 

unidades acadêmicas.  

 

A Editora da PUC-SP- EDUC 
A divulgação dos produtos de pesquisa também recebe um apoio da PUC-SP 

por meio da Editora- EDUC- que, atuando em parceria com órgãos externos à 

Universidade, tem como um dos principais objetivos proporcionar a publicação do 

conhecimento produzido na instituição por meio de pesquisa. Mantém uma linha editorial 
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que busca representar a PUC-SP no que a caracteriza como Universidade comprometida 

ao mesmo tempo com a qualidade de sua pesquisa e ensino e sua responsabilidade 

social. Para tanto, publica livros – de autores com filiações diversas e de diferentes áreas 

de atuação – e revistas científicas, divulgando o conhecimento produzido na 

Universidade, e também, trazendo para dentro dela debates que se colocam na 

sociedade. Nos últimos cinco anos, vem publicando cerca de 60 títulos ao ano. 

A EDUC também atua na promoção de atividades para autores e editores 

científicos e coordena o Espaço EDUC, de atualização da comunidade universitária, 

onde, a cada semana, uma editora diferente expõe e vende seus livros com 30% de 

desconto para professores, alunos e funcionários, além de vender os títulos da própria 

EDUC e de fornecer, em livros de seu catálogo para a biblioteca, à escolha desta, o 

equivalente a 10% do valor de venda da semana. 

Revistas das unidades 

Outro importante canal de comunicação que tem veiculado a produção 

científica da PUC-SP são as revistas organizadas pelas unidades acadêmicas da 

universidade. 

São indicados, a seguir alguns títulos de revistas produzidas: 

• 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 
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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: 

• 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.  

• Revista da Associação dos Pós-Graduandos -APG 
Revista da Associação dos Pós-Graduandos da PUC-SP 

• Nures-Religião e Sociedade 
Nucleo de pesquisa do Programa de Pós graduação em Ciências Sociais  
Revista do Departamento de Francês da PUC-SP.  

 
Embora com iniciativas importantes, a difusão da produção em pesquisa tem 

sido insuficiente para difusão do que foi produzido na universidade, com visibilidade 

interna e externa, indicando a necessidade de implementação de políticas de divulgação. 
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Questão avaliativa:  

D - A que questões sociais a pesquisa na PUC-SP vem respondendo? 

 

1 - Natureza da produção de conhecimento pelos grupos de 
pesquisa e pela iniciação científica. 

O indicador para responder a esta questão diz respeito à natureza de 

produção de conhecimento pelos grupos de pesquisa e pela iniciação científica. 

Quanto à produção dos grupos de pesquisa, a análise está pautada em 

estudo realizado pela prof. Heloisa Collins, do Grupo EDULANG-LAEL que, utilizando o 

software WordSmithTools (99)24, procurou compreender os significados que transitam 

pelos grupos de pesquisa. Seu trabalho também teve como objetivo facilitar o diálogo 

entre os grupos, na medida em que conhecem focos de estudos comuns. Utilizou como 

corpus para análise 25000 palavras, tendo como fonte os nomes dos grupos, as linhas de 

pesquisa e textos sobre as repercussões dos grupos. O processamento possibilitou 

agrupamentos conceituais com as palavras de maior freqüência.  

Foram identificadas 12 áreas temáticas, apresentadas a seguir: 

Política 
 
políticas públicas 
política externa 
gestão e políticas 
política externa brasileira 
política social 
políticas públicas na educação 
administração pública  
regimes políticos 
oralidade política 
políticas organizacionais 
filosofia política do  
lutas sociais políticas 
moradia e políticas  
mídia e política 
política do renascimento 
política e administração 
política na cibercultura 
regimes políticos e  
sistemas sócio-políticos 

Sociedade 
 
lutas sociais 
rupturas sociais 
grupos sociais 
movimentos sociais  
práticas sociais 
formação e prática 
educação social e 
representações sociais e 
mudanças sociais 
política social 
economia social 
associativismo civil  
violência doméstica 
violência urbana 
gênero e violência 
identidade humana  
religião e sociedade 

 

                                                 
24 Software WordSmithTools (99) desenvolvido por Mike Scott e distribuído pela Osford University Press. 
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Linguagem 
 
linguagem e subjetividade 
clínica de linguagem  
linguagem e educação  
práticas de linguagem 
linguagem e cultura 
linguagem e surdez  
linguagem e trabalho  
problemas de linguagem  
fronteiras da linguagem  
linguagem e sujeito  
linguagem e tecnologia  
linguagem na educação  
práticas discursivas 

Cultura 
 
cultura e cidade  
cultura e cidadania  
cultura e representação 
cultura como texto  
cultura e tecnologia  
cultura e trabalho  
cultura na língua  
cultura urbana  
escola e cultura  
formação e cultura  
identidade e cultura  
linguagem e cultura  
memória e cultura 
ideologias e religiões 
religião e espaço 
religião e processos 

Saúde 
 
educação e saúde 
qualidade de vida 
psicologia hospitalar  
saúde e transdisciplinaridade 
envelhecimento  
envelhecimento e comunicação 
longevidade e qualidade de vida 
processos clínico-terapêuticos 
clínica de linguagem 
processos clínicos 
práticas clínicas  
audição na criança  
 

Trabalho 
 
transformação no/do trabalho 
processos de trabalho 
mercado de trabalho  
relações de trabalho  
trabalho e cidade  
força de trabalho  
força de trabalho  
linguagem e trabalho  
situação de trabalho  

 

Comunicação  
 
comunicação e arte 
comunicação, ritos e festas  
comunicação e cibercultura 
comunicação e semiótica 
eletrofisiopatologia da comunicação 
envelhecimento e comunicação 
epistemologia da comunicação 
linguagem e comunicação 
sociologia da comunicação 

Tecnologia 
 
design e tecnologia 
cultura e tecnologia 
tecnologias de intervenção 
novas tecnologias  
trabalho e tecnologia 

Escola, Currículo e Ensino-Aprendizagem 
 
escola e comunidade 
escolarização  
escola e cultura 
escolaridade 
início da escolarização  
currículo e avaliação  
estrutura curricular 
ensino-aprendizagem de línguas  

Educação e Formação de 
Educadores 
 
educação e saúde 
educação infantil  
educação e meio ambiente 
educação integrativa 
formação de professores 
formação de educadores 
formação e prática  
formação contínua  
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ensino-aprendizagem em contextos diversos 
ensino-aprendizagem de adultos  
 ensino mediado por tecnologia 

formação de pesquisadores 

Adolescência 
 
adolescência e mídia 
adolescência e sexualidade 
adolescente e trabalho 
adolescência e cidadania  
sexualidade adolescente 

Linguagens da arte  
 
poética 
poéticas da prosa  
prosa e poética  
arte e design 
arte e tecnologia 
comunicação e arte 
crítica genética  
crítica da cibercultura 
identidade e corpo e idade 
dança  
música  
teatro 

 

A análise da temática dos estudos dos grupos evidencia forte predominância 

de pesquisas na área de ciências humanas, voltadas para eixos que refletem grandes 

problemáticas sociais como : políticas públicas de diferentes áreas; desafios do mundo 

contemporâneo: lutas sociais, violência, associativismo, gênero, mudanças e aspectos do 

trabalho; questões da comunicação e cultura, como cibernética, relações, memória e a 

inserção da arte;  a educação focada no ensino, currículo, aprendizagem e formação de 

educadores, saúde e qualidade de vida.  Os conteúdos de significados dos agrupamentos 

também evidencia a tendência de pesquisas que se voltam para estudo de práticas 

apontando encaminhamentos para superação de problemas.  

Pode considerar como descritor das questões sociais a que a pesquisa vem 

respondendo, os objetos de pesquisa constantes dos projetos de iniciação científica. 

Constata-se uma ênfase nas problemáticas vividas pelo sujeitos no mundo atual, foco 

esse que compôs a temática do Encontro de iniciação científica de 2005, definida como 

“Identidade, Inclusão e Direitos”.  

Assim, expressa a Coordenadora da Comissão de Pesquisa da PUC-SP: “A 

temática eleita para 2005, Identidade – Inclusão – Direitos, expressa preocupações 

presentes nos projetos desenvolvidos na nossa Universidade com questões 

contemporâneas de caráter identitário e que, historicamente, respondem pela 

desigualdade e exclusão social. Neste sentido, as pesquisas divulgadas buscam 

conhecimentos e domínios de tecnologias capazes de facultarem melhoria de qualidade 

de vida, inclusão social e justiça, modalizadas por princípios éticos os quais devem 

resultar maior grau de eqüidade social” 25  

                                                 
25 Do texto de apresentação do 14° Encontro de Iniciação Científica/05  de Profa. Dra. Jeni Silva Turazza 
Presidente da Comissão de Pesquisa do CEPE e da Profa. Dra. Maria Izilda Santos Turazza  
Coordenadora Institucional de Iniciação Científica   
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A análise dos focos de preocupação das pesquisas na Universidade também 

teve como base o encaminhamento das sessões de comunicação na Semana Acadêmica 

realizada pela PUC-SP em 2005. Neste evento os grupos de pesquisa tiveram 

possibilidade de socializar com outros grupos e com a comunidade os trabalhos de 

produção de conhecimento. A organização das temáticas dos grupos que se inscreveram 

para sessões de comunicação evidencia os focos de estudo. Assim, foram agrupados 

trabalhos voltados para os seguintes eixos temáticos e principais conteúdos de estudos: 

Adolescência: questões do trabalho e questões emergentes. 

• Cultura: religião e sociedade, estudos contemporâneos, velhice, identidade; 
• Educação: formação de professores, educação ambiental, brincar, 

interdisciplinaridade; 
• Escola: práticas educativas; 
• Linguagem: inclusão lingüística, ensino da língua, identidade, linguagem e 

trabalho, história da cidade; 
• Linguagem, arte e comunicação: comunicação e cibercultura, memória, 

educação e sociedade, envelhecimento; 
• Política: políticas públicas, ética, mídia; 
• Saúde: saúde da criança, família, idoso, terapias corporais, práticas 

psicoterápicas, saúde coletiva/  fonoaudiologia. 
• Trabalho, sociedade e tecnologia: movimentos sociais e questões do 

trabalho, políticas públicas/violência, representações sociais e criatividade 
nas relações.  

 
Os conteúdos desses eixos temáticos revelam a forte predominância de 

pesquisas voltadas para problemáticas sociais e estudo de práticas que contribuam para 

sua superação. A produção de conhecimento já efetivada pelos grupos de pesquisa 

esteve presente nas reflexões favorecidas nos momentos de apresentação dos trabalhos, 

coordenados pelos líderes de grupos.  

Coloca-se como meta da auto-avaliação da PUC-SP, em fase posterior, a 

análise da produção de dissertações, teses, monografias e trabalhos de conclusão de 

curso para complementar dados que contribuiriam para a ampliação da avaliação da 

relevância social das pesquisas desencadeadas na instituição.  
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Questão avaliativa:  

E – Qual a opinião da comunidade sobre a pesquisa na PUC-SP ? 

 

A comunidade foi ouvida por meio de questionário específico para cada 

segmento sobre as diferentes dimensões institucionais. Alguns itens buscaram a 

manifestação de professores, alunos e ex-alunos sobre a pesquisa na PUC-SP. 

Os itens abrangeram os seguintes indicadores e descritores:  

- Propósitos da PUC-SP voltados para a pesquisa e incentivos oferecidos. 

- Articulação Pesquisa/ Ensino/ Extensão e Graduação/ Pós-Graduação; 

- Participação do aluno em atividades de pesquisa 

- Participação dos docentes em reuniões específicas de pesquisa. 

 

1- Manifestação dos professores e alunos 
Foi possível analisar, na visão dos professores e alunos, o grau de 

importância que é dado no cotidiano aos propósitos da PUC-SP declarados em 

documentos oficiais. Foram investigados, junto aos professores e alunos participantes da 

avaliação, 11 propósitos, sendo alguns voltados para as questões da pesquisa: 

1- Diálogo entre a razão e a Fé, Evangelho e a Cultura; 
2- Liberdade de investigação, de ensino e de manifestação de pensamento; 
3- Autonomia universitária; 
4- Liberdade individual; 
5- Participação de segmentos docente, discente e técnico administrativo nas 

decisões da Universidade; 
6- Enfrentamento de situações de conflito; 
7- Promoção do bem comum; 
8- Desenvolvimento da solidariedade; 
9- Promoção de intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas 

e culturais;  
10-  Excelência acadêmica; 
11- Produção do conhecimento por meio de pesquisa.  
 
Para avaliar os indicadores propostos, utilizou-se no questionário aplicado a 

escala tipo Lickert de cinco pontos apresentada da seguinte forma: 1 - Grande 

importância, 2 - Média importância, 3 - Pouca importância, 4 - Não saberia indicar e 5 – 

Nenhuma importância. A pergunta geradora foi a seguinte: Qual o grau de importância 

atribuído a cada um dos princípios educacionais abaixo relacionados no desenvolvimento 

de seu curso?  
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Os três propósitos relacionados à pesquisa são: - “Produção do conhecimento 

por meio de pesquisa”; - “Liberdade de investigação, de ensino e de manifestação de 

pensamento.” e  “Promoção de intercâmbio e cooperação com outras instituições 

científicas e culturais”.  

Considerando a totalidade dos propósitos apresentados no item e a valoração 

atribuída, “muita e pouca importância” pelos docentes e alunos, foram constatadas as 

seguintes porcentagens nos diferentes centros universitários. 

 
 
Quadro 6.b - Grau de importância, na visão dos professores, que é dado no cotidiano da Universidade 
aos propósitos declarados em documentos oficiais da PUC-SP. 

 Centro Muita importância Pouca importância 
93% 39,1% CCH 

Centro de Ciências 
Humanas 

Liberdade de investigação, de 
ensino e de manifestação de 

pensamento 

Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições 

científicas e culturais 
84,1% 19,4% CCJEA 

Centro de Ciências, 
Jurídicas, Econômicas 
e Administrativas. 

Liberdade de investigação, de 
ensino e de manifestação de 

pensamento. 

Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições 

científicas e culturais 
81% 42,9% CE 

Centro de Educação Liberdade de investigação, de 
ensino e de manifestação de 

pensamento. 

Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições 

científicas e culturais 
76,7% 33,3% 

Liberdade de investigação, de 
ensino e de manifestação de 

pensamento. 

CCMB 
Centro de Ciências 
Médicas e Biológicas 

Liberdade individual. 

Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições 

científicas e culturais 

75% 46,4% CCET 
Centro de Ciências 
Exatas e Tecnológicas 

Liberdade individual. 
 

Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições 

científicas e culturais 

 

O quadro 7.b, permite verificar que dois dos itens que se destacam, com 

maior ou menor importância, dizem respeito à pesquisa. Para a maioria dos professores a 

PUC-SP é uma instituição de ensino superior que valoriza em seu cotidiano a “Liberdade 

de investigação, de ensino e de manifestação de pensamento” e também a “Liberdade 

individual”. A “Promoção de intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas 

e culturais” foi o quesito reconhecido pelos respondentes como de pouca importância na 

Universidade. 

 Analisando especificamente os dados sobre Produção de conhecimento por 

meio de pesquisa, constante do quadro, a seguir, constatou-se que em três Centros 

universitários (CE, CCH E CCET), mais de 60% dos docentes consideram que a 

Universidade dá muita importância a essa produção. Nos dois outros Centros (CCJEA e 

CCMB) menos de 50% se posicionaram nessa direção. Há ainda uma porcentagem de 
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30 a 40% de docentes que consideram ser de média importância a atenção dada à 

pesquisa no cotidiano da PUC-SP. Esse panorama é positivo, com o reconhecimento por 

80 a 90% dos docentes de que é dada muita ou média importância à produção de 

conhecimento por meio de pesquisa na Universidade. Porém, parte dos docentes (5% a 

16%) indica ser dada pouca importância à pesquisa, índice que é maior no CCJEA 

(16.1%) e CCMB (13,3%).  Os níveis da escala “nenhuma importância e não saberia 

indicar” mostraram resultados praticamente nulos. 

 
Quadro 7.b - Grau de importância, na visão dos professores, dada à produção do conhecimento por 
meio da pesquisa. 

Centros Itens 
CCJEA     

% 
CE        
% 

CCH      
% 

CCET      
% 

CCMB       
% 

Muita Importância 47 67 62 61 47 
Média Importância 35 29 31 32 40 
Pouca Importância 16 5 7 7 13 
Nenhuma 
Importância 

2 0 0 0 0 

Produção do 
conhecimento por 
meio de pesquisa 

Não Sei 0 0 0 0 0 

 

O mesmo item constou do questionário dos alunos e o quadro , a seguir, 

reúne as informações referentes à suas respostas. 
 
Quadro 8.b - Grau de importância, na visão dos alunos, dada à produção do conhecimento por meio 
da pesquisa. 

Centros Itens 
CCJEA     

% 
CE       
% 

CCH      
% 

CCET     
% 

CCMB          
% 

Muita Importância 32 43 53 54 36 
Média Importância 33 21 31 21 34 
Pouca Importância 20 7 8 11 21 
Nenhuma 
Importância 

9 5 3 4 6 

Produção do 
conhecimento 
por meio de 
pesquisa. 

Não sei 6 24 6 10 2 

 

Esses dados, relativos ao propósito Produção do conhecimento por meio da 

pesquisa, na visão dos alunos, evidenciaram uma avaliação menos positiva do que aos 

docentes.  30 a 54% dos pesquisados consideram de muita importância no cotidiano da 

PUC-SP a produção do conhecimento por meio da pesquisa, sem grandes variações de 

freqüências nos centros universitários. Se associarmos a essas respostas, as que 

indicaram média importância, atinge de 60% a 80% a somatória. Além disso, há uma 

concentração de aproximadamente 30% de respostas dos alunos nos níveis pouca 

importância, nenhuma importância e não sei. 
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Constatou-se que 20% dos alunos do CCJEA e CCMB afirmaram ser dada 

pouca importância para a pesquisa; nos outros centros esses índices foram menores. É 

importante destacar que um grupo considerável de alunos, em todos os centros, afirmam 

não ser dada nenhuma importância à pesquisa e um grupo que não soube opinar sobre a 

questão. Nesta situação estão 24% dos alunos pesquisados do CE. 

Quanto ao propósito da PUC-SP de Promoção de intercâmbio e cooperação 

com outras instituições científicas e culturais, constata-se que pequena porcentagem, ou 

seja, 20 a 30% de professores da maioria dos Centros (CCJEA, CCH, CCET e CCMB) 

indicam ser dada muita importância no cotidiano da PUC-SP. No CE, porém, 57% tiveram 

essa resposta. Tais resultados encontram-se nos quadros a seguir. 

 Por outro lado, pode-se considerar que uma parcela considerável respondeu 

ser de média importância o item, o que associado aos índices de muita importância  

atinge mais de 70% dos docentes. Entretanto, constata-se que por volta de 20% dos 

docentes de quase todos os Centros diz ser dada pouca importância à promoção de 

intercâmbios e cooperação com instituições científicas e culturais. 

 
Quadro 9.b - Grau de importância, na visão dos professores, dada à Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições científicas e culturais. 

Centros Itens 
CCJEA     

% 
CE        
% 

CCH      
% 

CCET     
% 

CCMB         
% 

Muita Importância 23 57 35 36 43 
Média Importância 52 19 52 36 30 
Pouca Importância 19 24 13 29 23 
Nenhuma 
Importância 

3 0 0 0 3 

Promoção de 
intercâmbio e 

cooperação com 
outras 

instituições 
científicas e 

culturais Não Sei 3 0 0 0 0 
 
Quadro 10.b - Grau de importância, na visão dos alunos, dada à Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições científicas e culturais. 

Centros Itens 
CCJEA     

% 
CE        
% 

CCH       
% 

CCET      
% 

CCMB       
% 

Muita Importância 29 36 33 35 22 
Média Importância 29 10 29 22 26 
Pouca Importância 24 14 25 20 39 
Nenhuma 
Importância 

9 5 4 6 10 

Promoção de 
intercâmbio e 

cooperação com 
outras instituições 

científicas e 
culturais. Não sei 9 36 9 16 3 

 

A avaliação dos alunos também nesse item é menos positiva do que a dos 

professores, com índices relevantes se considerarmos as respostas sinalizando pouca 

importância, nenhuma importância e não sei. Não sabendo responder sobre o assunto 

estão 36% dos alunos respondentes do CE e 16% dos alunos do CCET.  
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O item Liberdade de investigação, de ensino e de manifestação de 

pensamento, teve porcentagens elevadas (75 a 93%) de docentes avaliando que é dada 

muita importância a este propósito no cotidiano da PUC-SP. O quadro, a seguir, revela 

essa afirmação. 
Quadro 11.b - Grau de importância, na visão dos professores, dada à Liberdade de investigação, de 
ensino e de manifestação de pensamento. 

Centros Itens 
CCJEA      

% 
CE        
% 

CCH       
% 

CCET      
% 

CCMB         
% 

Muita Importância 84 81 93 75 77 
Média Importância 13 19 7 18 17 
Pouca Importância 3 0 0 4 7 
Nenhuma 
Importância 

0 0 0 0 0 

Liberdade de 
investigação, de 

ensino e de 
manifestação de 

pensamento. 

Não Sei 0 0 0 4 0 

 

Considerando a avaliação desse quesito pelos docentes comparada com a 

sua avaliação de outros aspectos ligados à pesquisa analisados anteriormente, verificou-

se que os índices são bem mais positivos. Essa constatação permite ter como hipótese 

que pode estar preponderando neste quesito a questão da liberdade para investigação. A 

valorização positiva da questão da liberdade é confirmada pelos altos índices de muita 

importância atribuídos pelos docentes no propósito da PUC-SP relativo a Liberdade 

individual . 

O item Liberdade de investigação, de ensino e de manifestação de 

pensamento também constou do questionário dos alunos e o quadro, a seguir, reúne as 

informações referentes à suas respostas. 
 
Quadro 12.b - Grau de importância, na visão dos alunos, dada à Liberdade de investigação, de ensino 
e de manifestação de pensamento. 

Centros Itens 
CCJEA   

%      
CE        
% 

CCH      
% 

CCET     
% 

CCMB          
% 

Muita Importância 47 57 51 40 31 
Média Importância 30 21 32 34 34 
Pouca Importância 12 7 8 13 28 
Nenhuma 
Importância 

6 0 3 6 6 

Liberdade de 
investigação, de 

ensino e de 
manifestação de 

pensamento. 
Não sei 5 14 6 7 1 

 

Assim como nos itens a opinião dos alunos é menos positiva do que a dos 

professores, embora aproximadamente 70% dos alunos tenham avaliado o quesito como 

de muita importância e de média importância no cotidiano da PUC-SP.  Encontrou-se, 

porém em torno de 20% dos alunos com avaliações de pouca importância ou nenhuma 

importância ou indicando não saber responder o item. Essa porcentagem é ainda maior 
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no CCMB atingindo 35% dos respondentes, sendo que 28% consideram ser dada pouca 

importância para a liberdade de investigação, ensino e manifestação do pensamento. 

Outro aspecto focado no questionário disse respeito a aspectos acadêmicos 

que envolvem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e os incentivos à 

pesquisa. Os docentes dos diferentes centros universitários se manifestaram sobre essas 

questões utilizando uma escala do tipo lickert com variações de 4 pontos: 1) excelente; 2) 

bom; 3) regular e 4) ruim. 

Para efeito de análise dos dados, buscou-se uma apresentação visual de 

aspectos mais positivos ou mais negativos referentes ao objeto investigado. Assim, os 

dados excelente/bom foram aproximados caracterizando as respostas mais positivas, 

regular indica uma resposta menos positiva e ruim como as respostas mais negativas. Os 

gráficos, a seguir, sintetizam a distribuição das respostas dos professores. 

 

Gráfico 15.b, 16.b, 17b e 18.b - Avaliação pelos professores de aspectos acadêmicos na PUC-SP. 

 

Com base nestes dados pôde-se constatar que os professores do CE, CCH e 

CCET avaliaram a articulação entre pesquisa e ensino  de forma mais positiva, 

concentrando em mais de 50% suas respostas em excelente/bom. O CCMB concentrou 

50% das respostas no item regular manifestando uma avaliação menos positiva da 

articulação entre ensino e pesquisa. Os docentes do CCJEA apresentaram maior 

concentração de respostas no nível ruim, atingindo 25% dos respondentes com avaliação 

negativa da articulação. 
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Grafico 18 - Articulação entre graduação e pós-
graduação

Excelente/Bom Regular Ruim
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Grafico 16 - Articulação entre pesquisa e extensão

Excelente/Bom Regular Ruim

0%

25%

50%

75%

CCJEA CE CCH CCET CCMB

  Grafico 15 - Articulação entre ensino e pesquisa
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Grafico 17 - Incentivos à pesquisa oferecidos pela 
PUC-SP 
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A articulação entre pesquisa e extensão apresenta índices menos positivos 

do que os atribuídos à articulação entre ensino e pesquisa. Sobre esta, no CCJEA há um 

predomínio de avaliações regular e ruim pelos docentes, tanto o CE como o CCMB o item 

regular apresenta mais de 50% de indicação. O CCH e o CCET são os centros que 

apresentam os dados mais positivos, concentrando a maioria das respostas no item 

excelente/bom. 

Em relação aos incentivos à pesquisa, oferecidos pela PUC-SP, os 

professores de quatro dos cinco centros, ou seja, do CCJEA, CE, CCET e CCMB 

realizaram uma avaliação positiva, concentrando a maioria das respostas como 

excelente/bom. No CCH a avaliação foi menos positiva, com concentração das repostas 

dos docentes como regular. 

No caso da articulação entre graduação e pós-graduação a análise do gráfico 

permite constatar uma avaliação mais negativa por parte dos professores, especialmente 

nos centros universitários CE, CCH e CCMB com maiores concentração de repostas no 

item Ruim se compararmos com os outros aspectos acadêmicos avaliados. No CCJEA e 

no CCET as respostas foram menos negativas, com porcentagens um pouco mais altas 

de docentes avaliando a articulação como excelente/bom e regular. 

Os alunos também avaliaram os aspectos acadêmicos de articulação 

pesquisa e ensino, pesquisa e extensão, graduação e pós-graduação e incentivos à 

pesquisa, oferecidos pela PUC-SP. 

 
Gráfico 19.b, 20.b, 21.b e 22.b - Avaliação pelos alunos de aspectos acadêmicos na PUC-SP 
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Gráfico 21 - Articulação entre graduação e pós-
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Gráfico 20 - Articulação entre pesquisa e extensão
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Gráfico 19 - Articulação entre ensino e pesquisa
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Gráfico 22 - Incentivos à pesquisa oferecidos pela PUC-
SP
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A articulação entre pesquisa e ensino foi reconhecida como excelente ou boa 

por aproximadamente 50% dos alunos de quase todos os centros, menos no CCJEA 

onde o item regular foi o mais respondido, com 44% das respostas. 

Em relação à articulação entre pesquisa e extensão, a avaliação dos alunos 

de todos os centros foi menos positiva que a articulação pesquisa- ensino, com menos de 

50% dos docentes avaliando como excelente/bom e regular.  

A avaliação da articulação entre graduação e pós-graduação, assim como 

ocorreu com os professores, foi a mais negativa dos aspectos acadêmicos considerados. 

Os dados dos cinco centros se apresentam de maneira equilibrada, e as diferenças não 

passaram de 10% entre os itens excelente/bom, regular e ruim.  

Os alunos ainda opinaram sobre os incentivos à pesquisa, oferecidos pela 

PUC-SP. Quanto a este aspecto a avaliação foi positiva em quatro centros (CE, CCH, 

CCET e CCMB) concentrando os maiores índices na avaliação excelente/bom. Os 

professores do  CCJE , entretanto, concentraram suas respostas na avaliação regular e 

ruim deste quesito.  

Um descritor importante considerado para analisar a relação do aluno com a 

pesquisa na PUC-SP disse respeito à informação do aluno sobre participação em 

atividades acadêmicas consideradas complementares ao seu curso de graduação. Entre 

outras, incluiu a participação do aluno em projetos de pesquisa.  

Os dados evidenciaram que uma pequena porcentagem dos alunos assinalou 

sua participação em atividades complementares, atingindo um maior número de alunos 

nos centros CCJEA (34%) E CCET (42,5%), como mostra o quadro a seguir:  
 
Quadro 13.b - Porcentagem de alunos dos diferentes centros universitários que indicaram sua 
participação em atividades complementares. 

CCJEA 
% 

CE 
% 

CCH 
% 

CCET 
% 

CCMB 
% 

Total de alunos que assinalaram a 
participação em uma ou mais 
atividades complementares 34 9.5 19.7 42.5 5.7 

Assim sendo, os alunos que manifestaram sua participação nas atividades 

complementares, dentre elas em projetos de pesquisa, deram as seguintes respostas: 
 
Quadro 14.b - Participação dos alunos em atividades complementares 

Centros Atividades 
Complementares CCJEA        

% 
CE         
% 

CCH        
% 

CCET       
% CCMB          % 

Monitoria acadêmica. 8,4 33,8 10,1 11,8 22,3 
Disciplinas fora da sua 

grade curricular. 8,8 28,4 27,2 3,8 20,2 

Projetos de pesquisa. 8,4 29,7 18,5 16,1 52,8 
Estágios. 48,5 62,2 43,0 30,1 24,9 
Eventos. 26,7 44,6 44,9 22,0 65,3 
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A análise dos dados indica que as atividades complementares das quais os 

alunos mais participam são estágios e eventos, com índices que variam de 

aproximadamente 22% a 65% de respostas indicando essa participação, considerando os 

diferentes centros universitários. 

 Quanto a participação dos alunos em projetos de pesquisa, objetivo deste 

relatório, os centros  CCMB e CE registram as maiores porcentagens de alunos que 

participam dessa atividade, sendo 52,8% e 29,7%, respectivamente. Nos demais centros 

essas porcentagens são bem menores, sendo CCJEA (8,4%), CCH (18,5%) e CCET 

(16,1%). 

Os alunos também foram solicitados a se manifestar sobre um conjunto de 

aspectos relacionados com seu curso, relativos a atividades curriculares, concepção de 

curso, relação com os docentes e condições de funcionamento. Foi proposta uma coleta 

de dados em que os alunos foram orientados a avaliar 16 itens, levando em consideração 

a vivência relativa ao seu curso de graduação. Dentre esses itens ,constou o item 

pesquisa (iniciação científica e/ou prática de investigação).  

Para avaliar os itens propostos utilizou-se, no questionário aplicado, a escala 

tipo Lickert de quatro pontos apresentada da seguinte forma: 1 - Excelente, 2 - Média 

Bom, 3 - Regular, 4 – Não sei. A questão solicitava o seguinte: Avalie os itens abaixo em 

relação ao seu curso. Os dados coletados a partir das respostas dos alunos participantes 

da avaliação foram sistematizados no quadro, a seguir, em que estão destacadas as 

maiores porcentagens de cada item em cada centro. 
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Quadro 15.b – Porcentagens de respostas avaliativas dos alunos sobre aspectos de seu curso, 
destacando as maiores concentrações nos diferentes itens e todas as porcentagens no item 
pesquisa.  
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Os conteúdos das 
disciplinas de formação 
geral/fundamentos do 

curso. 

64,7   76,7   81,7   74,3   57,6   

Os conteúdos das 
disciplinas 

profissionalizantes do 
curso. 

54,3   75,3   59,4   57,2   53,9   

As atividades práticas 
(laboratórios, oficinas, 

clínicas, etc) 
proporcionados pelo 

curso. 

 74,5  46,6    50,6   56,4   53,2  

O estágio curricular. 41,0   72,2     36,8 42,4    51,1  
A pesquisa (iniciação 

científica e/ou prática de 
investigação) 

26,1 36,8 37,2 50,7 16,9 32,4 47,0 18,9 34,1 30,9 20,2 48,9 51,1 39,5 9,5 

As atividades como 
seminários, palestra, 
semanas de estudo, 

congressos e oficinas e 
etc 

 54,3  76,7   69,9    49,4   58,9  

A vivência universitária, 
convivendo com os 

diferentes grupos sociais, 
intelectuais e étnico-

raciais 

74,5   72,2   82,0   67,0   61,3   

A formação profissional 
voltada para o mercado 

de trabalho. 
54,9   61,6   46,7    47,2   55,3  

A avaliação do próprio 
curso. 60,2   67,1   70,1   60,3    51,1  

A aquisição de cultura 
geral 69,8   69,0   86,6   65,4    51,9  

A aquisição de 
conhecimentos que 

permitiriam compreender 
melhor o mundo em que 

vivemos 

70,4   79,5   90,3   60,2   57,9   

Articulação com o 
propósito do curso 67,9   75,3   74,4   62,6   58,7   

Diversificação dos 
espaços do curso.  65,6   53,4   55,9   53,4   52,4  

Os equipamentos de 
informática e áudio visual  76,0  50,0    64,0  69,4   59,7   

O contato com os 
docentes dos cursos. 66,8   69,9   79,1   72,8   75,3   

As aulas/atividades 
ministradas pelos 

professores 
60,2   77,1   77,1   72,5    61,3  

  
A análise dos dados indicou que dos 16 itens investigados 5 deles tiveram as 

maiores porcentagens de avaliações como EXCELENTE/BOM pelos alunos de cada um 

dos cinco centros. Foram eles: a) os conteúdos das disciplinas de formação 

geral/fundamentos do curso; b) os conteúdos das disciplinas profissionalizantes do curso; 

c) o contato com os docentes dos cursos; d) a aquisição de conhecimentos que 

permitiriam compreender melhor o mundo em que vivemos e e) articulação com o 

propósito do curso. A classificação como REGULAR pela maior porcentagem de 

estudantes em cada um dos cinco Centros ficaram para os seguintes itens: a) as 
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atividades práticas (laboratórios, oficinas, clínicas etc.) proporcionados pelos cursos e b) 

diversificação dos espaços dos cursos. 

Nesse contexto de respostas à Pesquisa (iniciação científica e/ou prática de 

investigação) recebeu as melhores avaliações no CE, com 50,7%, no CCMB, com 51,1% 

e no CCH, com 47% dos alunos avaliando como EXCELENTE/BOM essas atividades no 

curso. Causou, porém, preocupação o fato de uma porcentagem considerável de alunos 

participantes da pesquisa de quase todos os Centros, com exceção do CCMB, indicarem 

o “NÃO SEI” como resposta ao item. Essa situação aparece com 37,2% das respostas no 

CCJEA, 32,4% no CE, 34.1% no CCH, 48,9% no CCET , mas  com um índice bem menor 

no CCMB (9,5%). 

Relacionada ainda com as ações voltadas para a pesquisa na Universidade, 

foi analisada a participação dos professores em reuniões específicas de pesquisa. Os 

dados relativos a esse aspecto foram obtidos pela resposta dos docentes à questão do 

questionário sobre a participação dos professores em reuniões promovidas na 

Universidade. Foram indicadas no item as seguintes modalidades de reuniões: com 

equipes de estudo; com associações de docentes; com a coordenação de curso; com 

grupos de pesquisa; do Colegiado do qual é representante ou membro nato; do colegiado 

do Programa de Pós-Graduação; de departamento; com a direção; da comissão de 

didática; do grupo de extensão da Faculdade; do Comitê Interno do PIBIC; da Comissão 

de Bolsas; com agentes externos. 

Neste relatório de pesquisa foi analisada a participação dos professores em 

dois tipos de reuniões específicas: 1) com grupos de pesquisa e 2) do comitê interno do 

PIBIC.  

O quadro, a seguir, reúne as informações referentes às respostas dos 

professores nos tipos de reunião considerados. 
 
Quadro 16.b - Participação dos professores em  reuniões de pesquisa. 
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Participa 49,3% 3,3% 90,0% 14,3% 78,8% 9,1% 85,6% 3,6% 72,3% 13,8% 
Não se aplica 50,8% 96,7% 10,0% 85,7% 21,2% 90,9% 14,3% 96,4% 27,6% 86,2% 

 
As análises indicaram que grande parte dos investigados revelou que 

participam de reuniões com grupos de pesquisa, dado que se mostrou com porcentagens 

homogêneas em quatro centros universitários: CE, CCH, CCET e CCMB. Mais de 70% 
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dos professores indicam participar dessas reuniões nesses centros, sendo 

respectivamente 90%, 78,8%; 85,6% e 72,3. No CCJEA a participação revelada é menor, 

apontada por 49,3% dos professores.  

O quadro x ainda indica que a participação no Comitê interno do PIBIC foi 

pequena, ou seja, indicada por 3,3 a 14,3% dos docentes. Este índice, porém, é de certa 

forma esperado dado o pequeno número de docentes que atuam em tais comitês, em 

geral representantes de grupos. Destaca-se que a participação foi reconhecida como 

existente em todos os centros por parcela dos professores. 

2- Manifestação dos ex-alunos: 
A análise da visão/opinião dos ex-alunos que responderam à avaliação 

ofereceu um perfil de cursos da PUC-SP que considerou os seguintes tópicos: 

• organização didático-pedagógica dos cursos; 

• o projeto do curso (concepção de curso e currículo). 

Por meio das respostas relativas a esses quesitos, pode-se situar a 

valorização dada pelo ex -aluno à pesquisa na sua formação. 
 
Quadro 17.b - Valoração, pelos ex-alunos, do grau de importância de itens relativos à formação 
relacionados a seu curso de graduação. 

Itens de formação relacionados a seu curso de graduação Excelente Bom Regular 

A pesquisa (iniciação científica e ou prática de investigação) 30,3 27,7 24,5 

O contato com os docentes dos cursos 41,9 29,7 15,5 

Os conteúdos teóricos 40,6 36,8 9,7 

A vivência universitária, convivendo com os diferentes grupos sociais, 
intelectuais e étnicos-raciais 56,8 23,9 9 

A formação profissional voltada para o mercado de trabalho 22,6 43,9 20 
As atividades extra curriculares como (seminários, palestras, workshops, 

etc.) 23,9 36,1 27,7 

Os conteúdos das disciplinas de formação geral/fundamentos do curso 32,9 46,5 10,3 
Os conteúdos das disciplinas profissionalizantes do curso 29,7 40,6 16,8 

A biblioteca: Acervo, espaço físico 29,7 36,1 23,2 
A aquisição da cultura geral 36,1 38,1 14,2 

A aquisição de conhecimentos que permitiriam compreender melhor o 
mundo em que vivemos 34,8 40 14,2 

As aulas/atividades ministradas pelos professores 32,9 43,2 12,9 
As atividades práticas (laboratório, oficinas, clínicas, etc.) proporcionados 

pelo curso 
21,9 27,1 33,5 

Os equipamentos de informática e áudio visual 8,4 29 47,1 

O estágio curricular 21,9 27,1 25,8 
 

O quadro x  apresenta a reunião de informações referentes à avaliação de 

itens de formação relacionados com seu curso de graduação. A análise do material indica 
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que os itens melhor avaliados envolvem relacionamentos – “o contato com os docentes 

dos cursos” e “a vivência universitária, convivendo com os diferentes grupos sociais, 

intelectuais e étnico-raciais” – como também os “conteúdos teóricos”.  

Podem ser classificados com boa avaliação (Bom) a formação profissional, 

seus conteúdos profissionalizantes ministrados, as “aulas/atividades ministradas pelos 

professores” e as “atividades extras curriculares”. A formação geral – “aquisição de 

conhecimentos que permitiriam compreender melhor o mundo em que vivemos” também 

foi classificada como boa. Em relação a infra-estrutura, tem boa avaliação a biblioteca e 

seu espaço físico. 

Classificam como aspectos que precisam investimento, “as atividades 

práticas (laboratório, oficinas, clínicas, etc.) proporcionados pelo curso” e “os 

equipamentos de informática e áudio visual” e “estágios”.  

Nesse contexto pode-se considerar que a “pesquisa (iniciação científica e ou 

prática de investigação)” teve uma boa avaliação, na medida em que 58% dos ex-alunos 

a classificaram como excelente e boa no seu curso de graduação. Essa avaliação, 

porém, representa um índice menor, se comparado com os quesitos melhor avaliados 

pelos ex-alunos. 

 

As atividades complementares foram também avaliadas.  
O gráfico, a seguir, reúne as informações concernentes à participação dos 

respondentes em atividade acadêmicas consideradas complementares ao seu curso de 

graduação. 

 
Gráfico 23.b - Participação dos ex-alunos em atividades complementares 

Ex-alunos que 
participaram de 

uma ou mais 
atividades

9,1%

Ex-alunos que 
não 
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Gráfico 24.b – Distribuição das respostas referentes às atividades complementares 
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Os dados mostraram que os estágios são das atividades complementares 

que receberam maior porcentagem (65,9%) seguida por “eventos” (57,2%). Quase 30% 

dos ex-alunos declararam ter tido participação em projetos de pesquisa.  
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III - Encaminhamentos para tomada de decisões 
1- As Potencialidades e Fragilidades 

A PUC-SP sempre teve sua trajetória marcada pela ênfase dada à pesquisa e 

à produção de conhecimento. Essa preocupação se revela em sua missão e nos 

principais documentos legais, o PDI, o Plano de Gestão e o PPI, assim como nas práticas 

institucionais voltadas para a pesquisa e integradas ao ensino e extensão. 

A pesquisa constitui-se como eixo que se integra com o ensino e a extensão, 

de forma indissociável, compondo o conjunto de atividades de caráter acadêmico 

capazes de garantir a identidade da universidade, e é considerada eixo essencial no 

processo de produção do conhecimento.  

A compreensão de pesquisa pela universidade aponta especialmente quatro 

elementos constitutivos que compuseram os referencias para o encaminhamento da 

avaliação da dimensão na universidade: -indissociabilidade,  da pesquisa, ensino e 

extensão; -caráter formativo; - produção crítica e - vínculo social. 

O processo avaliativo dirigiu-se a dois focos de análise. O primeiro abrangeu 

as condições institucionais para o encaminhamento da pesquisa na universidade, 

considerando a existência de órgãos orientadores e gerenciadores das atividades 

específicas, a previsão de apoio financeiro, e também a política institucional de pesquisa 

expressa nos documentos oficiais da instituição.  O segundo foco explorou as políticas 

institucionais voltadas para as práticas de investigação e para a participação dos 

docentes e discentes. 

Pode-se verificar, em relação ao primeiro foco, que a universidade, coerente 

com sua ênfase na pesquisa, instituiu ao longo de sua trajetória condições para a 

produção da pesquisa, investindo em aspectos organizacionais, financeiros e de gestão e 

orientação. 

A universidade conta com estrutura organizacional específica concretizada 

pela Comissão de Pesquisa que, vinculada ao Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE), 

assegura a qualidade do trabalho acadêmico no que diz respeito às políticas de pesquisa, 

seja em forma de proposições ou de coordenação e gerenciamento. 

  Destaca-se, no contexto geral, a preocupação com a garantia da 

sustentabilidade da política de pesquisa por meio de recursos do Fundo de Apoio à 

Pesquisa (FAP). O FAP, criado desde 1976, é vinculado e administrado pelo CEPE, por 

meio da Comissão de Pesquisa e constituído de 4% da receita decorrente das anuidades 

pagas pelo alunado. Coloca-se como uma modalidade de apoio institucional, em 
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especial, à iniciação científica e à pesquisa voltada à capacitação e à titulação dos 

docentes. 

As metas para o período de 2004-2008, indicam a busca do aperfeiçoamento 

da política de pesquisa, no que diz respeito à: 

 a) ampliação e direcionamento dos recursos do FAP; 

 b) produção docente em pesquisa; 

 c) valorização da pesquisa nas atividades acadêmicas tanto da Pós-

Graduação quanto da Graduação; 

 d) divulgação dos produtos de pesquisa para a comunidade interna e 

externa; 

 e) ao incentivo a parcerias institucionais. 

A valorização da pesquisa foi especialmente enfatizada como uma das 

diretrizes da gestão da universidade, em sua articulação com o ensino e a extensão e na 

relação pedagógica de ensino-aprendizagem.  Efetiva-se como pesquisa básica e 

pesquisa de caráter pedagógico.  

Os dados avaliativos referentes à produção científica na universidade foram 

reveladores de relevância quantitativa e qualitativa da produção de pesquisa pelos 

grupos de pesquisa, pela iniciação científica e pelos Programas de Pós-Graduação, 

associada à busca de parcerias como instrumento de viabilização do trabalho. Inerente à 

atividade acadêmica, o trabalho de pesquisa envolve todas as Faculdades e Programas. 

Nessa direção, pode ser registrado um aumento significativo dos grupos de 

pesquisa na universidade nos últimos quatro anos, constando-se, em 2005, a existência 

de 188 grupos credenciados no CNPq. A ampliação, que também representa um 

aumento de pesquisadores, estudantes e técnicos, tem situado a PUC-SP em posição de 

destaque ocupando 1° lugar no ranking das instituições privadas do país e o 16° lugar, 

considerado o total de instituições de educação superior. 

Os grupos revelaram uma diversidade de campos e linhas de pesquisa, o que 

expressa uma contribuição da PUC-SP para a produção de conhecimento em diferentes 

áreas, qualificando a sua unidade por uma pluralidade bastante significativa no campo da 

pesquisa, ensino e extensão. Evidenciou-se, porém, o predomínio de concentração de 

grupos, ou seja, aproximadamente 80% voltados para pesquisas nas áreas de ciências 

humanas seguido de ciências sociais aplicadas e lingüísticas, letras e artes, reforçando a 

tradição da universidade de produção científica nas áreas humanas. 

Destacou-se a organização e qualidade da implementação do trabalho de 

Iniciação Científica, sistematizado a partir de 1988 com a criação do Programa 
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Institucional de Bolsas de Iniciação Científica que tem se ampliado a cada ano. É mantido 

um sistema de orientação contínua do estudante realizado pelo docente orientador e 

controlado pela Comissão de Pesquisa, para assegurar a produção científica do aluno. A 

iniciação científica, estruturada com projetos devidamente aprovados e com concessão 

de bolsas instalou-se nos diferentes centros universitários, faculdades e cursos, havendo, 

porém, diferenciação quanto ao índice de participação. Em 2005 participaram dos 

projetos 73326 alunos orientados por 566 docentes doutores. Embora abrangente, ainda 

não se consegue atingir todos os alunos, o que fica evidenciado nos dados relativos à 

manifestação da comunidade sobre pesquisa.  

As unidades acadêmicas, quer sejam da Graduação ou Pós-Graduação, 

efetivaram, ainda projetos de pesquisa liderados por docentes qualificados doutores, na 

quase totalidade, e vinculados a grupos e núcleos de pesquisa. O mapeamento dessa 

situação na Pós-Graduação mostrou a existência de 550 projetos liderados por 930 

professores, em todos os programas. A produção científica da universidade também se 

evidenciou pelo expressivo volume de teses, dissertações e monografias produzidas pela 

pós-graduação.  

Buscando possibilitar condições institucionais para a participação de docentes 

e discentes nas atividades de pesquisa, a PUC-SP apresentou uma política de produção 

de conhecimento integrada com a formação do aluno e com o aperfeiçoamento docente. 

Quanto ao docente foram oferecidas bolsas de incentivo à pesquisa e existe instituída 

uma carga horária que abre possibilidade para dedicação à pesquisa. Os alunos foram 

favorecidos com a política de bolsas viabilizadas pela verba do Fundo de Assistência à 

Pesquisa (FAP)  e por meio de outras modalidades, especialmente pelas parcerias com 

órgãos de fomento à pesquisa. Foram oferecidas 733 bolsas de pesquisa na graduação, 

nem sempre anuais, e 1884 bolsas na Pós-Graduação. 

Outro aspecto de destaque foi o esforço de difusão da produção científica. 

Dois grandes eventos, integrados ao projeto pedagógico da universidade, têm um papel 

fundamental na socialização da produção do conhecimento gerado pelo trabalho de 

pesquisa para a comunidade interna e externa. Trata-se do Encontro de Iniciação 

Científica, que, além da possibilidade de comunicação, tem um caráter pedagógico de 

avaliação dos projetos de iniciação científica dos estudantes e da Semana Acadêmica, 

que abrange a produção em pesquisa da universidade, efetivada por unidades 

acadêmicas de todos os níveis e modalidades de ensino. 

A divulgação dos produtos de pesquisa também recebeu o apoio da PUC-SP 

por meio da Editora da PUC-SP: EDUC, que, atuando em parceria, tem proporcionado a 

                                                 
26 Foram considerados todos os alunos com bolsa em 2005, tanto os com bolsa durante todo o ano como os 
com bolsa de um semestre, iniciadas no 2° semestre do ano anterior ou no 2° semestre do ano em curso.  
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publicação do conhecimento produzido na instituição. As revistas acadêmicas 

organizadas pelas unidades da universidade se apresentaram como importantes veículos 

de comunicação para essa divulgação. Essas possibilidades de divulgação, porém, são 

consideradas insuficientes para visibilidade da produção em pesquisa na PUC-SP. 

De um modo geral, pode-se dizer que houve uma valorização do trabalho de 

pesquisa por grande parte de alunos e professores ouvidos por meio do questionário 

avaliativo. A comunidade reconheceu a produção de conhecimento por meio de pesquisa 

na instituição e valorizou as atividades. Embora com a presença de respostas positivas, 

há restrições à integração da pesquisa com o ensino e com a extensão e aos incentivos 

oferecidos à pesquisa. A articulação graduação e pós-graduação recebeu avaliações 

negativas. Parece existir uma expectativa e desejo de alunos e docentes por maiores 

investimentos e ampliação das atividades na pesquisa.    

Considerando sua missão institucional e responsabilidade social, a 

universidade tem se preocupado com a natureza do conhecimento produzido, ou seja, 

com o conjunto de problemas sociais ao qual a produção científica tem buscado 

responder.  

Consoante com análise das temáticas dos grupos de pesquisa, verificou-se o 

predomínio de pesquisas na área de ciências humanas, voltadas para eixos como: -  

políticas públicas de diferentes áreas; -desafios do mundo contemporâneo: lutas sociais, 

violência, associativismo, relações de gênero, aspectos relacionados às mudanças no 

mundo do trabalho; - questões da comunicação e cultura; - focalização da educação  no 

ensino, currículo, aprendizagem e formação de educadores; -saúde e qualidade de vida. 

Também foi evidenciada tendência das pesquisas a se voltarem para o estudo de 

práticas, apontando encaminhamentos para superação de problemas nas áreas 

estudadas. 

Nessa acepção, pode-se considerar,  como  descritor das questões sociais os 

objetos de pesquisa dos projetos de iniciação científica. Constatou-se uma ênfase nas 

problemáticas vividas pelo sujeitos no mundo atual, acima mencionadas, que conduziram 

à definição da temática do Encontro de Iniciação Científica de 2005, como “Identidade, 

Inclusão e Direitos”. 

O esforço da Comissão de Pesquisa, conjugado àquele despendido pela 

CONSULTEC e APT, delineiam outras potencialidades com vistas ao aperfeiçoamento do 

banco de dados sobre a totalidade de práticas de pesquisa que qualificam a 

universidade, de sorte a superar algumas fragilidades.  
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2- O aperfeiçoamento da pesquisa  
A PUC-SP encontra-se diante de novas situações a serem vivenciadas de 

forma mais sistematizadas, no fluxo do tempo referentes a 2005 e 2006, configuradas 

pela reforma do atual sistema de ensino, fundadas numa política que postula alto grau de 

integração entre a graduação, a pós-graduação e a extensão, bem como a criação de 

cursos de licenciaturas desvinculadas dos bacharelados. 

Esse movimento de recontextualização no campo do ensino é orientado pelo 

Projeto Pedagógico Institucional, que tem a pesquisa como alicerce de novas práticas de 

docência e de extensão, e pelo PDI: o Plano de Desenvolvimento Institucional, que 

postula ser a pesquisa uma modalidade de prática social da comunidade acadêmica que, 

embora una, qualifica-se por uma dupla dimensão, quais sejam, a pesquisa básica e a 

pedagógica. A primeira voltada para a revisão e recontextualização dos próprios quadros 

da ciência moderna; a segunda, para a revisão e recontextualização do exercício das 

práticas de docência, com vistas a criar um outro modelo pedagógico para o ensino, 

fundamentado na produção de conhecimentos desenvolvidos pela pesquisa básica que 

deve alimentar a pedagógica e, ao mesmo tempo, ser por ela alimentada.  

Nesse sentido emergem necessidades, cujos marcos se inscrevem:  

 num maior grau de empenho da universidade para despender 

investimentos com vistas ao aperfeiçoamento de seu banco de dados de pesquisa 

- um trabalho em fase de implantação para incorporar dados da pesquisa 

desenvolvida na graduação de forma integrada àqueles da pesquisa da pós-

graduação, a fim de garantir atualização e precisão das informações;  

 na rediscussão, em fluxo, das áreas, linhas de pesquisa e campos de 

conhecimentos abrangidos pela pesquisa nesse novo contexto, dado que os 

Departamentos estão sendo configurados como áreas epistemológicas e a 

ascensão aos quadros da carreira do magistério/ PUC-SP terá a pesquisa como 

critério fundamental; 

 no maior grau de sistematização entre graduação e pós-graduação; 

 na definição de outras/novas diretrizes para o encaminhamento das 

questões, principalmente do financiamento, inerentes à pesquisa, levando em 

conta a sustentabilidade financeira da universidade;  

 nas discussões e deliberações do CEPE/Comissão de Pesquisa para 

encaminhamentos da pesquisa na sua indissociabilidade com o ensino e a 
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extensão, nos projetos novos ou naqueles revistos pelos cursos, conforme novas 

diretrizes da universidade.  

 

Entende-se que, à medida em que esse quadro  se fizer mais delineado e o 

volume de trabalho de pesquisa realizado na universidade puder ser efetivamente 

computado na sua totalidade, poder-se há traçar novas metas e ações para melhor 

analisar de forma qualitativa e quantitativa a concessão de auxílios para docentes e 

discentes. 

 Acrescentam-se a essas ações aquelas referentes ao:   

 aprimoramento da política de divulgação da produção científica; 

 gerenciamento da verba do FAP, de modo a que ela se faça  extensiva a 

ajuda de custos para participação dos pesquisadores em eventos científicos, 

ainda que circunscritos àqueles de caráter nacional, num primeiro momento; 

 acompanhamento da constituição e produção dos grupos de pesquisa.  
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I - Introdução 
Historicamente, a extensão universitária tem-se constituído como uma das 

funções da universidade responsável pelo intercâmbio entre os interesses de segmentos 

da sociedade civil, governo e a produção de conhecimentos dentro da universidade. A 

PUC-SP, com o objetivo de institucionalizar a discussão em torno da extensão, criou em 

1994, no CEPE – comissão de ensino e pesquisa, a terceira comissão permanente de 

extensão – COMEX1, que passou a compor, juntamente com a comissão de ensino e a 

comissão de pesquisa, a cobertura das três atividades essenciais e indissociáveis da 

universidade. 

São atribuições da comex: 

• Estimular as atividades de extensão de todas as unidades, por intermédio 
da disseminação do conceito e das experiências de extensão na PUC-SP e 
em outras universidades, promovendo encontros internos e incentivando à 
participação em congressos locais, nacionais e internacionais; 

• Fomentar as atividades de extensão, por meio de fundos internos e 
externos que estejam sob sua responsabilidade e auxiliar na captação de 
recursos externos públicos e privados, voltados a essas atividades; 

• Acompanhar as ações e os resultados de todas as atividades de extensão 
da PUC-SP consolidando-os em relatório anual; 

• Representar a PUC-SP junto ao MEC/INEP nas discussões sobre gestão, 
avaliação e políticas nacionais de extensão, promovidas pelo fórum nacional 
das universidades e ies comunitárias, pela ABRUC – associação das 
universidades e IES comunitárias, pela ABESC – associação brasileira das 
instituições católicas, além dos encontros regionais do fórum e nos grupos de 
discussão locais como, por exemplo, o grupo das universidades paulistas. 

 
Mesmo antes da instituição da comex, já havia na PUC-SP a preocupação 

com a concepção da extensão que procurou, por meio de um levantamento/mapeamento 

dos projetos de extensão realizados na universidade, definir seus contornos. Esta 

metodologia mostrou-se natural, uma vez que era preciso conhecer e entender, o que se 

faz para depois iniciar qualquer tipo de conceituação, principalmente tendo em conta que 

na PUC-SP, a semelhança de outras ações, a extensão teve seu próprio percurso, com 

vistas a definir seu espaço e sua identidade. A promoção de discussões também foi uma 

constante das ações da COMEX, principalmente por meio da realização de fóruns. O 

percurso histórico está expresso a seguir: 

• 1993 – fórum de serviços e extensão universitária da PUC-SP, por 
iniciativa da VRAC; 

                                                 
1 A COMEX é composta por um representante de cada faculdade, eleito por dois anos, mais um 
representante da cogeae, do tuca, e da cge – unidades da universidade que não estão vinculados 
diretamente a nenhuma faculdade. 
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• 1994 – levantamento: PUC em serviço com apoio do LIAP (laboratório de 
informática de apoio a pesquisa) e IEE (instituto de estudos especiais); 

• 1995 – comissão de extensão atualiza o levantamento; 

• 1995 – atualização do levantamento; 

• 1997 – COMEX promove encontro de extensão; 

• 1998 – organização do curso “elaboração de projetos para captação de 
recursos”, com 24 professores inscritos; 

• 2000 – COMEX apresenta ao cepe “proposta de redesenho institucional da 
extensão na puc”; 

• 2001 – GT- COMEX de mapeamento da extensão na PUC-SP; 

– participação da COMEX no fórum de extensão das universidades 
públicas; 

• 2002 – I FIEU – fórum interno de extensão universitária:” o conceito da 
extensão da PUC-SP – contou com a participação de 50 inscritos, 
entre professores e funcionários. O objetivo do fórum discutir o 
conceito de extensão para a PUC-SP. Os trabalhos foram 
desenvolvidos nos dias 21 e 22 de novembro de 2004 e contou 
com a apresentação e discussão dos trabalhos dos gts. (grupo de 
trabalho) 

• 2003 – a) aprimoramento do mapeamento da extensão na PUC-SP, 
conforme orientação do I FIEU; 

   b) COMEX discute no cepe o conceito de extensão, candidatos 
às verbas de fomento da PUC-SP; 

• 2004 – a) II Fórum Institucional de extensão universitária – contou com a 
participação de 70 inscritos, entre professores e funcionários. O 
objetivo do fórum era ampliar a discussão da extensão na 
universidade e apresentar caminhos comuns a respeito do 
entendimento de algumas questões ainda divergentes, tais como: 
serviços educacionais, educação continuada, público alvo da 
extensão entre outras.  

B) COMEX tem participação no grupo das universidades paulistas 
que discute a proposição de criação de uma agência de fomento 
para extensão no Estado de São Paulo; 

C) 2º congresso brasileiro de extensão universitária; 
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D) encontro nacional de avaliação institucional de extensão 
universitária – 12 a 15 de setembro, ufmg, belo horizonte – mg; 

• 2005 – a) participação na assembléia do Fórum nacional de extensão das 
ies e universidades comunitárias em passo fundo – rs; 

B) vii congresso ibero-americano de extensão universitária – de 27 
a 30 de novembro, rio de janeiro. 

 

No planejamento de suas atividades, a COMEX identificou os principais 

caminhos para a construção de uma concepção de extensão universitária da PUC-SP, 

que fossem pautados nos seguintes diretrizes registradas no pdi: 

• A defesa do princípio da indissociabilidade entre as ações acadêmicas de 
extensão, pesquisa e ensino; 

• Articulação (bidirecional) com a sociedade; 

• Institucionalização da extensão; 

• A participação de toda a comunidade acadêmica alunos, docentes, 
funcionários nas ações com a sociedade; 

• Não substituir o estado; 

• Privilegiar a interdisciplinaridade. 
 
Considerando-se as diretrizes apresentadas, a conceituação de uma 

atividade como de extensão envolveu também a compreensão de que ela é uma 

atividade que: 

• Fomenta e inspira o ensino e a pesquisa; 

• Difunde conhecimento; 

Figura 1. C- Participantes do II congresso de extensão na 
puc-sp 
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• Atende às demandas da realidade, de discussão e de apresentação de 
propostas para o enfrentamento dos desafios presentes no contexto no qual 
se insere a universidade; 

• Repercute nas orientações para pesquisa; 

• Estabelece elementos norteadores dos projetos pedagógicos dos 
cursos; 

• Articula processos educativos, culturais e científicos, dando sustentação 
ao princípio comunitário de suas práticas, consubstanciando uma referência 
conceitual e ética, guardando a essência educacional na sua relação com a 
sociedade.  

 
O esclarecimento destes tópicos permitiu conceituar a extensão, segundo o 

PDI, como uma: 

atividade de intervenção social e de difusão de conhecimentos, configurada 

por demandas da realidade, bem como por discussão e apresentação de propostas para 

o enfrentamento dos desafios presentes no contexto em que se insere, enquanto 

Instituição de Ensino Superior. Assim sendo, desenvolve iniciativas que compreendem: a 

Comunicação e Divulgação Cultural, os Serviços Comunitários, a Educação Continuada e 

a Prestação de Serviços. 

 

A avaliação da extensão 
A avaliação da dimensão extensão, pretendeu inicialmente apresentar um 

panorama da abrangência das atividades associadas à extensão universitária. Assim, foi 

registrado um breve histórico que procurou refletir a trajetória da construção de um 

conceito que permanece inacabado atendendo o processo interno do tema que ainda 

encontra-se em evolução e crescimento. Pretendeu também descrever a gerência do 

assunto no âmbito interno da PUC-SP. O trabalho avaliativo partiu de respostas 

coletadas por meio de um roteiro para traçar um diagnóstico preliminar deste 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 

avaliativos e a tomada de decisões que garantiram a definição do plano avaliativo de 

ação, e principalmente, dos instrumentos para a coleta de dados.  Levando-se em 

consideração, portanto, esse marco referencial teórico da avaliação, descrito na inicial do 

Projeto planejado para a Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP – ciclo 2005/2006 – 

definiu-se uma proposta de trabalho, cujo ponto de partida foi a definição de três 

questões avaliativas que emergiram dos focos que norteiam essa dimensão. 
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• Qual o panorama atual da extensão na PUC-SP? 

• Como professores, alunos e funcionários se manifestam frente às atividades de 
extensão desenvolvidas na dinâmica da vida universitária? 

• As atividades de extensão estão integradas com as de ensino e pesquisa? 

 

Os fundamentos do trabalho avaliativo, proposto para a dimensão extensão, 

se caracterizaram pela busca de um enfoque mais abrangente de avaliação, superando a 

idéia de uma simples coleta de dados e envolvendo aspectos contextuais, coletados em 

diferentes fontes de informação que se apresentaram ao longo do processo avaliativo. As 

fontes de informação, CONSULTEC (Consultoria Técnico Acadêmica), VRAC (Vice 

Reitoria Acadêmica), VRACOM (Vice-Reitoria Comunitária), alunos, professores e 

funcionários dos cinco Centro Universitários, dos órgãos suplementares (DERDIC e IEE) 

dos diferentes setores que compõem a PUC-SP receberam orientação para focar 

aspectos da extensão levando em consideração o seguinte conjunto indicadores: 

 

1. Organização das atividades de extensão  

• Nome da atividade – especificar a identificação da atividade; 

• Natureza da atividade – 1. Curso; 2. Projeto; 3. Congresso; 4. 
Seminário; 5. Ciclo de debates; 6. Exposição; 7. Espetáculo; 8. Evento 
esportivo; 9. Festival; 10. Prestação de serviço; 

• Unidade ou setor – indicar o nome do curso (graduação ou pós) ou 
setores da PUC-SP 

• Áreas temáticas indicadas no censo do mec – classificar a atividade 
por área temática, sendo: 1. Comunicação; 2. Cultura; 3. Direitos 
humanos e justiça; 4. Educação; 5. Meio ambiente; 6. Saúde; 7. 
Tecnologia e produção; 8. Trabalho. 

• Problema social atendido – 1. Atividades voltadas para a mulher; 2. 
Atividades voltadas para a terceira idade; 3. Atividades voltadas para a 
criança e o adolescente;4. Atividades de comunicação e tecnologia; 5. 
Atividades de produção cultural; 6. Atendimento em assistência jurídica; 
7. Atendimento em assistência à saúde; 8. Atendimento em educação; 
9. Cooperação institucional e/ou internacional;10. Atividades voltadas 
para o meio ambiente; 11. Atividades de esporte e lazer; 12. Atividades 
de empreendedorismo; 

• Total de público atendido – somatória do público atendido pela 
atividade 

• Tipo de público atendido – 1. Aluno; 2. Docente; 3. Funcionário; 4. 
Aluno egresso; 5. Aluno externo; 6. Docente externo; 7. Mulher; 8. 
Terceira idade; 9. Criança e adolescente; 10. Jovens e adultos; 11. 
Portadores de necessidades especiais; 12. Minorias. 
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2. Manifestação da comunidade universitária quanto às atividades 
extensão desenvolvida na dinâmica da vida universitária. 

O trabalho avaliativo aproximou-se da 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), 
regimento interno da PUC-SP, estatuto da PUC-SP, relatórios dos I e II, 
Fórum Institucional de Extensão Universitária e redesenho institucional da 
extensão da PUC-SP. 

 

• Reuniões com a comunidade: 
• 03/03/05 - realização de uma oficina de trabalho da dimensão 
extensão para a discussão e a legitimação das matrizes de avaliação do 
projeto de auto-avaliação institucional pela comunidade; 
• 29/04/05 - reunião para definição de prioridades da dimensão 
“política para extensão” com a CPA-ampliada e grupos de 
planejamento; 
• 12/05/05 - reunião para definição de prioridades da dimensão 
“política para extensão” com a CPA-ampliada e grupos de 
planejamento; 
• 04/07/05 - reunião com a CONSULTEC para análise dos roteiros de 
extensão; 
• 03/08/05 - reunião com a CONSULTEC e assessor da VRAC para 
elaboração preliminar do roteiro de extensão; 
• 09/08/05 - reunião com a CONSULTEC e comissão de extensão 
sobre os roteiros de extensão e definição do envolvimento das unidades 
da PUC-SP na coleta de dados; 
• 20/09/05 - reunião da cpa em conjunto com a CONSULTEC com 
diretores de faculdades, coordenadores e chefias de cursos e setores 
que atuam com extensão na PUC-SP para coleta de dados. (distribuição 
de disquetes com roteiros de extensão); 

• 26/09/05 - reunião da CONSULTEC com diretores de faculdades, 
coordenadores e chefias de cursos para coleta de dados de extensão, 
na qual foram entregues disquetes pela cpa com os roteiros; 

• 03/11/05 - reunião das assessoras da CPA com a Coordenadora da 
CPA professora Clarilza Prado de Sousa sobre o formato do relatório 
parcial de extensão; 

• 05/04/06 - reunião com a professora Noely Weffort para sua 
participação como mediadora nas oficinas de trabalho de auto-avaliação 
na dimensão 2c-extensão; 

• 19/04/06 - reunião com os participantes da oficina de trabalhos da 
dimensão extensão, estiveram presentes as professoras Noely Weffort e 
Paulina D’artmonte e as professoras da cpa Anamérica Marcondes, Ana 
Lúcia maNrique e Sandra Acosta; 
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• Aplicação do roteiro: elaborou-se um roteiro2 para mapeamento das 
informações já existentes na universidade no que diz respeito às 
atividades associadas à extensão; 

• Aplicação de questionários: foram aplicados quatro diferentes 
questionários para atender às especificidades dos diferentes segmentos 
que compõem a comunidade puquiana: alunos, funcionários, 
professores e ex-alunos3 

                                                 
2 Vide anexos 22 e 23 do vol. Políticas do relatório de auto-avaliação institucional da puc-sp. 
3 vide anexos 5, 6, 7 e 8 do vol. Geral do relatório de auto-avaliação institucional da puc-sp. 



 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

187

II – Respondendo às questões avaliativas 
A avaliação realizada para a dimensão Extensão tomou como referência os 

princípios estabelecidos inicialmente no projeto de Auto-Avaliação Institucional e indagou: 

Qual o panorama atual das atividades de extensão da PUC-SP? 

 

Como professores, alunos e funcionários se manifestam frente às atividades 

de extensão desenvolvidas na dinâmica universitária? 

 

As atividades de extensão estão integradas com as de ensino e pesquisa? 

 
Para responder a cada uma dessas questões os dados coletados foram 

fornecidos pelo conjunto de diferentes setores da universidade, que podem ser assim 

destacados: Coordenadoria Geral de Estágio – CGE, Assessoria de Comunicação 

Institucional – ACI; Coordenadoria de Vestibulares e Concursos PUC-SP; Assessoria de 

Relações Institucionais e Internacionais – ARII, Centro de Documentação e Informação 

Científica – CEDIC Bibliotecas, Pastoral; TUCA; TV PUC e Videoteca. Os órgãos 

suplementares4 recebem destaque, Instituto de Estudos Especiais – IEE; Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação – DERDIC. Por seu significativo 

número de atendimentos a Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão (COGEAE) também recebeu destaque. 

Além deste conjunto formado por setores e órgãos suplementares a avaliação 

coletou dados dos cinco Centros Universitários5 assim denominados: 

• Centro de Educação (CE); 

• Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET); 

• Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas (CCJEA); 

• Centro de Ciências Médicas e Biológicas (CCMB); 

• Centro de Ciências Humanas (CCH) 

 

 

 

 

 

                                                 
4 São unidades de natureza técnica ou cultural com a finalidade de prestação de serviços e elevação da 
cultura e eficiência da comunidade – Instituto de Estudos Especiais (IEE) e Divisão de educação e 
reabilitação dos distúrbios da comunicação (derdic). 
5 São Órgãos setoriais de deliberação, supervisão e coordenação das atividades das unidades universitárias 
correspondentes à determinada área de ciências afins. 
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Questão avaliativa 
A) Qual o panorama atual da extensão na PUC-SP? 

 

Para a análise desta questão foram considerados os seguintes indicadores:  

• organização das atividades de extensão por sua natureza, área temática, 

unidades envolvidas, problema social atendido, total e tipo de atendidos e 

envolvidos; 

• organização das atividades de extensão por categorias propostas no PDI 

da PUC-SP. São elas: 1) comunicação e divulgação cultural, 2) serviços 

comunitários, 3) educação continuada e 4) prestação de serviços. 

 

1 - Panorama atual das atividades de extensão na PUC-SP 

As funções da universidade, na produção do conhecimento e a formação de 

recursos humanos qualificados se consubstanciam na relação com a sociedade; ambas, 

sociedade e universidade, constituindo-se permanentemente nesta relação. Estas 

funções caracterizam a universidade, como uma instituição que possibilita a permanente 

reflexão e crítica acerca da forma mais abrangente e articulada para o desenvolvimento 

dos contornos em que se situam seus campi. A PUC-SP empenha-se para fazer chegar a 

um maior número possível de cidadãos conhecimentos que os ajudem tanto na promoção 

do desenvolvimento de condições materiais e culturais como na justiça social. 

O fazer se traduz em atividades que são formas de a instituição de ensino 

superior realizar suas funções, tornando o conhecimento acessível a todos. A pesquisa, 

de diferentes formatos e dimensão, é uma atividade por meio da qual é produzido o 

conhecimento. O ensino e a extensão são meios para tornar o conhecimento produzido 

aberto e disponibilizado a todos.  

Nesse sentido, a extensão universitária é, ao mesmo tempo, uma etapa do 

processo de produção do conhecimento e uma atividade articuladora entre ensino e 

pesquisa, pois leva à sociedade conhecimentos produzidos na universidade, no sentido 

de sua transformação e, nesse movimento, interage com o ensino e a pesquisa criando 

um vínculo fecundo entre universidade, e sociedade (PDI da PUC-SP, pág.14). Além do 

PDI, a instituição registra no seu estatuto e no regimento geral os cursos de graduação, 

pós-graduação e de formação continuada, estes devem ser planejados de um modo 

articulado, assegurando, internamente, a organização do sistema de ensino da 

universidade, indissociado da pesquisa e extensão.  
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Para apresentar o panorama atual da universidade, dois enfoques foram 

propostos. O primeiro se justifica pela necessidade do olhar ampliado capaz de revelar 

níveis, mais alargado da dimensão extensão, revelando abrangência do objeto avaliado. 

O segundo, buscou uma visão organizada a partir das quatro categorias, apresentada no 

PDI, que oferecem uma visão mais detalhada da dinâmica das atividades de extensão 

que ocorrem na dinâmica universitária. 

 
1.1 – A abrangência da dimensão 

A tabela 1.c, a seguir, identifica uma diferença, para menos, de 370 (27,7%) 

atividades desenvolvidas de 2004 para 2005. As atividades de extensão declaradas 

revelam que houve crescimento em todos os Centros Universitários e na DERDIC e uma 

queda na COGEAE e nos diferentes setores e IEE. Apesar da diminuição nas atividades, 

o número de atendidos recebeu um acréscimo de 84,8%. 

Tal discrepância de dados se justifica pela dificuldade da coleta de dados 

para esta modalidade da universidade projetos como de “Capacitação e Educação 

Permanente de recursos humanos para o SUS”, organizado pelo departamento de 

Enfermagem – prevê atendimento a 62 municípios e mais de 2 milhões de pessoas. 

A compreensão das diferentes variáveis, que compuseram a estrutura do 

roteiro de coleta de dados para a extensão, pode ser reconhecida como um indicador de 

discrepâncias nos dados avaliados. A expectativa do trabalho avaliativo é oferecer a 

continua revisão nos instrumentos de coleta de dados garantindo a compreensão das 

especificidades dos dados coletados. 

Neste sentido, cabe registrar que as análises aqui realizadas foram 

rigorosamente baseadas no conjunto de informações oferecidas por diferentes unidades 

da universidade – setores, IEE e centros universitários6 
 

Tabela 1.c – Número de atividades de extensão, e total de público atendido em 2004 e 2005. 

Total de atividades Total atendido Nome da Unidade 2004 2005 2004 2005 
Setores e IEE 985 569 234104 169617 

DERDIC 22 26 8758 4973 
COGEAE 208 163 7200 6706 

CCH 40 77 6944 13921 
CCJEA 7 17 6832 7623 

CE 57 58 124508 729671 
CCET 4 33 535 3758 

Centros 
universitários 

CCMB 9 19 73749 2092489 
TOTAIS 1332 962 462630 3028758 

 

                                                 
6 Vide Anexos 22 e 23 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 



 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

190

O número de envolvidos nas atividades de extensão, de maneira geral, 

aumentou para todos os segmentos, quando comparados os dados de 2004 para 2005 – 

docentes, alunos de graduação, pós-graduação e funcionários da PUC-SP, além do 

público externo. Há um aumento expressivo de envolvidos nos Centros Universitários e 

na DERDIC e uma diminuição nos dados referentes à COGEAE e aos setores/IEE. 

 
Tabela 2.c – Número de envolvidos por tipo nas unidades da instituição em 2004 e 2005. 
 

Envolvidos 
Docente 
PUC-SP 

Aluno Grad 
PUC-SP 

Aluno Pós 
PUC-SP 

Funcionários. 
PUC-SP Externo Nome da Unidade 

200
4 

200
5 

200
4 

200
5 

200
4 

200
5 2004 2005 200

4 2005 

Setores e IEE 504 294 139
3 913 57 312 372 445 841 978 

DERDIC 152 205 7 14 0 20 104 115 174 113 
COGEAE 196 176 0 0 0 0 0 0 506 474 

CCH 397 584 140
2 

177
8 212 325 83 277 213 1376 

CCJEA 36 74 72 728 0 0 11 79 19 34 

CE 196 237 187
2 

198
0 64 84 59 116 138

0 2736 

CCET 48 332 271 109
6 15 107

4 8 49 13 490 

CCMB 138 213 368 742 21 26 36 53 420
0 4259 

TOTAIS 166
7 

211
5 

538
5 

725
1 369 184

1 673 1134 734
6 10460 

 

A tabela 2.c também indicou que os CCMB e o CE envolvem um maior 

número de pessoas externas à universidade, em atividades de extensão. Isso se justifica, 

no caso do CCMB pelas atividades de atendimento público envolvendo a saúde. São 

exemplos “Otorrinolaringologia”, “Campanha de prevenção do câncer de pele” e 

“Educação em Saúde Coletiva” que envolvem números significativos de participantes – 

4000 (quatro mil), 200 (duzentos) e 120 (cento e vinte). No caso do CE pelas atividades 

“Conversando sobre Educação”, e “Núcleo de Cultura, Estudos e Pesquisas do Brincar e 

da Educação Infantil” classificados como Projeto e Curso/exposição que receberam 

aproximadamente 400 e 500 pessoas. 

É necessário salientar que a Assessoria de Comunicação Institucional – ACI, 

contemplada em Setores/IEE afirmou ser difícil avaliar o público externo atendido, por 

produzirem jornais quinzenalmente, boletins semanais virtuais e impressos, murais 

semanais, além do site com visitas diárias. 

Procurando especificar a participação de professores nas atividades de 

extensão, construíram-se os gráficos 1.c e 2.c que são apresentados na seqüência: 



 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

191

 
Gráfico 1.c – Distribuição das porcentagens de docentes da PUC-SP  

envolvidos em atividades de extensão em 2004. 
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Gráfico 2.c – Distribuição das porcentagens de docentes da PUC-S 
P envolvidos em atividades de extensão em 2005. 
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A observação dos gráficos 1.c e 2.c indicou que no ano de 2004 a variável 

Setor/IEE foi a que deteve a maior porcentagem em número de docentes envolvidos nas 

atividades de extensão. Em 2005, o CCH foi o Centro Universitário que agregou maior 

porcentagem de docentes (28%), seguida pelo CCET (16%). O CCJEA apresentou uma 

queda significativa de porcentagem entre 2004 e 2005 – 24% para 3%. 

Procurando compreender como os alunos de graduação se envolveram em 

atividades de extensão, construiu-se os gráficos 3.c e 4.c correspondendo aos anos de 

2004 e 2005 respectivamente. 
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Gráfico 3.c - Porcentagem de alunos de graduação envolvidos nas atividades de extensão em 2004. 
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Gráfico 4.c - Porcentagem de alunos de graduação envolvidos nas atividades de extensão em 2005 
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A comparação entre os gráficos 3.c e 4.c indicou que o CCMB, o CCH e o 

CCET foram os Centros Universitários que ampliaram a participação dos alunos de 

graduação nas atividades de extensão. No CCMB destacaram-se, com igual ou mais de 

100 participações de alunos, as seguintes atividades: 

• Ambulatório de reeducação Vésico Intestinal e reabilitação – 115 alunos 
(prestação de serviço com consultas médicas); 

• Ambulatório de fisiatria (prestação de serviço com consultas médicas) – 100 
alunos; 

• Otorrinolaringologia (curso com produção científica) – 100 alunos 
 

No CCH destacaram-se, com igual ou mais de 100 participações de alunos, 

as seguintes atividades: 

• Aula inaugural de cultura e cidadania: intolerância, Preconceito resistência 
(manhã e noite) – Departamento de Inglês: 140 alunos (mesa redonda) e 145 
alunos (mesa redonda) respectivamente; 
• www.paratexto.com.br – (Departamento de Português) – 100 alunos 
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No CCET destacaram-se, com igual ou mais de 100 participações de alunos, 

as seguintes atividades: 

• II Mostra de trabalhos (Curso de Tecnologias e Mídias Interativas): 200 
alunos; 

• Habilitação em Educação –Projeto Interdisciplinar - Desenvolvimento de 7 
cursos de EAD (oficinas) implementados pelos alunos do 6º semestre aos 
alunos do 2º ano de TMD, aos alunos do curso e Comunicação e 
multimeios da PUC. Alunos da UNICSUL, Alunos do Mackenzie (Curso de 
Tecnologias e Mídias Interativas): 200 alunos; 

 
A participação de funcionários em atividades de extensão em 2004 e 2005 está 

especificada nos gráficos 5.c e 6.c. 

 
Gráfico 5.c – Distribuição das porcentagens de funcionários envolvidos nas atividades de extensão em 
2004. 
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Gráfico 6.c – Distribuição das porcentagens de funcionários envolvidos nas  

atividades de extensão em 2005 
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Nota-se, nestes gráficos, que os Setores/IEE agregam a maioria dos funcionários 

em atividades de extensão tanto nos anos de 2004 (56%) como em 2005 (40%). Estes 

dados confirmam e reforçam a função agregadora das atividades de extensão que os 

Setores/IEE têm na universidade. É preciso, no entanto, considerar que muitas das 

atividades de extensão, alocadas nos setores complementares, são vinculadas aos 

Centros, Faculdades e Departamentos, que são seus proponentes diretos. 

Verifica-se, comparando os dados de 2004 e 2005, uma diminuição do 

número de participantes nos setores/iee de 56% para 40%, no derdic de 15% para 10% e 

no ccjea de 12% para 7%. 

Os demais centros universitários, ao contrário, mantiveram o mesmo índice 

ou registraram um aumento da participação dos funcionários em atividades de extensão: 

o ccmb manteve 5%, o ccet subiu de 1% para 4%, o ce de 9% para 10% e o cch de 2% 

para 24%. 

 
 
1.1.1 - Atividades de extensão: áreas temáticas 

As atividades de extensão desenvolvidas por diversas unidades da 

universidade, foram agrupadas de maneira a permitir uma análise, considerando suas 

áreas temáticas. Essas áreas foram definidas conforme orientação do Censo/MEC e as 

definições tiveram como parâmetro as políticas públicas. Assim, a classificação por área 

temática que as diferentes unidades indicaram para cada uma de suas atividades de 

extensão considerou-se o objeto ou assunto que é enfocado na ação. 

As áreas temáticas puderam ser assim classificadas: 1) Comunicação; 2) 

Cultura; 3) Direitos humanos e justiça; 4) Educação; 5) Meio ambiente; 6) Saúde; 7) 

Tecnologia e produção; 8)Trabalho; e 9) Outra. A tabela 3.c, apresenta os totais de 

atividades por área temática para os Setores/IEE, DERDIC, COGEAE e os cinco Centros 

Universitários, respectivamente para o ano de 2004 e 2005.  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

195

Tabela 3.c – Número de atividades de extensão segundo áreas temáticas e unidades responsáveis em 
2004 e 2005. 

Nome da Unidade 

C
om

un
ic

aç
ão

 

C
ul

tu
ra

 

D
ire

ito
s 

hu
m

an
os

 e
 

ju
st

iç
a 

E
du

ca
çã

o 

M
ei

o 
am

bi
en

te
 

S
aú

de
 

Te
cn

ol
og

ia
 e

 p
ro

du
çã

o 

Tr
ab

al
ho

 

O
ut

ra
 

To
ta

l 

2004 12 24 3 64 1 7 2 6 4 123 
Setores e IEE 

2005 55 69 21 97 23 15 10 10 0 300 
2004 1 1 1 8 1 5 0 11 0 28 

DERDIC 
2005 2 3 1 12 0 6 0 13 0 37 
2004 0 64 3 122 0 0 0 19 0 208 

COGEAE 
2005 0 43 2 96 0 3 0 19 0 163 
2004 8 7 2 16 0 9 1 2 7 52 

CCH 
2005 26 30 5 50 3 8 1 7 0 130 
2004 0 0 3 1 0 0 2 1 0 7 

CCJEA 
2005 0 1 6 1 0 0 5 2 0 15 
2004 3 7 10 28 7 29 0 2 0 86 

CE 
2005 11 6 5 39 6 24 0 0 0 91 
2004 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 

CCET 
2005 1 11 0 17 0 0 16 0 0 45 
2004 0 0 0 1 0 9 0 0 0 10 

CCMB 
2005 0 0 0 2 0 19 0 0 0 21 
2004 24 103 22 242 9 59 7 41 11 518 

TOTAIS 
2005 95 163 40 314 32 75 32 51 0 802 

 

A análise dos dados organizados na tabela 3.c indicou que o número de 

atividades de extensão cresceu. Isso contradiz com a informação inicial neste relatório 

que apontou uma queda do número de atividades de extensão na comparação entre os 

anos de 2004 e 2005. A justificativa para este contra-senso foi o preenchimento 

incompleto dos roteiros de coleta de dados. Muitas unidades deixaram de preencher o 

quesito “áreas temáticas”, principalmente, no ano de 2004. Dessa forma, os dados 

oferecidos tornaram-se o universo das informações analisadas, apontando apenas as 

tendências mais marcantes em relação às áreas temáticas desenvolveram-se no biênio 

2004/2005 na PUC-SP.  

A sistematização das informações possibilitou afirmar que há uma forte 

disposição das atividades de extensão a desenvolver ações voltadas para a área de 

“Educação”, seguida pelas áreas da “Cultura” e da “Saúde”. Outras áreas que indicaram 

destaque foram “Trabalho”, “Comunicação” e “Direitos Humanos e Justiça”. 

O CCH foi o Centro Universitário que desenvolveu atividades de extensão em 

todas as áreas temáticas juntamente com a variável que agrega os diferentes 

Setores/IEE. O CCMB centra suas atividades de extensão mais objetivamente nas áreas 

da “Educação” e “Saúde”. 
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1.1.2 - Atividades de extensão: natureza das atividades 
 

Com o propósito de permitir a análise da natureza das atividades de extensão 

realizadas na universidade, os dados de cada setor foram agrupados em: 1) Curso; 2) 

Projeto; 3) Congresso; 4) Seminário; 5) Ciclo de Debates; 6) Exposição; 7) Espetáculo; 8) 

Evento esportivo; 9) Festival; 10) Prestação de serviço e 11) Outra. 

A exemplo do foco anterior, a análise dos dados organizados referentes 

análise à natureza das atividades constatou-se problemas, pois muitas unidades 

deixaram de preencher o quesito “natureza”, principalmente, no ano de 2004. Assim, as 

informações analisadas apontam apenas as tendências mais marcantes em relação 

natureza das atividades de extensão realizadas no biênio 2004/2005 na PUC-SP. A 

tabela 4.c, a seguir, reúne as informações dos dados coletados. 
Tabela 4.c – Número de atividades de extensão, segundo sua natureza e unidades responsáveis em 2004 
e 2005. 
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2004 17 14 1 5 0 10 0 0 0 659 60 766 Setores e IEE 2005 45 30 7 14 8 11 8 2 2 457 31 615 
2004 8 0 0 0 0 0 1 0 0 9 4 22 DERDIC 2005 9 3 0 0 0 0 1 0 0 11 2 26 
2004 177 0 0 1 0 0 0 0 0 3 16 197 COGEAE 2005 142 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 163 
2004 6 14 0 2 1 2 2 0 0 4 14 45 CCH 2005 6 16 8 9 16 9 4 0 0 5 18 91 
2004 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 6 CCJEA 2005 1 0 0 5 1 1 0 0 0 6 6 20 
2004 3 7 2 8 5 0 0 0 0 31 25 81 CE 2005 4 6 1 5 3 1 0 1 0 20 20 61 
2004 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 CCET 2005 3 7 0 2 4 3 2 0 0 0 15 36 
2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 12 CCMB 2005 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3 19 
2004 215 36 3 19 6 12 3 0 0 717 122 1133 TOTAIS 2005 215 64 16 35 32 25 15 3 2 510 114 1031 

 

A “prestação de serviço” e os “cursos” foram as indicações de natureza das 

atividades de extensão que receberam maior número de registros. A análise da tabela 

possibilitou afirmar que quase todas as unidades avaliadas declararam realizar atividades 

nos dois formatos citados. “Festival” e “Eventos esportivos” foram as atividades que 

receberam menor número de apontamentos. 

Os Setores/IEE se destacam, juntamente com o CE, por sua prestação de 

serviços; a COGEAE se destaca pelo número de cursos que oferece – 2004 (177) e em 

2005 (142) – e o CCH pelas atividades envolvendo projetos – 2004 (14) e 2005 (16). 
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O gráfico 7.c, a seguir, oferece informação sobre a natureza das atividades de 

extensão, desenvolvidas na PUC-SP em 2005. 

 
Gráfico 7.c – Atividades de extensão segundo a sua natureza  
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O gráfico acima mostrou que, em 2005, as atividades de extensão de 

natureza do tipo “prestação de serviço” recebeu maior número de manifestações. Os 

“cursos” e os “projetos” aparecem em seguida, indicando um número significativo de 

atividades deste tipo, desenvolvidos no ano de 2005. Os congressos, seminários, ciclo de 

debates, exposições, espetáculos, eventos esportivos e eventos apresentam-se com 

menores apontamentos. A variável “outros” destaca-se como a terceira maior 

porcentagem indicando, com isso, a necessidade de revisão dos instrumentos de coleta 

de dados no que diz respeito, principalmente, às variáveis para a classificação das 

atividades. 

 

1.1.3 - Atividades de extensão: demanda social atendida 

A análise desta questão exigiu classificação dos dados segundo as 

demandas da sociedade. Assim, foram propostas as seguintes categorias: 1) Atividades 

voltadas para a Mulher; 2) Atividades voltadas para a Terceira Idade; 3) Atividades 

voltadas para a Criança e o Adolescente; 4) Atividades voltadas para Jovens e Adultos; 

5) Atividades voltadas para Portadores de Necessidades Especiais; 6) Atividades 

voltadas para as Minorias; 7) Atividades de Comunicação e Tecnologia; 8) Atividades de 

Produção Cultural; 9) Atendimento em Assistência Jurídica; 10) Atendimento em 

Assistência à Saúde; 11) Atendimento em Educação; 12) Cooperação Institucional e/ou 

Internacional; 13) Atividades voltadas para o Meio Ambiente; 14) Atividades de Esporte e 

Lazer; 16) Atividades de Empreendedorismo; 17) Outras. 

Como nas análises anteriores, a análise dos dados organizados para a 

análise das demandas sociais atendidas nas atividades de extensão também apresentou 
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problemas, pois muitas unidades deixaram de preencher esse quesito principalmente no 

ano de 2004. 

Neste sentido, os dados oferecidos tornaram-se o universo de informações 

analisadas, apontando apenas as tendências mais marcantes em relação ao atendimento 

das demandas sociais realizadas no biênio 2004/2005 na PUC-SP. A tabela 5.c, reúne as 

informações sobre os dados coletados. 

 
Tabela 5.c - Resumo de totais de atividades por demandas sociais atendidas em 2004 e 2005 
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04 0 0 5 3 2 1 6 15 3 9 38 28 0 1 1 2 114 Setores ou 
Órgãos 

Suplementares 05 21 20 16 33 19 22 15 63 8 11 47 42 3 6 7 2 335 

04 1 0 6 15 18 0 1 1 0 5 9 0 0 0 0 0 56 DERDIC 05   10 16 23  1 1  5 12   1 1  70 
04 0 7 0 2 0 0 0 0 6 11 172 0 0 0 10 0 208 COGEAE 05  4  3   1  2 11 85    7  113 
04 10 12 11 18 12 13 7 14 8 10 6 2 0 0 1 0 124 CCH 05 5 11 11 35 11 14 17 33 7 10 43 5 2  1  205 
04 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 CCJEA 05   1 2 1 1  5 6      1  17 
04 3 2 11 8 2 6 1 9 0 23 25 0 9 8 2 6 115 CE 05 3 3 13 11 2 5  2  19 33 2 8 7 1  109 
04 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 CCET 05 1  1 1 1 2 12 2   16  2  2  40 
04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 10 CCMB 05 3 2 2 1 4 1    11  2 1    27 
04 15 21 33 46 34 20 16 41 18 65 253 31 9 9 14 8 633 TOTAL 05 33 40 54 102 61 45 46 106 23 67 236 51 16 14 20 2 916 

 

 

Observando a tabela 5.c, acima, nota-se que a universidade, contemplou 

todas as demandas sociais com algum tipo de atividade de extensão. No ano de 2005, os 

Setores/IEE tiveram uma ação voltada para todas as demandas sociais e, juntamente 

com o CCH - Centro de Ciências Humanas desenvolveram o maior número de atividades 

de extensão. Verificou-se, ainda, que a COGEAE desenvolveu o maior número de 

atividades de extensão em 2004, centrando sua atenção na Educação. 

O gráfico 8.c, a seguir, apresenta os totais de atividades, organizadas por 

atendimento às demandas sociais, no ano de 2005. 
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Gráfico 8.c – Atividades de extensão por demandas sociais atendidas em 2005 
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Observa-se que as atividades que atendem às demandas relacionadas à 

Educação possuem a maior indicação dos proponentes em 2005. Há destaque para 

atividades de “Produção Cultural” e para “Jovens e Adultos” em relação às outras 

atividades. Vale ainda ressaltar as atividades de “Cooperação Institucional e 

Internacional”, desenvolvidas, principalmente, pela Assessoria de Relações Institucionais 

e Internacionais, bem como a preocupação com os portadores de necessidades 

especiais.  

As tabelas e o gráfico, apresentados anteriormente, sintetizaram as informações 

coletadas, indicando que a extensão na PUC-SP se articula com as demandas da 

sociedade, atendendo tanto a problemas relacionados com minorias e áreas de 

discriminação social quanto a questões relativas a processos educativos, culturais, 

ecológicas e científicas. 

Esta tendência expressa claramente uma visão de universidade, que compreende 

sua atuação extensionista no contexto dos desafios da sociedade, respondendo com 

difusão de conhecimento, intervenção social e prestação de serviços. Neste sentido, a 

PUC-SP constrói uma atuação que também realça a formação daqueles que nela 

convivem. 

 

1.2 – A Extensão na dinâmica universitária 

A necessidade da exploração e aprofundamento dos dados teve como 

objetivo a familiarização dos materiais viabilizando assim, a detecção de subconjuntos 

interessantes para serem submetidos ao processo avaliativo. Nesta fase do relatório, o 
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conhecimento do objeto avaliado alimentou-se com o resultado das novas explorações 

dos dados. A ação de explorar informações foi um diferencial no momento, contribuindo 

com mais dados para a condução do processo avaliativo.  

Assim, os resultados foram reorganizados, seguindo a proposta de 

categorização descrita no PDI da PUC-SP: 1) Comunicação e Divulgação Cultural, 2) 

Serviços Comunitários, 3) Educação Continuada e 4) Prestação de Serviços. Os setores 

também foram desdobrados e associados a cada uma das categorias propostas com o 

objetivo de oferecer informações descritivas mais próximas da dinâmica do cotidiano 

universitário.  

 
1.2.1 Comunicação e divulgação cultural  

As atividades de extensão, classificadas nesta categoria, estão associadas às 

como unidades da PUC-SP que operam na disseminação da produção do conhecimento, 

de eventos culturais e científicos. Os dados coletados (2005/2006) permitiram a avaliação 

das seguintes unidades: Assessoria de Comunicação Institucional (ACI), Assessoria de 

Relações institucionais e Internacionais (ARII), Bibliotecas, Centro de Documentação e 

Informação Científica (CEDIC), Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, Teatro da 

Universidade, Católica (TUCA), TV PUC e Videoteca. 

 
1.2.1.1 – Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) 

 
A ACI é um órgão vinculado ao gabinete da Reitoria cuja função é estruturar 

modalidades de comunicação institucional, utilizando técnicas escritas, orais, 

audiovisuais, eletrônicas e murais. Seu principal objetivo é divulgar a universidade, tanto 

para o público interno como para o externo. Produz o Jornal da PUC, que traz notícias 

sobre os campi a cada quinze dias, além do informe mural a semana, que destaca os 

eventos (palestras, seminários, congressos) promovidos pelas unidades. ACI também 

presta atendimento à imprensa, por meio da indicação de professores e pesquisadores 

para repercutirem fatos de relevância política, social e econômica ou concederem 

entrevistas, e é responsável ainda pela home-page da PUC-SP (www.pucsp.br) e pelo 

clipping diário de notícias sobre educação, emprego e religião.  

 

1.2.1.2 – Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais (ARII) 

Por meio do Ato do Reitor em 05/95, a Assessoria de Relações Institucionais 

e Internacionais da PUC-SP tem como missão estimular e apoiar as relações 

interinstitucionais da PUC-SP de âmbito nacional e internacional, incentivando e 
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ampliando oportunidades de parcerias e cooperações, por meio de ações, projetos e 

programas de iniciativa e responsabilidade das unidades da universidade. Possui áreas 

de atuação em Cooperação Internacional, nos Projetos Interinstitucionais e nos Projetos 

Especiais e Captação de Recursos da universidade. Sua estrutura compõe-se de três 

divisões: Divisão de Cooperação Internacional (DCI), a Divisão de Projetos 

Interinstitucionais (DPI) e a Divisão de Projetos Especiais e Captação (DPEC).  

 
1.2.1.3 – Bibliotecas 

A PUC-SP disponibiliza para sua comunidade interna e externa, um conjunto 

formado por várias bibliotecas. A seguir, são apresentadas as bibliotecas do campus 

Monte Alegre, campus Marquês de Paranaguá, campus Sorocaba e DERDIC. 

 

A) Biblioteca: Nadir Gouvêa Kfouri – campus Monte Alegre 
A biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri ocupa 4.300m2, destinando 60% para 

armazenamento do acervo e serviços técnicos e 40% para atendimento ao usuário, 

disponibilizando mais de 600 lugares para estudo. 

Dispõe de: 

• Espaço para exposição e eventos; 
• Duas cabines de estudo; 
• Quatro colméias para projeção de vídeo e DVD; 
• Um auditório com 40 lugares.  

Atende às áreas de Educação, Filosofia, Psicologia, Direito, 

Economia, Administração, História, Geografia, Fonoaudiologia, Serviço Social, Língua e 

Literatura, Lingüística, Comunicações, Artes, Ciências Sociais, Ciências Contábeis e 

Atuariais, Relações Internacionais e Turismo. 

Fazem parte, ainda, da estrutura da biblioteca: 

HEMEROTECA: Acervo formado de jornais e revistas da grande imprensa, 
jornais alternativos. 

VIDEOTECA: Acervo formado de fitas de vídeo VHS e DVDs educativos e de 
ficção. Promove eventos, apóia e incentiva projetos para produção de vídeos 
e registram as principais palestras da universidade; 

MULTIMÍDIA: Acesso disponibilizado às bases de dados em CD-ROM e DVD. 
 

B) Biblioteca Setorial Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – Campus Marquês 
de Paranaguá 

A Biblioteca Setorial Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) foi 

iniciada com o acervo das Bibliotecas São Bento, Profa. Nadir Gouvêa Kfouri (antiga 

Biblioteca Monte Alegre) e “Sedes Sapientiae”, na área de exatas. 
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Em 1977, foi criada a Biblioteca de Pós-Graduação com livros adquiridos por 

compra e doação da família do Prof. Dr. Abrahão de Moraes. Em 1990, houve a junção 

das Bibliotecas Pós-Graduação e CCET, passando então esta Biblioteca a atender 

também professores e alunos de Pós-Graduação, além de pesquisadores de todo o país 

e exterior. A Biblioteca oferece um grande acervo especializado, além de obras raras e 

antigas, adquiridas pela universidade, doadas por antigos professores, por particulares e 

órgãos governamentais, tais como Projetos FAPLIVROS, SPEC/CAPES e 

CAPES/COFECUB. 

Quanto à estrutura, caracteriza-se como um sistema centralizado para a 

operação de aquisição e descentralizado para atendimento ao usuário por meio de suas 

unidades: Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri, Biblioteca do Campus Marquês de Paranaguá 

do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (BMT), Biblioteca do Campus Ibirapuera da 

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

Biblioteca do Campus Sorocaba do Centro de Ciências Médicas e Biológicas (BCCMB). 

Para acompanhar o desenvolvimento do ensino e pesquisa qualificados, a 

Biblioteca modernizou seus serviços, a fim de oferecer maiores recursos no atendimento. 

A necessidade fundamental, hoje, é a informatização do acervo e dos serviços. 

Atende às áreas de Matemática, Física, Ciência da Computação, Engenharia 

Elétrica e Eletrônica, História das Ciências e Tecnologia e Mídias Digitais.  

 
C) Biblioteca: Prof. Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Júnior – Campus Sorocaba 

A primeira Biblioteca do CCMB, hoje denominada Prof. Dr. Luiz Ferraz de 

Sampaio Júnior, foi instalada numa sala do Hospital Santa Lucinda, por ocasião do 

funcionamento deste hospital-escola, nos idos de 1951. Com as três salas reformadas e 

adaptadas (191 m2), e com a doação das estantes pelas Indústrias Votorantim (Sr. 

Mathias Gianolla), começou a funcionar a verdadeira biblioteca. Com o passar dos anos e 

o crescimento progressivo do material comprado ou doado, a biblioteca ficou 

extremamente acanhada para as necessidades da época. Com efeito, a sala de leitura 

tinha apenas 24 m², sendo utilizada por 600 alunos de medicina e 200 de enfermagem. 

A biblioteca atual tem 1.927 m2 e possui três pavimentos: no subsolo, 

encontra-se o Museu da Faculdade com a sala de livros históricos, acervo aberto de 

livros/revistas e setor de cópias. Acima deste andar (mezanino), fica o setor 

administrativo, o atendimento ao usuário, sanitários e multimeios (CD, slides, etc.). 

Finalmente, no andar térreo, encontram-se as salas de estudo, Anfiteatro “Prof. Dr. 

Gelson Kalil”, oito salas de tutoria e quinze computadores para acessos à bibliotecas 

virtuais. 
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Atualmente, é considerada biblioteca de referência na área de saúde da 

região e conta com acervo aproximado de 17.000 livros, 1.600 periódicos, 450 fitas de 

vídeo VHS e 13.000 dispositivos. A atualização do acervo cresce em média 5% ao ano, 

proveniente de aquisições e doações, sendo destinados desse acervo 70% para 

atendimento ao usuário. A PUC é a única instituição de Sorocaba com acesso gratuito ao 

portal Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que 

permite acesso em tempo real à produção científica mundial por meio de banco de dados 

e de teses, links selecionados e textos completos de arquivos, assim como, mais de 

8.000 títulos de periódicos nacionais e internacionais. Também oferece aos usuários o 

serviço da BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde), com seu banco de dados na área da 

saúde on-line. 

Atende às áreas de Medicina, Enfermagem e Biologia. Ocupa 1500m², 

destinando 70% de atendimento ao usuário e 30% ao armazenamento do acervo e 

serviços técnicos. Dispõe de equipamentos para acesso às bases de dados em CD-

ROM. 

D) A Biblioteca da DERDIC 

A Biblioteca Técnica DERDIC da PUC-SP está dividida em área de leitura e 

utilização do usuário com 44m², acervo com aproximadamente 151m lineares de obras 

nas estantes, perfazendo a área total de 20m² e área administrativa com 32m². Segundo 

os autos de constatação do Conselho Regional de Biblioteconomia, a umidade relativa do 

ar é variável entre 56 à 60 UR’s, a intensidade da luz com variações de 300 a 1000 lux e 

temperatura ambiente de 22ºC.  

A Biblioteca Técnica 

DERDIC é franqueada aos 

profissionais e alunos da DERDIC, 

professores estagiários do curso de 

Fonoaudiologia da PUC-SP e aos 

pesquisadores em geral. A biblioteca 

dispõe de área de estudo em grupo 

e acervo de livre acesso, o qual 

inclui monografias e teses, 

periódicos, multimeios, dispostos em estantes e arquivos. 

Atende às áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Lingüística e Ciências 

da Saúde.  

Fig. 2.c– Biblioteca da Derdic 
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1.2.1.4 – Centro de Documentação e Informação Científica (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, formulando 

e adequando metodologia para a organização e descrição de conjuntos documentais de 

natureza peculiar. 

Em sua área de trabalho, presta serviços especializados, oferece cursos. 

Oficinas e possibilidades de estágios 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. 

 

1.2.1.5 – Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos foi criada em 1993 com o 

objetivo de planejar e executar a política acadêmica do Vestibular da PUC-SP, definida 

pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, assim como a política financeira aprovada pelos 

demais órgãos da universidade. 

Com a experiência de mais de uma década esta Coordenadoria está 

qualificada para prestar serviços congêneres e, com isso, especializou-se na seleção 

e nos concursos em geral da própria universidade, e também para outras instituições de 

ensino, além de atender algumas empresas na confecção de provas para processos 

seletivos. 

O objetivo principal desta Coordenadoria é inovar, aperfeiçoar e/ou adequar 

tanto o atendimento aos candidatos, quanto a elaboração de provas que têm por 

finalidade específica o atendimento aos requisitos previamente definidos por meio de 

classificação/convocação para ocupar a vaga. 
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1.2.1.6 – Teatro da Universidade, Católica (TUCA). 

 

O TUCA – fundado em 1965 é um 

importante marco cultural para a cidade e para o 

país. A inauguração do teatro foi marcada pela 

apresentação da peça Morte e Vida Severina, em 

1965. Em 1984, dois incêndios atingiram o teatro, 

deixando-o praticamente destruído. Foi reaberto 

em 1986, graças à mobilização de toda a 

comunidade acadêmica e paulistana. A 

insuficiência de recursos impediu a conclusão da obra e o teatro funcionou em condições 

precárias até 2002. 
 

Após o tombamento do TUCA como patrimônio histórico de São Paulo em 

1998, iniciou-se nova campanha para reconstrução e restauro. Em 2002, com aprovação 

pelo Ministério da Cultura (MINC) e patrocínio do Banco Bradesco, o TUCA foi finalmente 

reconstruído. A reinauguração aconteceu em 22 de agosto de 2003. 

 
 

1.2.1.7 – TV PUC 

Criada em 1993, a TV PUC é o núcleo de produção televisiva e videográfica 

da PUC-SP. 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. 

A proposta da TV PUC é 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 gerado no âmbito acadêmico. Mais que uma vitrine do pensamento 

universitário, pretende ser uma ferramenta de trabalho para professores e estudantes, 

adestrando-os no uso da linguagem audiovisual para a comunicação com o grande 

público. 

 
 
 

Fig. 3.c– Entrada principal do TUCA 
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1.2.1.8 – Videoteca 

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.  

 
 

1.2.1.9 – Explorando os dados: Comunicação e Divulgação Cultural  
 

Na PUC-SP a compreensão da extensão como uma atividade de intervenção 

social e difusão de conhecimentos, recebe apoio das atividades que ampliam o contato, 

por meio da comunicação e divulgação cultural, entre a produção universitária e a 

comunidade externa. Para tanto, foram destacados, para a avaliação diagnóstica, oito 

setores da universidade, considerados de grande importância pelas atividades que 

desenvolvem. 

A tabela 6.c, a seguir, reúne informações referentes ao número de atividades 

de extensão voltadas para a comunicação e a divulgação cultural.  
Tabela 6.c – Distribuição do número de ações de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas unidades 
de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP.  

2004 2005 

Unidades Nº. De 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 

Nº. De 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 
ACI 0 – 1 – 
ARII 82 361 60 611 

Bibliotecas 1 182106 1 133145 
CEDIC 13 1428 14 2585 

Coordenadoria de 
Vestibulares e Concursos 0 0 6 1792 

TUCA 0 0 12 5436 
TV PUC 0 0 31 0 

Videoteca 656 – 419 17749 
Total 752 183895 544 161318 

 

Comparando os dados contidos na tabela 6.c, acima, verifica-se também que 

no ano 2004 aconteceram 752 atividades e foram atendidas 183.895 pessoas e no ano 
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de 2005 houve uma diminuição de atividades somando 544, portanto 208 atividades a 

menos que no ano anterior. 

A análise dos dados, referentes à quantidade de pessoas envolvidas, como já 

dito anteriormente, ficou prejudicada devido à natureza dessas atividades que, na sua 

grande maioria, são abertas ao público em geral. É o caso da ACI que registrou em seus 

roteiros a dificuldade de estimar um número de participantes uma vez que os mesmos 

não são possíveis de serem contados, ou seja, por exemplo, o número de pessoas que 

lêem o jornal PUC-SP, ou que acessam o site da PUC-SP. A problemática também se 

estende ao CEDIC quanto à atividade “elaboração e divulgação de referências” 

identificada como “não mensurável”. 

O mesmo ocorre com a Videoteca que registrou em 2005, 419 atividades de 

extensão e um atendimento de 17749 pessoas. Estão associados a esta unidade três 

distintos espaços que produzem atividades diferenciadas: espaço cultural, audio-visual e 

o auditório Banespa. 

No espaço cultural foram registradas as diferentes exposições ocorridas no 

biênio 2004/2005. São exemplos: 

1. Bromélias Imaginárias (2004); 
2. Bloco do Mané (2004); 
3. Minas Redescobre o Brasil (2004); 
4. Pratas da Casa (2004); 
5. Pérolas Negras (2004); 
 

Os registros do audiovisual e do auditório Banespa foram listados, segundo 

as diferentes atividades que ocorreram nesses dois espaços culturais. As atividades – 

656 em 2004 e 419 em 2005 – são referentes a eventos organizados por diferentes 

unidades da universidade. São exemplos: 

1. Apresentação de aula magna; 
2. Encontro com pessoas renomadas; 
3. Exibição de filmes; 
4. Fóruns, 
5. Semanas; 
6. Amostras; 
7. Oficinas; 
8. Apresentação de tese; 
9. Palestras. 
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Tabela 7.c – Distribuição dos envolvidos nas atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas 
unidades de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP. 

Envolvidos 
2004 2005 

 Unidades 

D
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 P
U

C
-

S
P
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P
U

C
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ACI – – – – – – – – 
ARII 34 185 4 2 3 85 3 0 

Bibliotecas – – – – – – – – 
CEDIC 12 16 1 42 18 28 1 54 

Coordenadoria de Vestibulares e 
Concursos PUC-SP 0 0 0 0 0 105 265 90 

TUCA – – – – – – – – 
TV PUC – – – – – – – – 

Videoteca – – – – – – – – 
Total 46 201 5 95 21 118 269 195 

 

Assim, a tabela 7.c indicou que os dados referentes ao número de envolvidos 

com essas atividades de extensão, em algumas unidades, não foram possíveis de serem 

coletadas obedecendo as especificidades solicitadas: docentes, alunos da graduação e 

da pós e funcionários. Foram os casos da ACI, BIBLIOTECA, TUCA, TVPUC e 

VIDEOTECA.  

O número significativo de alunos da pós-graduação – 269 em 2005 –, 

associados às atividades de extensão promovidas pela Coordenadoria de Vestibulares, 

se justifica pela participação dos mesmos nas provas de proficiência de língua 

estrangeira, atendendo a exigências de cursos de Pós-graduação. 

Em relação aos funcionários, o roteiro não conseguiu diferenciar a 

participação/envolvimento dos funcionários nas atividades de extensão. Algumas 

unidades interpretaram a participação/envolvimento a partir do vínculo de trabalho que os 

mesmos mantêm com a atividade profissional. Outros interpretaram a 

participação/envolvimento pela relação voluntária, ou seja, pela livre escolha, que os 

mesmos mantêm com a atividade proposta. 

As atividades de extensão também foram analisadas organizando as 

informações por diferentes áreas temáticas e natureza das atividades. As tabelas 8.c e 

9.c reúnem as informações coletadas. 
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Tabela 8.c – Distribuição por área temática das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP. 

Unidades Ano 

C
om
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ra

 

D
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s 
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os

 e
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iç
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e 
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O
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Total 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACI 05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
04 2 4 2 59 0 6 2 2 4 81 ARII 05 3 1 0 46 5 3 2 0 0 60 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bibliotecas 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 CEDIC 05 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coordenadoria 

de 
Vestibulares e 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TUCA 05 0 9 1 2 0 0 0 1 0 13 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TV PUC 05 15 11 8 14 7 10 6 4 0 75 
04 10 7 1 1 1 0 0 0 0 20 Videoteca 05 23 23 0 0 5 0 0 0 0 51 

12 24 3 60 1 6 2 2 4 114 04 10,5% 21,1% 2,6% 52,6% 0,9% 5,3% 1,8% 1,8% 3,5% 100,0% 
42 59 9 62 17 13 8 5 0 215 Total 

05 19,5% 27,4% 4,2% 28,8% 7,9% 6,0% 3,7% 2,3% 0,0% 100,0% 
 

 
Tabela 9.c – Distribuição por natureza das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas 
unidades de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP. 

Unidades Ano 
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Total 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACI 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
04 15 13 0 4 0 0 0 0 0 0 55 87 ARII 05 17 13 3 4 0 1 0 0 0 17 28 83 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Bibliotecas 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
04 2 1 1 1 0 0 0 0 0 8 2 15 CEDIC 05 0 1 2 2 1 0 0 0 0 9 2 17 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coordenadoria 

Vestibulares 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TUCA 05 5 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 13 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TV PUC 05 3 14 2 5 4 2 4 2 2 9 1 48 
04 0 0 0 0 0 10 0 0 0 646 0 656 Videoteca 
05 18 0 0 0 0 5 0 0 0 396 0 419 

17 14 1 5 0 10 0 0 0 655 57 759 04 2,2% 1,8% 0,1% 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 86,3% 7,5% 100,0% 
43 28 7 11 6 11 8 2 2 443 31 592 Total 

05 7,3% 4,7% 1,2% 1,9% 1,0% 1,9% 1,4% 0,3% 0,3% 74,8% 5,2% 100,0% 
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A análise dos dados indicou que, em 2004, a Educação foi a área temática 

que concentrou o maior número de atividades de extensão (52,6%) associado à 

comunicação e divulgação cultural. Em 2005, a Educação continuou recebendo 

destaque, porém o aumento do número de atividades nas outras áreas temáticas – de 

114 (2004) para 215 (2005), ou seja, quase 89% de aumento – foi distribuído de forma 

mais homogênea por entre as demais áreas temáticas indicando investimentos na 

diversidade de ações: comunicação (19,5%), cultura (27,4%), Educação (28,8%), meio-

ambiente (7,9%) etc. 

A ARII, por exemplo, organiza suas atividades em três divisões: Divisão de 

Cooperação Internacional (DCI-ARII), Divisão de Projetos Institucionais (DPI-ARRII) e a 

Divisão de Projetos Especiais e Captação de Recursos (DEPEC-ARII). Com os objetivos 

de ampliar a visibilidade da PUC-SP nos cenários nacional e internacional estimulando a 

promoção de parcerias atua como atividade-meio para atingir as metas propostas. Assim, 

o número elevado de atividades, principalmente associadas à Educação, se justifica, pelo 

esforço em promover atividades – cursos e intercâmbio de estudantes e projetos – com 

diferentes parceiros da comunidade interna e externa da universidade. 

Um exemplo é a parceria que estabelece com a COGEAE e alguma instância 

dos diferentes Centros Universitários e/ou diferentes unidades da universidade, para a 

promoção de diferentes cursos. São exemplos: 

• Teia do Saber (Faculdade de Ciências Sociais e Faculdade de 
Matemática); 

• Programa de incentivo a mudanças curriculares nos cursos de Medicina 
(CCMB); 

• Curso para candidatos a conselheiros tutelares (IEE); 

• Ensino de Língua Portuguesa: leitura e redação no contexto da Pós-
Graduação (Faculdade de Comunicação e Filosofia COMFIL); 

• Curso de extensão em Economia e Gestão de Negociais na Prestação de 
Serviços de saúde (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e 
Atuárias). 

 

Além de cursos, associado à área temática Educação, pode-se listar os 
seguintes eventos: 

• Comemoração do 25º aniversário da CEDIC – 2005 

• Recepção dos calouros 2005; 

• Seminário Internacional sobre o Pragmatismo – 2005 
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A exploração das informações, referentes a extensão, também 

procurou investigar a demanda social que as atividades atendem. Foi proposto 

um conjunto 16 categorias que são apresentadas na tabela 10.c, a seguir, 

juntamente com a distribuição das respostas sistematizadas a partir de diferentes 

roteiros. 

 

Tabela 10.c – Distribuição por demanda social atendida pelas atividades de extensão promovidas em 

2004 e 2005 pelas unidades da PUC-SP 

Unidades 
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Total 

ACI 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARII 0 0 5 3 2 1 6 1 1 8 34 24 0 1 1 0 87 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEDIC 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Coord. de 
Vest.e 

Concursos 
PUC-SP 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TV PUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Videoteca - 
Auditório 
Banespa 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

0 0 5 3 2 1 6 15 2 9 35 24 0 1 1 0 104 

20
04

 

Total 0
% 

0
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5
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3
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2
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1
% 

6
% 
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2
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9
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0
% 

1
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1
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0
% 100% 

ACI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
ARII 0 1 1 1 2 1 4 3 0 2 20 26 0 0 3 0 64 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEDIC 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Coord. de 
Vest. e 

Concursos 
PUC-SP 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

TUCA 0 0 0 4 2 1 0 10 0 0  4 0 0 0 0 21 
TV PUC 5 5 5 8 6 6 5 9 5 8 10 6 3 6 4 0 91 

Videoteca - 
Auditório 
Banespa 

5 5 5 5 5 5 5 24 1 1 2 0 0 0 0 0 63 

10 11 11 18 15 13 15 61 6 11 39 36 3 6 7 0 262 

20
05

 

Total 4
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Para a ARII as atividades tanto em 2004 como em 2005 investiram no 

atendimento à Educação e à Cooperação Institucional e Internacional. O CEDIC centra 
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sua atenção no desenvolvimento de atividades de produção cultural. Podem ser citados 

como exemplos das atividades desenvolvidas pelo CEDIC: 

• Consulta ao acervo; 

• Assessoria para tratamento documental a instituições; 

• Assessoria para produção de memória oral; 

• Visitas técnicas 

• Orientação de estágios na área de documentação 

 

A VIDEOTECA e o TUCA também desenvolvem um grande número de 

atividades voltadas para a produção cultural. São exemplos de atividades desenvolvidas 

pelo TUCA: 

• 40 nos de MPB – Fotos (2005) – A mostra fotográfica do acervo de Mário 
Luiz Thompson traz uma retrospectiva fotográfica da MPB. As imagens e 
textos tentam cruzar as histórias do TUCA e da MPB nos últimos 40 anos. 

• TUCA 40 anos – shows (2005); Para comemorar os 40 anos do Teatro 
TUCA foram realizados shows e exposição. Entre os artistas que se 
apresentaram foram: Fernanda Porto, Walter Franco, Francis Hime e 
Olívia Hime, Cris Aflalo (24/09), Barbatuques (30/09), Vânia - Bastos e 
Eduardo Gudin (08/10), Ceumar (15/10), Trovadores Urbanos - 
Homenagem a Chico Buarque (21/10), Palavra Cantada (23/10), Antônio 
Nóbrega (29/10);  

• Café cultural (2005) – Uma vez por mês (às quartas-feiras, 19h30), “O 
Café Cultural” trouxe ao Tucarena um professor conceituado da PUC-SP 
para discutir temas relacionados à Filosofia, Educação e Direito. Para o 
primeiro encontro, dia 24/8, o Prof. Mario Sergio Cortella (Depto. Teologia) 
falou sobre A necessidade dos clássicos no mundo contemporâneo.  

• Concerto de piano – DERDIC (2005). – Evento é organizado em prol da 
Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação da 
PUC-SP (DERDIC) um centro de referência no país no tratamento de 
crianças e adolescentes surdos ou com alteração de audição, voz e 
linguagem. O espetáculo contou com a participação do pianista Gabriel 
Gorog e a flautista Francesca Seri. Premiado internacionalmente, o 
pianista Gabriel Gorog se apresentou como solista em Musica de Câmara 
e com orquestras na Europa, EUA e América Latina. Seu repertório 
estende-se de Bach aos dias atuais, com predileção às obras raras de 
compositores russos. A veneziana Francesca Seri é desde 1989 a 
primeira flautista solista da Orquestra de Câmara de Veneza L’Offerta 
Musicale. A 

 

1.2.2 – Serviços Comunitários 

As atividades de extensão classificadas nesta categoria caracterizam-se 

como unidades da PUC-SP que operam na intervenção e da prestação de serviços à 

comunidade. É realizada por parte de professores, pesquisadores e alunos da PUC-SP, 
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nas áreas da saúde, educação, cidadania, cultura entre outras. Os dados coletados neste 

ciclo avaliativo (2005/2006) permitiram a avaliação das seguintes unidades: Programas 

da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC): Setor 

de Ensino, Coordenadoria Geral de Estágio (CGE), Instituto de Estudos Especiais (IEE), 

Pastoral, Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC), Instituto de Pesquisas Lingüísticas 

Sedes Sapientiae para Estudos de Português, Clínica Psicológica e Escritório Modelo 

Dom Paulo Evaristo Arns. 

 
1.2.2.1 – Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC): setor de ensino 
O setor de ensino da DERDIC é composto pela Escola Especial de Educação 

Básica da DERDIC, “INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO PAULO” (IESP), que é uma 

escola especializada e destinada à educação especial básica para surdos com propostas 

educacionais que se diferenciam de acordo com as necessidades e a faixa etária dos 

alunos. 7 

 
1.2.2.2 – Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) 

Vinculada à Vice-Reitoria Acadêmica (VRAC), a CGE é responsável pela 

administração de contratos e convênios para realização de estágios em diversas 

empresas (de acordo com a Lei 6.494 de 07/12/1977 e do Decreto 87.497 de 

18/08/1982), bem como pelo Programa Bolsa-Estágio (estágios dentro da universidade). 

Divulga oportunidades de estágios, vagas efetivas e programas de trainees, orientando 

os alunos nas questões relativas à formação e ao desenvolvimento profissional. Propicia 

infra-estrutura para a realização de palestras de divulgação e eventos de promoção dos 

programas de recrutamento e seleção para os alunos da universidade. 

 

1.2.2.3 – Instituto de Estudos Especiais (IEE) 

O IEE é uma unidade de pesquisa e serviços da PUC-SP Desde sua criação, 

em 1972, trabalha pelo compromisso social da universidade, de contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Atua nos campos da gestão social, 

gestão de políticas e tecnologia social, em colaboração com organizações 

governamentais e não-governamentais. Seu trabalho visa contribuir para a produção e 

sistematização de conhecimentos e estratégias de formulação, gerenciamento e 

implementação de políticas públicas e programas sociais. O uso de tecnologias de 

                                                 
7 Mais dados sobre o iesp podem ser encontrados no vol. Iii do relatório de auto-avaliação institucional da 
puc-sp - caderno responsabilidade social. 
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informação e de comunicação é uma de suas áreas de intervenção priorizadas 

atualmente, pois a necessidade de inovação tecnológica na área social deve permitir 

subsidiar instrumentais para aprimorar o monitoramento e avaliação da gestão de 

políticas públicas. 

No desenvolvimento de suas ações, o IEE utiliza-se de metodologias 

participativas, estabelecendo diálogo e troca de experiências e saberes entre os sujeitos 

das ações - gestores, técnicos e agentes -, envolvendo-os na elaboração, implementação 

e avaliação dos projetos. Desse modo, são criadas as condições para que eles 

apropriem-se do fazer e de seus resultados, e possam, a partir daí, ampliar e requalificar 

suas ações futuras. 

 
 

1.2.2.4 – Pastoral Universitária 

A Pastoral Universitária da PUC-SP defronta-se com o desafio de estar 

presente nos seus campi, efetivando 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.  
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1.2.2.5 – Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC) 

Este Núcleo, vinculado a Faculdade de Educação está 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. Procura 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 vem desenvolvendo 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. 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 os conhecimentos de seus direitos, no escopo dos 

projetos sociais diretos que são desenvolvidos com as comunidades.  

 
1.2.2.6 – Instituto de Pesquisas Lingüísticas Sedes Sapientiae para Estudos 

de Português 

O IP/PUC-SP é um setor ligado à pesquisa e aos serviços intra e extra-muros 

da Universidade. Está vinculado diretamente ao Programa de Estudos Pós-graduados em 

Língua Portuguesa e à Faculdade de Comunicação e Filosofia, envolvendo, nessa 

perspectiva de pesquisa, no espaço do IP/PUC-SP, alunos e professores do programa de 

Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa, alunos e professores de Língua e 

Literatura Portuguesas do Curso de Letras.  

No que se refere à relação de docentes e discentes da Pós-Graduação e da 

Graduação, destaca-se que os alunos da Graduação, na disciplina de Prática de Ensino 

de Português, fazem estágio no IP/PUC-SP, auxiliando os Professores pesquisadores da 

Pós-Graduação na elaboração de material didático-pedagógico para o ensino 

aprendizagem de Língua Portuguesa, nas mais diferentes situações de ensino.  

Seus objetivos são:  
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1. propiciar aos professores e estudantes universitários associados do 
IP/PUC-SP maior abertura de horizontes, de maneira que desenvolvam mais 
adequadamente sua consciência crítica e construtiva;  

2. aplicar as investigações para atender às expectativas e carências dos 
profissionais da área do ensino, renovando a metodologia do ensino de 
Língua Portuguesa: redação, leitura e gramática, à luz de novas teorias 
lingüísticas.  

3. manter uma postura de acolhida à interdisciplinaridade, respeitando a 
presença de linhas diferenciadas de pesquisa na Universidade,, considerando 
a diversidade de enfoques e evitando a dispersão.  

 
1.2.2.7 – Clínica Psicológica 

Ampliando o estrito atendimento psicoterapêutico – e a partir dele – a Clínica 

constitui-se hoje em uma organização que atende a uma demanda multifacetada de 

problemas. No momento do atendimento essa demanda exige cada vez mais, de seus 

profissionais e estagiários, uma atenção especial, diversificada e integrada, que dê conta 

das atuais exigências psico-sociais da sua clientela.  

Na grande maioria dos casos verificam-se problemas interligados: de ordem 

econômica ou de conflitos relacionais e familiares; problemas de escolaridade e inserção 

dos jovens e adolescentes no convívio social ou no mercado de trabalho; problemas 

decorrentes do uso de drogas; problemas neurológicos, fonoaudiológicos, 

psicopedagógicos ou psiquiátricos, entre outros.  

Nesta gama de especificidades de atendimentos, inserem-se os Serviços da 

Clínica. Mais do que apenas atividades complementares, esses serviços se integram ao 

atendimento psicológico em direção a um objetivo comum, que é o atendimento eficaz da 

população que nos procura, e a capacitação de alunos e supervisores no 

aprofundamento teórico operativo da nossa ação profissional.  

Assim os serviços, a seguir, relacionados acabam por constituir-se em 

atividades clínicas diferenciadas, capazes de compreender e atender a realidade por 

intermédio de uma abordagem psico-física-social: a) Triagem;b) Atendimentos de Casos 

Graves; c) Psicoterapia Infantil; d) Terapia Psicomotora; e) Orientação Vocacional, f) 

Atendimento à pais; Núcleo de Pesquisa da Psicologia em Informática - NPPI Avaliação e 

Psicoterapia para Deficientes Visuais Grupo Interdisciplinares Temáticos: Serviço Social 

e Psicologia; g) Projeto Inclusão; h) Psicodiagnóstico; i) LELU - Laboratório de Estudos e 

Intervenções sobre o Luto. 

 
 

1.2.2.8 – Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns. 
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A Faculdade de Direito, da PUC-SP, por intermédio do Núcleo de Prática 

Jurídica “Escritório Modelo – Dom Paulo Evaristo Arns”, desenvolve intenso trabalho 

jurídico voltado para o atendimento das demandas envolvendo pessoas carentes de 

recursos. A prestação de Assistência Jurídica gratuita é coordenada por professores da 

Faculdade de Direito, auxiliados por estudantes/estagiários da própria Faculdade a partir 

do 3ºano do curso, que se dedicam ao atendimento especializado nas áreas Cível, 

Família e questões de violência doméstica, em que são acompanhados por uma equipe 

de advogados orientadores e assistente social orientadora e psicólogo orientador 

oferecendo também, apoio e atendimento, psicológico e social, tornando o trabalho 

interdisciplinar. O Escritório Modelo também desenvolve projetos sociais, que levam os 

estudantes da Faculdade de Direito às diversas comunidades carentes, fazendo com que 

haja troca de experiências e aprendizado mútuo entre os participantes, isso desde o 1º 

ano do curso. 

 
1.2.2.9 – Explorando os dados: serviços comunitários 

Há na PUC-SP setores especiais, que se constituem como espaços de 

diálogo e parceria com a sociedade civil e o poder público, atuando na construção de 

subsídios teóricos e metodológicos para a implementação de políticas públicas. Também 

recebem destaque a realização de atividades para o enfrentamento de demandas sociais, 

éticas e políticas, e para o atendimento de necessidades particulares, tendo sempre 

como escopo processos de formação.  

As informações coletados sobre alguns destes setores foram organizadas na 

tabela 11.c a seguir. 
 
Tabela 11.c - Distribuição do número de atividades e da quantidade de participantes nas atividades de 
extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas unidades de serviços comunitários da PUC_SP. 
  

2004 2005 

Unidades Nº. De 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 

Nº. De 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 
DERDIC - Setor de Ensino 15 2284 19 2512 

CGE 4 2869 4 6746 
IEE 0 0 4 645 

Pastoral Universitária 0 0 17 908 
NTC 21 40140 28 18675 
IP 0 0 1 20 

Clínica Psicológica “Ana Maria 
Poppovic” 10 2228 11 7817 

Escritório Modelo 1 5902 1 5253 
Total 51 53423 85 42576 
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Os dados indicam que houve um aumento nas atividades comunitárias entre 

2004 e 2005. O NTC destaca-se como uma proposta diversificada que pode ser assim 

exemplificada: 

• Implantação e implementação do programa AABB-COMUNIDADE para 
atendimento a criança e o adolescente oriundas da escola publica para 
complemetariedade escolar atendendo aproximadamente 600mil crianças 
e adolescente e seus familiares em 413 municípios dos estados 
brasileiros; 

• Protagonismo infanto-juvenil no observatório escolar em segurança 
urbana' nas escolas municipais de São Paulo – Projeto; 

• Olhos n'água - Educação Ambiental – Projeto; 

• Seminários do MOVA/SP – Palestras; 

• Assessoria Pedagógica nos projetos sociais em comunidades – 

orientações 
 
 

A DERDIC e a clínica psicológica também merecem destaque pelas 

atividades de serviço comunitário: 

A DERDIC conta, para a realização de atividades associadas ao serviço 

comunitário com o INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO PAULO (IESP). O IESP é uma 

escola especial de educação básica, que atua na educação e atendimento de surdos. 

Enfatiza a importância do desenvolvimento da linguagem para a construção da cidadania. 

Tem propostas educacionais que se diferenciam de acordo com as necessidades e a 

faixa etária da clientela. Em todos os atendimentos realizados a escola vem adotando, 

cada vez mais, uma postura de respeito à Língua (Língua de Sinais) e Cultura das 

pessoas surdas, elegendo como prioridade construir um espaço educativo privilegiado 

onde esses aspectos sejam trabalhados com os alunos e suas famílias. Fazem parte do 

IESP: 

1. EDUCAÇÃO INFANTIL - 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 alunos cada, na idade de 2 anos e 6 meses a 7 anos. 

2. ENSINO FUNDAMENTAL - que oferece dois programas distintos: 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 
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escolar, necessitando de uma abordagem metodológica mais voltada para o 
aspecto de formação para o trabalho. 

3. PROGRAMAS EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES - 3.1. PROGRAMA 
DE ORIENTAÇÃO OCUPACIONAL E ESCOLAR (POOE) - que realiza 
serviço de cadastramento, encaminhamento e orientação ocupacional para 
surdos adultos. O POOE proporciona à comunidade surda a integração no 
mercado de trabalho, realizando atividades de sensibilização e orientação às 
Empresas, informando-as sobre as características da surdez e das 
habilidades do surdo para ocupar vários cargos com eficiência. Além da 
captação de vagas e do encaminhamento do surdo de acordo com as vagas 
disponibilizadas, oferece assessoria durante o processo de seleção e 
treinamento e período de experiência do candidato, sendo que, 
periodicamente, faz o acompanhamento dos surdos contratados. O POOE 
conta atualmente com aproximadamente 2.400 surdos inscritos. - 3.2 - 
PROJETO VIVER - oferece um programa de atividades corporais e culturais a 
pessoas surdas da comunidade em geral independentemente da idade e nível 
de escolaridade. Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 
integral dos indivíduos através dessas práticas e para a divulgação e 
conhecimento da Língua de Sinais e da Cultura dos surdos. 3.3. CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - A capacitação para o trabalho sempre foi 
uma preocupação do IESP. Desde 1970 foram realizados vários cursos, com 
diferentes subsídios, promovendo a gradual abertura de mercado de trabalho 
para os surdos, o que era praticamente inexistente até o final da década de 
60. Nesse sentido o IESP encaminha freqüentemente projetos a diversos 
parceiros que possam se interessar em subsidiar recursos humanos, 
financeiros e tecnológicos, para montagem desses cursos, o que tem 
permitido dar continuidade ao trabalho. Dentre os cursos já realizados pode-
se destacar: Artes Gráficas, Artesanato, Gastronomia e Hotelaria. O público 
alvo são jovens surdos, alunos do IESP e de outras escolas da Grande São 
Paulo, e nos últimos três anos foram capacitados cerca de 250 jovens surdos. 
Em 2004, através do patrocínio da VITAE - Apoio à Cultura, Educação e 
Promoção Social, está sendo realizado o Curso de Capacitação em Hotelaria 
e Gastronomia, que estará formando 200 jovens surdos. 

A Clínica Psicológica constitui-se hoje uma organização que atende a uma 

demanda multifacetada de problemas. No momento do atendimento essa demanda exige 

cada vez mais, de seus profissionais e estagiários, uma atenção especial, diversificada e 

integrada, que dê conta das atuais exigências psicossociais da sua clientela. Na grande 

maioria dos casos verificam-se problemas interligados: de ordem econômica ou de 

conflitos relacionais e familiares; problemas de escolaridade e inserção dos jovens e 

adolescentes no convívio social ou no mercado de trabalho; problemas decorrentes do 

uso de drogas; problemas neurológicos, fonoaudiológicos, psicopedagógicos ou 

psiquiátricos, entre outros.  

Nesta gama de especificidades de atendimentos inserem-se os Serviços da 

Clínica. Mais do que apenas atividades complementares, esses serviços se integram ao 

atendimento psicológico em direção a um objetivo comum, que é o atendimento eficaz da 

população que nos procura, e a capacitação de alunos e supervisores no 

aprofundamento teórico operativo da nossa ação profissional.  
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Assim, as atividades abaixo relacionadas acabam por constituir-se em 

atividades clínicas diferenciadas, capazes de compreender e atender a realidade através 

de uma abordagem psico-física-social.  

• Jornada da Clínica; 

• Parte prática do curso de Especialização de Casal e Família;  

• Parte prática do curso de Especialização Psicopedagogia; 

• Parte prática do curso de Serviço Social. 

 

A CGE – 2869 (2004) e 6746 (2005) – e o Escritório Modelo – 5902 (2004) e 

5253 (2005) – atenderam no biênio 2004/2005 números significativos de pessoas. A CGE 

realiza a Semana de Recrutamento que já se consagrou como um importante evento, 

integrando conceituadas organizações do mundo do trabalho e jovens talentos. O 

Escritório Modelo Oferecer assistência jurídica à casos encaminhados pela pelos 

Conselhos Tutelares e casa Eliane Gramount. O escritório modelo atente também 

diretamente a casos criminais. 

A tabela 12.c sintetiza informações referentes aos envolvidos nas atividades 

de extensão relacionadas ao serviço comunitário. As análises indicam que as atividades 

de extensão integradas ao serviço comunitário envolveram números significativos de 

alunos, professores, funcionários e público externo. 
Tabela 12.c - Distribuição dos envolvidos nas atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas 
unidades referentes a serviços comunitários desenvolvidos pela PUC-SP.  
 

Envolvidos 
2004 2005 

Unidades 
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DERDIC - Setor de Ensino 79 7 0 29 25 96 14 0 29 48 
CGE 3 6 0 9 0 3 3 0 9 0 
IEE 0 0 0 0 0 10 0 6 12 0 

Pastoral Universitária 0 0 0 0 0 139 329 37 134 333 

NTC 29 306 52 48 130 34 55 30 41 93 

IP 0 0 0 0 0 1 0 22 0 0 
Clínica Psicológica 231 378 208 77 37 224 475 116 89 42 
Escritório Modelo 7 68 0 8 0 7 72 0 8 0 

Total 349 765 260 171 192 514 948 211 322 516 
 

As atividades de extensão também foram analisadas organizando as 

informações por diferentes áreas temáticas e natureza das atividades. As tabelas 13.c e 

14.c reúnem as informações coletadas. 
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Tabela 13.c - Distribuição por área temática das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de serviços comunitários da PUC-SP.  

Unidades Ano 
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Total 

04 1 1 0 6 0 0 0 11 19 DERDIC - Setor de 
Ensino 05 2 2  11    13 28 

04 0 0 0 4 0 1 0 4 9 CGE 05 0 0  4  1   5 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IEE 05 2 2 1 2   2 1 10 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pastoral 05 0 2 6 1     9 
04 3 7 10 20 7 2 0 2 51 NTC 05 11 6 5 32 6 1   61 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IP 05 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
04 1 1 0 4 0 7 0 0 13 Clínica Psicológica 

“Ana Maria 
Poppovic” 05 1 1  4  8   14 

04 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Escritório Modelo 05 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
5 9 11 34 7 10 0 17 93 04 5,4% 9,7% 11,8% 36,6% 7,5% 10,8% 0,0% 18,3% 100,0% 

16 13 13 55 6 10 2 14 129 Total 
05 12,4% 10,1% 10,1% 42,6% 4,7% 7,8% 1,6% 10,9% 100,0% 

 

Tabela 14.c - Distribuição por natureza das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas 
unidades de serviços comunitários da PUC-SP.  

Unidades Ano 
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Total 

04 6 0 0 0 0 0 1 6 2 15 DERDIC - 
Setor de 
Ensino 05 7 3 0 0 0 0 1 6 2 19 

04 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 CGE 
05 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IEE 
05 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pastoral 
05 1 2 0 0 2 0 0 11 0 16 
04 3 6 2 1 4 0 0 5 0 21 NTC 
05 3 5 0 0 2 0 0 0 20 30 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IP 05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
04 0 0 0 1 0 1 0 3 6 11 Clínica 

Psicológica 05 0 0 0 1 0 1 0 4 6 12 
04 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Escritório 

Modelo 05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
9 6 2 2 4 1 1 19 11 55 

04 
16,4% 10,9% 3,6% 3,6% 7,3% 1,8% 1,8% 34,5% 20,0% 100,0% 

12 10  4 4 1 1 25 29 86 
Total 

05 
14,0% 11,6% 0,0% 4,7% 4,7% 1,2% 1,2% 29,1% 33,7% 100,0% 
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A análise dos dados indicou que, em 2004, a Educação foi a área temática 

que concentrou o maior número de atividades de extensão (37%) associado ao serviço 

comunitário. Em 2005, a Educação continuou recebendo destaque, porém o aumento do 

número de atividades nas outras áreas temáticas – de 34 (2004) para 55 (2005) – foi 

distribuído de forma mais homogênea por entre as demais áreas temáticas indicando 

investimentos na diversidade de ações: comunicação (12,4%), cultura, direitos humanos 

e justiça (10%), Trabalho (11%) etc. 

A análise da tabela indicou que o atendimento a problemas sociais, para a 

categoria “serviço comunitário”, foi bastante diversificado não registrando muita 

discrepância entre os dados de 2004 e 2005. A tabela 15.c apresenta as informações 

sistematizadas. 
 

 

Tabela 15.c – Distribuição por demanda social atendida das atividades de extensão promovidas em 
2004 e 2005 pelas unidades de serviços comunitários da PUC-SP.  
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Total 

DERDIC - 0 0 3 11 15 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 37 
CGE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 2 10 
IEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pastoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NTC 3 3 12 10 1 4 0 1 0 0 26 2 8 6 1 0 77 
IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Clínica 
psicológica 8 8 8 8 8 8 1 5 6 6 0 2 0 0 0 0 68 

Escritório 
Modelo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 11 23 29 24 12 2 6 8 6 37 8 8 6 1 2 194 

2004 

Total 6% 6% 12% 15% 12% 6% 1% 3% 4% 3% 19% 4% 4% 3% 1% 1% 100% 
Derdic 0 0 6 13 19 0 1 0 0 0 9 0 0 1 1 0 50 
CGE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 2 10 
IEE 2 2 2 3 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 
Pastoral 9 7 3 12 2 6 0 2 1 0 3 2 0 0 0 0 47 
NTC 3 2 10 7 1 5 1 8 0 0 21 0 9 7 2 0 76 
IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Clínica 
psicológica 4 9 9 9 9 8 1 4 7 8 9 1 0 0 0 0 78 

Escritório 
Modelo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 20 30 44 33 22 3 14 10 8 47 7 9 8 3 2 278 

2005 

Total 6% 7% 11% 16% 12% 8% 1% 5% 4% 3% 17% 3% 3% 3% 1% 1% 100% 
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1.2.3 – Educação Continuada  

A educação continuada na PUC-SP é desenvolvida, principalmente por meio 

da Coordenadoria de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE). Trata-se 

de um órgão que oferece suporte técnico e administrativo para o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE). Realiza cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

extensão, buscando responder com dinamismo e criatividade às demandas da sociedade 

por ampliação, aprofundamento e atualização nas diversas áreas profissionais. Também 

foram classificadas para as análises as atividades associadas diretamente aos Centros 

Universitários – CCH, CCET, CCJEA, CCMB e CE o Departamento de Teologia e Ciência 

da Religião (DTCR) e o Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT). 

 
 
 

1.2.3.1 – Coordenadoria de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão 
(COGEAE). 

A Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da 

PUC-SP - (COGEAE) - é uma unidade acadêmica que, desde 1983, desenvolve ações de 

educação continuada, organizadas e propostas pelos docentes e pesquisadores da 

Universidade,, nas mais diversas áreas do conhecimento.  

Movida pela crença de que os resultados da produção universitária devem, 

necessariamente, contribuir de modo efetivo e permanente no desenvolvimento da ação 

consciente dos indivíduos na sociedade, a COGEAE promove eventos, work-shops, 

seminários, cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu (especialização). 

E, para atender segmentos específicos — empresas, instituições escolares e 

não escolares, órgãos públicos e entidades não governamentais —, a COGEAE também 

desenvolve ações de assessoria, consultoria e pesquisa, analisando cada demanda em 

particular e identificando, na Universidade,, as competências adequadas para a 

elaboração e implementação de soluções alicerçadas em processos de pesquisa e 

desenvolvimento humano.  

A COGEAE é o primeiro centro de referência em educação continuada que 

disponibiliza as competências da universidade, em São Paulo e em outras cidades do 

Brasil.  
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1.2.3.2 – Centros Universitários 

Os Centros Universitários na PUC-SP podem ser assim apresentados: 

A) Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET 

O Centro de Ciências Exatas e Tecnologia localiza-se no Campus Marqês de 

Paranaguá e oferece 5 cursos, distribuídos pelas faculdades: 

 
Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia da PUC-SP  

• Ciência da Computação; 
• Engenharia Elétrica; 
• Física - com ênfase em Física Médica; 
• Matemática – Licenciatura; 
• Tecnologia e Mídias Digitais.; 

B) Centro de Ciências Humanas – CCH 

O Centro de Ciências Humanas da PUC-SP localiza-se no Campus Monte 

Alegre e oferece 13 cursos, distribuídos pelas faculdades e inclui o Departamento de 

Teologia e Ciências da Religião: 

 
Faculdade de Ciências Sociais 
Ciências Sociais  

•    Geografia  
•    História  
•    Relações Internacionais  
•    Turismo  

Faculdade de Comunicação e Filosofia  
• Comunicação Social – Jornalismo 
• Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 
• Comunicação e Multimeios  
• Comunicação das Artes do Corpo  
• Filosofia  
• Letras  
• Secretário Executivo Bilíngüe 

Faculdade de Psicologia 
• Psicologia 
• Serviço Social 

Faculdade de Serviço Social 

C) Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas – CCJEA 

O Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas da PUC-SP 

distribui-se nos Campi Monte Alegre e Santana e oferece 5 cursos distribuídos pelas 

faculdades: 

 
Faculdade de Direito 

• Direito 
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 

• Administração 
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• Economia 
• Contabilidade 
• Atuária 
 

D) Centro de Ciências Médicas e Biológicas – CCMB 

O Centro de Ciências Médicas e Biológicas está localizado na cidade de 

Sorocaba, interior de São Paulo. Este centro oferece 3 cursos distribuídos pelas 

faculdades: 

 
Faculdade de Ciências Biológicas 

• Biologia 
Faculdade de Ciências Médicas 

• Medicina 
• Enfermagem 

 

E) Centro de Educação – CE 

O Centro de Educação da PUC-SP localiza-se no Campus Monte Alegre e 

oferece 2 cursos distribuídos pelas faculdades: 

 
Faculdade de Educação 

• Pedagogia 
Faculdade de Fonoaudiologia 

• Fonoaudiologia 
 

 
1.2.3.3 – Departamento de Teologia e Ciência da Religião (DTCR) 

O Departamento de Teologia e Ciências da Religião reúne professores que 

desenvolvem atividades de ensino, Pesquisa e Extensão em diversos setores da 

universidade, promovendo um diálogo constante entre a Teologia e Ciências da Religião 

e os campos das artes, da ciência e da filosofia. além da disciplina de introdução ao 

pensamento teológico, oferece cursos de especialização e extensão, participa do 

programa de estudos pós-graduados em ciências da religião, desenvolve pesquisas e 

atua em serviços de extensão à comunidade. Servindo-se das categorias oferecidas pela 

Teologia e Ciências da Religião, o principal objetivo da disciplina é proporcionar ao 

estudante uma sólida formação ética e humanista, bem como uma abertura para a 

espiritualidade contra o materialismo e o consumismo hodiernos. 

O DTCR conta ainda com um Programa de Estudos Pós-graduados em 

Ciências da Religião e oferece cursos de especialização, tais como a formação de 

professores do ensino religioso, e cursos de extensão universitária. 
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1.2.3.4 – Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT) 

O Núcleo de Pesquisas Tecnológicas disponibiliza conhecimento e recursos 

técnicos para estreitar o relacionamento entre a Universidade, e as empresas, públicas 

ou privadas. Entre outras tarefas, o NPT analisa produtos em laboratório e obtém 

credenciamento junto ao INMETRO. 

 
1.2.3.5 – Explorando os dados: Educação Continuada 

A formação continuada é reconhecidamente um processo reflexivo-interativo 

de grande importância na PUC-SP, pois em época de mudanças rápidas e contínuas, 

ninguém pode permitir-se parar no tempo. Em sentido amplo, ela deve ser vista como 

condição relevante para a qualidade social das diferentes práticas envolvendo alunos, 

professores e funcionários permitindo a atualização em referenciais teórico-

metodológicos, garantindo o desenvolvimento articulado do cidadão, do profissional e da 

instituição. 

Essa importância é justificada pelo significativo número de atividades de 

extensão, associados à formação continuada, desenvolvidos em 2004 (291) e 2005 

(319). A tabela 16.c, a seguir, reúne informações referentes ao número de atividades 

organizadas por diferentes unidades da PUC-SP e suas respectivas quantidade de 

público atendido. 
 

Tabela 16.c - Distribuição por área temática das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de Educação Continuada. 

2004 2005 

Unidades Nº. De 
atividade

s 

Qtde. 
de 

público 
atendid

o 

Nº. De 
atividade

s 

Qtde. de 
público 

atendido 

COGEAE – área CNPq 1 – Comunicação 2 36 1 24 
COGEAE – área CNPq 2 – Cultura 0 0 1 44 
COGEAE – área CNPq 4 – Educação 3 29 5 85 
COGEAE – área CNPq 6 – Saúde 16 428 10 290 
COGEAE – área CNPq 7 – Tec. e Produção 95 3504 85 3140 
COGEAE – área CNPq 8 – Trabalho 92 3203 61 3123 
CCH 27 3151 59 5506 
CCET 3 335 32 3498 
CCJEA 6 930 10 605 
CCMB 7 2511 18 2010945 
CE 36 84368 30 710996 
DTCR 3 1565 6 578 
NPT 1 200 1 260 
Totais 291 100260 319 2739094 
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Analisando os dados da tabela acima se verifica que a COGEE é a unidade 

da PUC-SP que desenvolve ações de educação continuada, organizadas e propostas 

pelos docentes e pesquisadores da universidade,nas mais diversas áreas do 

conhecimento: Comunicação, Cultura, Educação, Saúde, Tecnologia e Produção e 

Trabalho. 

O CCH apresenta 27 atividades envolvendo 3151 pessoas. Dessas 

destacam-se os Projetos “Mão-Dupla de Solidariedade” (Departamento de Teologia e 

Ciências da Religião) abarcando 1500 pessoas e “Entre a cervejinha e o alcoolismo – 

uma intervenção preventiva para redução dos danos ao uso de álcool por adolescentes” 

promovido pela (Faculdade de Psicologia) tendendo 1.100 alunos de uma escola 

estadual. 

Esse último projeto objetivava desenvolver uma intervenção que levasse à 

redução dos danos associados ao abuso de bebidas alcoólicas por parte de adolescentes 

e adultos jovens de uma escola pública de ensino médio da cidade de São Paulo. 

Desenvolveu, em parceria com educadores de uma escola pública, um programa 

preventivo inspirado no BASICS (Brief Alcohol Screening and Intervention for College 

Students), um programa de triagem e intervenção para jovens que abusam de álcool da 

Universidade de Washington, Seattle.  

São exemplos de atividades desenvolvidas com os professores: análise dos 

resultados da triagem, participação na seleção de textos e vídeos que foram utilizados na 

sensibilização dos alunos para a problemática, simulações das entrevistas do BASICS 

em que os professores assumiam o papel do aluno e Mini-curso sobre álcool e outras 

drogas que teve, como objetivo, a aquisição de conhecimentos teóricos e a diminuição da 

ansiedade que essa problemática suscita na sala de aula. 

As atividades desenvolvidas com os alunos puderam ser assim listadas: 

follow up das entrevistas do BASICS 2003, trabalho de prevenção universal que incluiu 

atividades de sensibilização, aplicação de questionários de avaliação inicial e 

apresentação de seus resultados, a chamada “festa virtual” e exercício sobre o efeito do 

álcool, discussão e conclusão desta etapa do trabalho. 

Em 2005 no CE, dentre as atividades desenvolvidas, enfatiza-se A Semana 

da Educação promovida pelo curso de Pedagogia atendendo 600 pessoas. Quanto ao 

CCMB a respeitosa quantidade de atendimento perfazendo 2010945 pode ser justificada 

pelo “Projeto de Capacitação e Educação Permanente de recursos humanos para o SUS” 

abarcando 62 municípios com mais de dois milhões de pessoas.  
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Tabela 17.c - Distribuição dos envolvidos nas atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas 
unidades de Educação Continuada. 

Envolvidos 
2004 2005 
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COGEAE – área CNPq 1 – Comunicação 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 
COGEAE – área CNPq 2 – Cultura 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 
COGEAE – área CNPq 4 – Educação 7 0 0 0 2 5 0 0 0 19 
COGEAE – área CNPq 6 – Saúde 47 0 0 0 63 27 0 0 0 57 

COGEAE – área CNPq 7 – Tec. e Produção 12
1 0 0 0 244 121 0 0 0 287 

COGEAE – área CNPq 8 – Trabalho 20 0 0 0 193 21 0 0 0 102 

CCH 14
0 1019 4 5 111 303 1303 157 18

2 816 

CCET 48 271 15 5 12 332 1096 107
4 46 489 

CCJEA 29 4 0 3 19 49 0 0 5 26 

CCMB 29 368 21 3
6 4200 70 742 26 53 4259 

CE 16
7 1566 12 1

1 1250 203 1925 54 75 2643 

DTCR 26 5 0 1 65 56 0 30 6 518 
NPT 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 

Totais 63
5 3233 52 6

4 6164 118
9 5066 134

1 
37
0 9226 

 

Observando os dados pode-se concluir que houve um aumento de docentes 

envolvidos nas atividades de extensão nos anos de 2004 para 2005 de 635 para 1189. 

São exemplos de atividades que contam com a participação de professores da PUC-SP: 

1)Orientação Profissional: A abordagem sócio- histórica; 2) Programa de Formação 

continuada-Teia do Saber; 3) Terapia Comunitária; 4)Universidade, Aberta Á Maturidade. 

Quanto aos alunos da Pós Graduação houve aumento significativo no biênio 

2004/2005 – 52 para 1341. Um exemplo é o trabalho realizado pelo Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Educação Matemática - Departamento de Matemática do CCET nos 

seguintes Projetos “O raciocínio dedutivo no processo de ensino-aprendizagem nas 

séries finais do Ensino Fundamental” e o “Raciocínio dedutivo no processo de ensino-

aprendizagem nas séries finais do Ensino Fundamental” coordenado pelo Prof. Dr. Saddo 

Ag Almouloud. 

As atividades de extensão também foram analisadas organizando as 

informações por diferentes áreas temáticas e natureza das atividades. As tabelas 18.c e 

19.c reúnem as informações coletadas. 
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Tabela 18.c - Distribuição por área temática das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades para desenvolver a Educação Continuada. 

Unidades Ano 
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04 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 COGEAE – área CNPq 1 
Comunicação 05 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COGEAE – área CNPq 2 
Cultura 05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

04 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 COGEAE – área CNPq 4 
Educação 05 0 0 0 2 0 1 0 2 0 5 

04 0 0 2 0 0 0 0 14 0 16 COGEAE – área CNPq 6 
Saúde 05 0 0 2 0 0 0 0 8 0 10 

04 0 14 0 77 0 0 0 4 0 95 COGEAE – área CNPq 7 
Tec. e Prod. 05 0 10 0 65 0 2 0 8 0 85 

04 0 50 1 41 0 0 0 0 0 92 COGEAE – área CNPq 8 
Trabalho 05 0 33 0 28 0 0 0 0 0 61 

04 7 5 2 12 0 2 1 2 5 36 CCH 05 25 23 5 45 3 0 1 7 0 109 
04 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 CCET 05 1 11 0 17 0 0 15 0 0 43 
04 0 0 2 1 0 0 2 1 0 6 CCJEA 05 0 0 1 0 0 0 5 1 0 7 
04 0 0 0 1 0 7 0 0 0 8 CCMB 05 0 0 0 2 0 17 0 0 0 19 
04 0 0 0 8 0 27 0 0 0 35 CE 05 0 0 0 7 0 23 0 0 0 30 
04 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 DTCR 05 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
04 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 NPT 05 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

7 70 7 146 0 36 5 22 7 300 04 2,3% 23,3% 2,3% 48,7% 0,0% 12,0% 1,7% 7,3% 2,3% 100,0% 
26 83 8 167 3 43 22 27 0 378 Total 

05 6,9% 22,0% 2,1% 44,2% 0,8% 11,4% 5,8% 7,1% 0,0% 100,0% 
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Tabela 19.c - Distribuição por natureza das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas 
unidades para desenvolver a Educação Continuada. 

Unidades Ano 
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Total 

04 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 COGEAE –
Comunicação 05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COGEAE – 
Cultura 05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 COGEAE – 
Educação 05 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

04 12 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 16 COGEAE – 
Saúde 05 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 

04 69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 84 COGEAE – 
Tec. e 

Produção 05 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 85 
04 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 92 COGEAE – 

Trabalho 05 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 
04 4 13 0 1 1 1 2 0 0 1 8 31 CCH 05 3 16 6 7 16 8 4 0 0 1 11 72 
04 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 CCET 05 3 7 0 2 4 3 2 0 0 0 14 35 
04 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 CCJEA 05 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 10 
04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 CCMB 05 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3 17 
04 0 1 0 7 1 0 0 0 0 26 25 60 CE 05 1 1 1 5 1 1 0 1 0 20 0 31 
04 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 DTCR 05 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 
04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 NPT 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

187 16 0 12 2 1 2 0 0 38 52 310 04 60,3% 5,2% 0,0% 3,9% 0,6% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 12,3% 16,8% 100,0% 
157 26 9 20 21 12 6 1 0 30 53 335 Totais 

05 46,9% 7,8% 2,7% 6,0% 6,3% 3,6% 1,8% 0,3% 0,0% 9,0% 15,8% 100,0% 

A análise dos dados indicou que, em 2004, a Educação foi a área temática 

que concentrou o maior número de atividades de extensão (48,7%) associado à 

Formação Continuada. Em 2005, a Educação continuou recebendo destaque, porém o 

aumento do número de atividades nas outras áreas temáticas – de 300 (2004) para 378 

(2005) – foi distribuído de forma mais homogênea por entre as demais áreas temáticas 

indicando investimentos na diversidade de ações: comunicação (6,9%), cultura (22%), 

Educação (44,2%), saúde (11%), trabalho (7,1%) etc. Em relação à natureza das 

atividades estas se concentram na forma de “curso” – 60% (2004) e 47% (2005). 

A exploração das informações, referentes a Formação Continuada, também 

procurou investigar a demanda social que as atividades atendem. Foi proposto um 

conjunto 16 categorias que são apresentadas na tabela 20.c, a seguir, juntamente com a 

distribuição das respostas sistematizadas a partir de diferentes roteiros.  



 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

231

A análise da tabela 20.c, a segui, indicou que em 2004(41%) como em 2005 

(59%) a demanda social atendida foi a Educação seguida pela assistência à saúde – 

2004 (12%) e 2005 (14%). 

 
Tabela 20.c – Distribuição por demanda social atendida das atividades de extensão promovidas em 
2004 e 2005 pelas unidades para desenvolver a Educação Continuada. 
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COGEAE 
Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

COGEAE – 
Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

COGEAE – 
Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 

COGEAE – 
Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7 0 10 

COGEAE – 
Tec 

Produção 
0 4 0 1 0 0 1 0 0 7 22 0 0 0 0 0 35 

COGEAE – 
Trabalho 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 61 

CCH 1 2 2 26 2 6 16 23 0 2 33 4 2 0 1 0 120 
CCET 1 0 1 1 1 2 12 2 0 0 16 0 2 0 1 0 39 

CCJEA 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 
CCMB 3 2 2 1 4 1 0 0 0 9 0 2 1 0 0 0 25 

CE 0 0 1 1 1 1 0 1 0 19 7 0 0 1 0 0 32 
DTCR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 8 6 33 8 10 29 37 3 41 141 6 5 1 10 0 343 

20
05

 

Total 1% 2% 2% 10% 2% 3% 8% 11% 1% 12% 41% 2% 1% 0% 3% 0% 100% 
COGEAE 

Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

COGEAE – 
Cultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COGEAE – 
Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

COGEAE – 
Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 10 0 16 

COGEAE – 
Tec 

Produção 
0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 80 0 0 0 0 0 95 

COGEAE – 
Trabalho 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 89 0 0 0 0 0 92 

CCH 1 3 2 9 4 4 6 9 2 4 6 0 0 0 1 0 49 
CCET 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

CCJEA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
CCMB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 8 

CE 0 0 1 1 1 1 0 1 0 23 4 0 0 1 0 6 39 
DTCR 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 11 4 13 5 6 6 10 8 43 185 1 0 1 11 6 314 

20
04

 

Total 1% 4% 1% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 14% 59% 0% 0% 0% 4% 2% 100% 

 
1.2.4 – Prestação de Serviços  

Há na PUC-SP setores especiais, que se constituem como espaços de 

diálogo e parceria com a sociedade civil e o poder público. Atuam na construção de 

subsídios teóricos e metodológicos para a implementação de políticas públicas, na 

prestação de serviços diretos para o enfrentamento de demandas sociais, éticas e 
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políticas, e para o atendimento de necessidades particulares, tendo sempre como escopo 

processos de formação. Destacam-se, nesta categoria, a Divisão de Educação e 

Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC), setor de clínica, Hospital Santa 

Lucinda, Juizado Especial Cível e a PUC Junior Consultoria. 

 

1.2.4.1 – Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 
Comunicação (DERDIC): setor de clínica 

O setor de clínica da DERDIC é composto pela Clínica de Audição, Voz e 

Linguagem da DERDIC que realiza serviços de diagnóstico, audiologia clínica e 

educacional além de terapia Fonoaudiologia e psicológica.  

O Centro de Audição na Criança, também faz parte do setor de clínica, sendo 

especializado no atendimento a crianças com deficiência auditiva abaixo de 3 anos de 

idade, atuando em parceria com o Programa de E 

Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia e com a Faculdade de 

Fonoaudiologia da PUC-SP. Entre os serviços prestados pelo centro estão: o 

atendimento a crianças deficientes auditivas de famílias de baixa renda, a formação de 

profissionais e o desenvolvimento de pesquisas na área da audição e linguagem nos 

primeiros anos de vida.8 

 

1.2.4.2 – Hospital Santa Lucinda 

O Hospital Santa Lucinda (HSL) foi construído e doado em 1950 pelo Grupo 

Votorantim para atender às necessidades de ensino da Escola de Enfermagem Coração 

de Maria e da Faculdade de Medicina de Sorocaba. 

Desde 01/01/1977 passou a ser parte integrante do Centro de Ciências 

Médicas e Biológicas (CCMB) da PUC-SP e mantida pela Fundação São Paulo. Tem 

caráter universitário e filantrópico, conveniado ao SUS, disponibilizando no mínimo 70% 

dos seus 150 leitos para esta finalidade.  

Desde 01/01/2003 passou da gestão estadual dos leitos SUS, para gestão 

municipal, aproximando ainda mais a Universidade, da comunidade para qual presta 

relevantes serviços. É campo de estágio para os alunos, dos três cursos disponíveis no 

Centro de Ciências Médicas e Biológicas: Ciências Médicas, Enfermagem e Ciências 

Biológicas, tanto na graduação quanto na pós-graduação lato sensu. 

                                                 
8 Mais dados sobre a clínica da derdic podem ser encontrados no vol. Iii do relatório de auto-avaliação 
institucional da puc-sp – caderno responsabilidade social 
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Por força do Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, integra o 

Complexo Hospitalar de Sorocaba, ao lado dos Hospitais Leonor Mendes de Barros e 

Lineu Mattos Silveira, este último conhecido como Hospital Regional de Clínicas. Além 

dos três hospitais, o Convênio supracitado prevê a cooperação do CCMB na Unidade 

Regional de Emergência e nos diferentes Ambulatórios de Especialidades. 

Ao todo, o Complexo Hospitalar atende a uma população de cerca de 2 

milhões de habitantes, provenientes dos 48 municípios que compõem a DIR XXlll, 

principalmente nos atendimentos secundários e terciários à saúde. O HSL também 

atende pacientes de convênios e particulares sempre primando por seus compromissos 

com a qualidade, a ética, a responsabilidade e o humanismo, indistintamente. 

O Hospital Santa Lucinda atende quatro grandes áreas: 

• Clínica Médica 
• Clínica Cirúrgica 
• Ginecologia / obstetrícia 
• Pediatria, além das várias sub-especialidades que a compõem. 
SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL SANTA LUCINDA 
• Análises Clínicas 
• Anestesiologia 
• Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
• Cirurgia Digestiva 
• Cirurgia Infantil 
• Cirurgia Plástica 
• Cirurgia Torácica 
• Cirurgia Vascular 
• Clínica Médica 
• Dermatologia 
• Endocrinologia 
• Ginecologia 
• Hematologia 
• Hemodinâmica 
• Infectologia 
• Nefrologia 
• Neonatologia e UTI Neonatal 
• Neurologia e Neurocirurgia 
• Obstetrícia 
• Oftalmologia 
• Oncologia Clínica 
• Ortopedia e Traumatologia 
• Otorrinolaringologia 
• Patologia e Citologia 
• Pediatria 
• Radiologia 
• Reumatologia 
• Urologia 
• UTI Adulto 
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1.2.4.3 – Juizado Especial Cível 

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 atividade prática 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 progresso da ação, do momento em que é proposta à 

sentença. O estudante ao atuar como conciliador, ele avalia e pondera a argumentação 

das partes, o que reforça o seu aprendizado porque o obriga a lidar com a dificuldade 

dessa situação. Soma-se a isso a contato direto com o juiz e a proximidade do cartório. O 

estudante vê por dentro a funcionamento completo do Judiciário.  

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 envolvem relações 

de consumo. 

 

1.2.4.4 – PUC Junior Consultoria. 

É uma empresa sem fins lucrativos, formada por alunos da FEA PUC-SP e 

orientada por professores. A PUC Júnior Consultoria tem como missão maximizar o 

desenvolvimento profissional e pessoal de seus membros, os diferenciado no mercado de 

trabalho, para que assim possam prestar serviços de excelência, prezando valores como 

ética e responsabilidade social. 

A PUC Júnior Consultoria segue os padrões de uma consultoria normal, mas 

especializada em algumas áreas: Gestão Empresarial, Pesquisa de Mercado e 

Desenvolvimento Social. 

Por ser uma associação sem fins lucrativos, que visa ao aprendizado do 

aluno, podemos atender as necessidades monetárias de nosso público alvo muito bem. 

A consultoria conta com uma equipe que passa por um treinamento de um 

ano, que traz a especialização do corpo consultivo em cada área em que atuam. O 

treinamento é ministrado por consultores seniores, com material apostilado e estudos de 
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casos. Há toda uma estrutura voltada para o aprimoramento do consultor, como 

palestras, workshops e contato com professores e profissionais da área. 

O acompanhamento dos trabalhos é feito pelos professores/Doutores da 

Pontifícia Católica de São Paulo, que orientam e participam na resolução dos problemas 

de sua empresa. 

A PUC Júnior Consultoria oferece serviços de consultoria para pequenas, 

médias e grandes empresas além de instituições nas áreas de: Gestão Empresarial, 

Plano de Negócios, Marketing, Recursos Humanos e Desenvolvimento Social. 

 
1.2.4.5 – Explorando os dados: Prestação de Serviços 

Os dados registraram números significativos quanto à quantidade de público 

atendido. Isso se justifica, pois nesta categoria foram associadas às atividades de duas 

grandes entidades: a DERDIC (setor de clínicas) e o Hospital Santa Lucinda. Nota-se, a 

partir da análise da tabela 21.c que apesar de mantida o número das atividades o 

Hospital Santa Lucinda aumentou seu número de atendimentos. Isso se justifica quando 

analisadas as informações referentes ao atendimento oferecido pelo ambulatório e pelo 

número de cirurgias realizadas. 

A discrepância entre os números referentes a DERDIC se justificam pelos aos 

atendimentos psicológicos e fonoaudiológicos. Os números indicam uma queda 

dramática de um ano para o outro. No entanto, a diferença se deve a três fatores 

combinados: 

Em primeiro lugar, até 2004, o levantamento dos dados para a elaboração do 

relatório era realizado manualmente, a partir das informações constantes nas agendas 

dos profissionais (professores da Faculdade do Fonoaudiologia e profissionais da 

DERDIC). A partir de 2005, inicia-se a implantação do sistema de informática, cujo 

objetivo é o de articular os dados internamente e com os órgãos de controle. Dessa 

forma, houve mudança na forma de captar os números. 

Aliado a esse primeiro fator, encontra-se uma mudança de metodologia de 

análise dos dados, a partir das indicações contidas no final dos relatórios de 2005, as 

quais explicitam o que deve estar contido em cada uma das células do quadro. Por essa 

razão, em 2004, os números se referem ao total de procedimentos realizados nas 

terapias de psicologia e fonoaudiologia. Em 2005, foram contados apenas os pacientes 

atendidos especificamente em terapias. 
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Em terceiro lugar, vale ressaltar que esse sistema vem se aperfeiçoando e a 

adesão dos profissionais a ele, por meio de informações que alimentam o sistema, vem 

aumentando, o que levará a uma maior fidedignidade dos dados fornecidos a partir de 

2006. 

O Juizado Especial Cível, inaugurado em 2005, conhecido popularmente 

como Tribunal de Pequenas Causas, realizou atividades de atendimento e orientação 

jurídica e a conseqüente realização de audiências de conciliação e acompanhamento de 

audiências de Instrução e Julgamento a um número significativo de atendimentos. 

Envolveu alunos da Faculdade de Direito atuando na função de conciliadores. Isso 

significa que, antes de cada caso ser levado ao Juiz, cabendo aos estudantes a tentativa 

de promover o acordo entre as partes. A participação nesse tipo de atividade é 

importante na medida em que acrescenta valor ao currículo do profissional formado pela 

PUC-SP, o que é de grande utilidade na disputa por vagas no mercado de trabalho. 

A PUC Junior Consultoria em 2005, manteve parceria com 15 empresas 

realizando atividades de consultoria em Gestão empresarial, RH, Ferramentas 

Financeiras, Marketing e Desenvolvimento Social. É uma empresa sem fins lucrativos, 

formada por alunos da Faculdade de Administração da PUC-SP e orientada por 

professores. Realizou no referido ano eventos de diferentes naturezas: cursos, ciclo de 

debates exposições. 

 
Tabela 21.c - Distribuição do número de atividades e da quantidade de participantes nas atividades de 
extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas unidades de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP.  

2004 2005 

Prestação de Serviços Nº. de 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 

Nº. de 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 
DERDIC - Setor de Clínica 7 6474 7 2461 

Hospital Santa Lucinda 2 71.238 2 81544 
Juizado Especial Cível – – 4 1150 
PUC Júnior Consultoria 0 0 2 615 

Total 9 77712 15 85770 

A tabela 22.c, a seguir, procurou evidenciar o número de envolvidos que se 

associaram às atividades de prestação de serviços, desenvolvidas na PUC-SP nos anos 

de 2004 e 2005. A análise dos dados indicou que de 2004 para 2005 o número de 

envolvidos aumentou. De maneira geral as atividades de prestação de serviço 

envolveram, em 2005, 270 professores, 656 alunos da graduação, 20 alunos da pós-

graduação e 152 funcionários. Os docentes da PUC-SP, previsto em contrato de 

trabalho, não restringem suas atividades em hora-aula. As modalidades de atendimento – 
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médico, de enfermaria nos hospitais ou clínicas entre outras – são previstas e oferecem 

garantia de boa qualidade ao desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

 
Tabela 22.c - Distribuição dos envolvidos nas atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas 
unidades de prestação de serviços da PUC-SP.  

 

 Os problemas sociais atendidos, para a categoria “prestação de serviço” 

devido à sua natureza concentram-se mais em atividades de assistência à saúde, 

seguido pelas atividades de atendimento a crianças e adolescentes e portadores de 

necessidades especiais. A tabela 23.c, a seguir, apresenta as informações 

sistematizadas referentes aos dados que informam os problemas sociais atendidos. 
Tabela 23.c - Distribuição do número de atividades extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas 
unidades de prestação de serviço da PUC-SP por problema social atendido. 

Prestação de Serviços 

M
ul

he
r 

C
ria

nç
a 

e 
ad

ol
es

ce
nt

e 

Jo
ve

ns
 e

 a
du

lto
s 

P
or

ta
do

re
s 

de
 

ne
ce

ss
id

ad
es

 
es

pe
ci

ai
s

M
in

or
ia

s 

P
ro

du
çã

o 
cu

ltu
ra

l 

A
ss

is
tê

nc
ia

 ju
ríd

ic
a 

A
ss

is
tê

nc
ia

 à
 s

aú
de

 

E
du

ca
çã

o 

E
m

pr
ee

nd
ed

or
is

m
o 

Total

DERDIC - setor de clínica  1 3 4 3 0 1 0 5 2 0 19 
Hospital Santa Lucinda 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Juizado especial cível 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
Puc júnior consultoria 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 

20
04

 

Total em 2004 1 4 5 4 1 1 4 7 2 1 30 
DERDIC - setor de clínica  0 4 3 4 0 1 0 5 3 0 20 
Hospital Santa Lucinda 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Juizado especial cível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puc júnior consultoria  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20
05

 

Total em 2005 0 4 3 4 0 1 0 7 3 0 22 
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DERDIC - Setor de 
Clínica 73 0 0 75 109 0 20 86 

Hospital Santa Lucinda 109 0 0 0 143 0 0 0 
Juizado Especial Cível – – –  8 56 0 16 
PUC Júnior Consultoria 0 0 0 0 10 600 0 50 

Total 182 0 0 75 270 656 20 152 
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Um exemplo de ação que atende especificamente crianças são as atividades 

desenvolvidas pelo “Centro Audição na Criança”. Essa clínica especializada procura 

oferecer atendimento às crianças com deficiência auditiva abaixo de 3 anos de idade, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 

239

Questões avaliativas 
B) Como professores, alunos e funcionários se manifestam frente às atividades de 
extensão desenvolvidas na dinâmica da vida universitária? 

C) As atividades de extensão estão integradas com as de ensino e pesquisa? 

 

A manifestação da comunidade foi coletada por meio da aplicação de três 

questionários, específicos para cada segmento, sobre as diferentes dimensões 

institucionais. Foram coletados dados referentes à manifestações de professores, alunos 

e funcionários quanto a diferentes aspectos da extensão. 

 

2 – Manifestação dos professores 

Foi solicitado aos docentes que registrassem três atividades de extensão 

mais importantes do seu conhecimento. Os dados mostraram que 51% dos professores 

deixaram de responder a questão. O universo de respondentes (110 manifestações) 

revelou o seguinte panorama indicado no gráfico 9.c, a seguir:  
 
Gráfico 9.c - Atividades de Extensão indicadas pelos professores 

Do universo de respondentes 8% disseram não conhecer atividades de 

extensão. Esse índice associado aos 51% que não responderam a questão é um 

indicativo importante para reflexões da universidade. 

As demais respostas situaram que as atividades mais valorizadas foram as 
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realizadas pela COGEAE, representando 40% das indicações e cursos (11%). 

Considerando que dentre as atividades promovidas pela COGEAE a maioria são cursos. 

Tais dados podem revelar que o reconhecimento do docente, no que se refere à 

extensão, está voltado prioritariamente para cursos. Além disso, 11% das manifestações 

reconheceram a DERDIC e a Clínica Psicológica como responsáveis por importantes 

trabalhos de extensão, assim como 7% destacam o NTC (Núcleo de Trabalhos 

Comunitários), 6% o Escritório Modelo, 3% o Hospital Santa Lucinda e 3% projetos de 

diferentes naturezas.  

Nos gráficos 10.c. e 11.c, a seguir, sintetizam a distribuição de respostas dos 

professores de diferentes Centros Universitários sobre os aspectos acadêmicos que 

envolvem a articulação entre “pesquisa e extensão” e entre “ensino e extensão”. Foi 

solicitado que avaliassem estes aspectos por meio de uma escala do tipo Lickert com 

variações de 4 pontos: 1) excelente; 2) bom; 3) regular e 4) ruim. 

Para efeito de análise os dados possibilitaram uma apresentação visual de 

aspectos mais positivos ou mais negativos referentes ao objeto investigado. Assim, foram 

aproximados os dados categorizados como excelente e bom indicando respostas de 

forma mais positivas e regular e ruim como respostas mais negativas.  
 
Gráfico 10.c - Distribuição de freqüência referente à avaliação pelos professores de aspectos 
acadêmicos quanto a articulação entre “pesquisa e extensão” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando-se as respostas dos professores dos cinco centros 

universitários, organizadas no gráfico 10.c, foi possível reconhecer que o CE é o centro 

universitário que registrou o maior número de respostas, que avaliaram a articulação 

entre “pesquisa e extensão”, de forma mais negativa (ruim) seguido pelo ccmb com um 

pouco mais de 50% com o mesmo critério para as manifestações. A referida articulação 
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foi avaliada de forma mais positiva por quase 50% dos professores do CCH e do CCET. 

Os professores do CCJEA se distribuíram de forma muito semelhante entre os diferentes 

pontos da escala indicando uma maior porcentagem na posição que avalia a articulação 

entre pesquisa e extensão como regular. 
 

Gráfico 11.c - Distribuição de freqüência referente à avaliação, pelos professores, de 
aspectosacadêmicos quanto a articulação entre “ensino e extensão”  
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A articulação entre “ensino e extensão” foi avaliada de forma mais positiva por 

quase 50% dos professores do CEET seguido pelos do CCH. Por volta dos 50% dos 

professores do CCMB e do CE avaliaram a referida articulação como regular. O CCJEA 

foi o que indicou uma avaliação mais negativa da articulação investigada. 

O conhecimento dos professores frente às atividades de extensão foi avaliado 

por meio da exploração da relação que os mesmos mantinham com os diversos 

programas desenvolvidos na PUC-SP. Para isso, foi proposto um item contendo os 

nomes de 26 programas desenvolvidos na universidade. Para a avaliação do grau de 

conhecimento dos docentes utilizou-se no questionário aplicado a escala tipo Lickert de 

quatro pontos apresentada da seguinte forma: 1)alto, 2)médio, 3)baixo, e 4)nenhum. 

O quadro 1.c, a seguir, reúne informações referentes ao alto e ao nenhum 

grau de conhecimento, referentes a 26 programas/unidades considerados de relevância 

social desenvolvidos na PUC-SP. Todos esses programas/unidades realizam atividades 

de extensão, sendo que alguns deles podem ser considerados de promoção 

extensionista, como é o caso da COGEAE, CGE e ARII e muitos deles cuidam 

exclusivamente de atividades de extensão. 
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Quadro 1.c – Distribuição de freqüências referente à classificação quanto ao grau de conhecimento dos 
professores de programas/unidades vivenciados na PUC-SP. 

Centros 
CCH CCJEA CE CCMB CCET 

Programas 

A
lto

 

N
en

hu
m

 

A
lto

 

N
en

hu
m

 

A
lto

 

N
en

hu
m

 

A
lto

 

N
en

hu
m

 

A
lto

 

N
en

hu
m

 

COGEAE 47,9% 1,4% 35,5% 6,5% 57,9% 15,8% 16,7% 12,5% 28,6% 3,6% 
DERDIC 14,1% 19,7% 7,9% 33,3% 44,4% 11,1% 4,0% 52,0% 7,1% 17,9%
NTC 5,6% 31,9% 3,2% 50,8% 38,9% 11,1% 20,0% 52,0% – 32,1%
Hospital Santa 
Lucinda 2,8% 31,9% 1,6% 52,4% 10,0% 40,0% 23,8% 4,8% – 42,9%

Clínica Psicológica 23,9% 19,7% 3,2% 50,8% 25,0% 15,0% 3,7% 70,4% 3,6% 32,1%
Escritório. modelo 
de assistência 
jurídica 

4,2% 27,8% 12,7% 39,7% 10,0% 40,0% 11,5% 57,7% – 53,6%

Fundação Aniela 
Ginsberg 11,1% 50,0% – 79,4% 10,0% 60,0% 29,2% 58,3% – 78,6%

Centro dos ex-
alunos 4,2% 39,4% 14,3% 31,7% 16,7% 38,9% 31,8% 50,0% 7,4% 25,9%

COGEAE 47,9% 1,4% 35,5% 6,5% 57,9% 15,8% 16,7% 12,5% 28,6% 3,6% 
CGE 15,5% 25,4% 11,1% 31,7% 33,3% 22,2% 8,3% 33,3% 14,3% 28,6%
ARII 14,3% 27,1% 9,5% 39,7% 10,5% 15,8% 8,7% 34,8% 10,7% 25,0%
IEE 6,9% 51,4% 1,6% 60,3% 5,0% 25,0% – 70,0% – 46,4%
IP 9,7% 41,7% 1,6% 66,7% 5,3% 36,8% – 76,7% 3,6% 57,1%
PUC Consultoria Jr. 1,4% 50,0% 11,3% 33,9% 14,3% 33,3% – 66,7% – 55,6%
NPT 2,8% 61,1% 1,6% 64,5% 5,6% 38,9% – 69,0% 21,4% 25,0%
Vestibular 15,7% 17,1% 11,3% 24,2% 33,3% – 16,7% 20,0% 14,3% 17,9%
AEEP 2,8% 59,7% – 77,4% – 65,0% – 86,7% – 71,4%
Ouvidoria 9,4% 11,3% 6,7% 33,3% 15,8% 10,5% 6,7% 23,3% 3,6% 21,4%
ACI 16,7% 27,8% 9,5% 49,2% 19,0% 33,3% 10,0% 40,0% 10,7% 28,6%
EDUC 15,5% 11,3% 9,5% 20,6% 23,8% 9,5% 3,3% 16,7% 17,9% 28,6%
TV PUC 13,9% 5,6% 9,5% 15,9% 20,0% 15,0% 3,3% 26,7% 14,3% 21,4%
Tuca 26,8% 4,2% 17,5% 9,5% 30,0% 10,0% 6,7% 13,3% 25,0% 3,6% 
CEDIC 9,3% 27,8% 1,6% 46,0% 5,0% 10,0% – 53,3% 7,1% 39,3%
Cine PUC 2,8% 36,6% – 66,7% – 21,1% – 63,3% 3,6% 64,3%
Museu da cultura 8,3% 26,4% 3,2% 61,9% 15,8% 15,8% – 66,7% – 70,4%
Rede interna de 
televisão 4,2% 20,8% 4,8% 50,8% – 31,6% – 66,7% 3,6% 57,1%

Espaço Banespa 19,7% 15,5% 4,8% 52,4% 38,9% 11,1% 3,3% 63,3% 3,6% 46,4%

 

A análise do quadro 1.c, acima, mostrou que a comparação dos dados, 

referentes ao conhecimento dos diferentes programas e unidades que desenvolvem 

atividades de extensão na PUC-SP, destacou a COGEAE como a Coordenadoria mais 

conhecida pelos professores dos diferentes Centros Universitários. O grau mais elevado 

de conhecimento foi registrado pelo CE (57,9%) seguido pelo CCH (47,9%) e o CCJEA 

(35,5%). Apesar da alta porcentagem de conhecimento referente a COGEAE é 

interessante registrar que o CE foi o Centro Universitário que acumulou a maior 

porcentagem de professores que declararam desconhecimento frente a referida 

Coordenadoria (15,8%). 
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Registraram as maiores porcentagens de ausência de conhecimento o 

Instituto de Estudos Especiais (IEE), Instituto de Pesquisa (IP), a PUC Consultoria Jr., 

Núcleo de Pesquisa Tecnológica (NPT), Agência Escola Experimental de Publicidade 

(AEEP). 

A análise detalhada do quadro 1.c mostra que no cch os índices indicados 

com maior desconhecimento são: núcleo de pesquisa tecnológica - npt; agência escola 

experimental de publicidade - aeep; instituto de estudos especiais - iee; com as seguintes 

porcentagens: 61,1%, 59% e 51,4% respectivamente.  

O CCJEA os professores assinalaram um maior desconhecimento de acordo 

com os dados nos seguintes programas: Fundação Aniela Ginsberg, Agência Escola 

Experimental de Publicidade (AEEP) e Cine PUC com 79,4%, 77,4% e 66,7% 

respectivamente. 

Verificando, ainda o quadro 1.c sobre o desconhecimento por parte dos 

professores do CE das atividades de extensão oferecidas pela PUC-SP pode-se citar os 

seguintes programas: a Fundação Aniela Ginsberg (60%), o Hospital Santa Lucinda 

(40%), a Escola Modelo de Assistência Jurídica (40%). Os professores do CCMB 

assinalaram que 70,4% desconhecem o “Programa Clínica Psicológica” 86,7% “Programa 

AEEP”. O Programa IP é desconhecido por 76,7% dos professores do citado Centro. 

E finalmente os professores do CCET apontaram desconhecer, com altas 

porcentagens de indicações, os seguintes programas: Fundação Aniela Ginsberg 

(78,6%); AEEP com (71,4%) e o Museu da Cultura com (70,4%).  

Quando inquiridos sobre as atividades oferecidas pela PUC-SP e 

disponibilizadas aos professores os cinco centros foram unânimes em considerar “pouca 

informação” em relação às atividades comunitárias, ou seja, aquelas desenvolvidas para 

a comunidade ou os trabalhos comunitários propostos pela pastoral. Quase a metade dos 

professores dos centros CCH (49,3%), CCMB (43,3%) e CCET (50%), CCJEA (54%), CE 

(52,6%) indicaram as atividades acadêmicas – as conferências, palestras, congressos 

etc.) – como difíceis de serem integradas ao dia-a-dia. Mais da metade dos professores, 

ligados ao CCJEA e ao CE, declarou que reconhecem que as atividades acadêmicas, 

oferecidas pela PUC, são “parcialmente integradas ao dia-a dia”. 

O quadro 2.c reúne as informações referentes às atividades culturais, 

acadêmicas e comunitárias oferecidas pela PUC-SP.As atividades culturais foram 

reconhecidas como “difíceis de serem integradas no cotidiano do trabalho dos CCH 

(56,3%) e do CCJEA (44,4%). A pouca informação sobre elas foi registrada por 

porcentagens significativas nos CCMB (30%) e pelo CCET (45,4%). No CE 42,1% 
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registraram que reconhecem que estas atividades estão” parcialmente integradas no 

cotidiano do trabalho”.  

 
Quadro 2.c – Distribuição de maiores freqüências das respostas dos professores, por centro, das 
atividades oferecidas aos professores pela PUC-SP 

Atividades 

Centro Culturais e artísticas - 
teatro / música / dança e 

outros 

Acadêmicas - 
conferências / 

palestras / 
congressos etc. 

Comunitárias - pastoral / 
cursos para a 

comunidade / trabalhos 
comunitário 

CCH 
 

Difíceis de serem 
integradas ao meu dia-

a-dia (56,3%) 

Difíceis de serem 
integradas ao meu 
dia-a-dia (49,3%) 

Tenho pouca informação 
sobre essas atividades 

(43,7%) 

CCJEA 
 

Difíceis de serem 
integradas ao meu dia-

a-dia (44,4%) 

Parcialmente 
integradas ao meu 

dia-a-dia (54%) 

Tenho pouca informação 
sobre essas atividades 

(41,3%) 

CE 
 

Parcialmente integradas 
ao meu dia-a-dia 

(42,1%) 

Parcialmente 
integradas ao meu 
dia-a-dia (52,6%) 

Tenho pouca informação 
sobre essas atividades 

(35,3%) 

CCMB 
 

Tenho pouca informação 
sobre essas atividades 

(36,7%) 

Difíceis de serem 
integradas ao meu 
dia-a-dia (43,3%) 

Tenho pouca informação 
sobre essas atividades 

(30%) 

CCET 
 

Tenho pouca informação 
sobre essas atividades 

(46,4%) 

Difíceis de serem 
integradas ao meu 

dia-a-dia (50%) 

Tenho pouca informação 
sobre essas atividades 

(45,4%) 

 

 

3 – Manifestação dos alunos 

Os alunos também avaliaram diferentes aspectos acadêmicos, associados à 

atividade de extensão na PUC-SP. A coleta de informações teve início com a análise dos 

dados referentes à articulação entre “pesquisa e extensão” e entre “ensino e extensão”. 

Como no questionário de professores 

Na tabela 26.c, a seguir, encontram-se reunida a distribuição de respostas 

dos alunos de diferentes Centros Universitários Foi solicitado que avaliassem estes 

aspectos por meio de uma escala do tipo Lickert com variações de 4 pontos: 1) 

excelente; 2) bom; 3) regular e 4) ruim. 

Para efeito de análise os dados possibilitaram uma apresentação visual de 

aspectos mais positivos ou mais negativos referentes ao objeto investigado. Assim, foram 

aproximados os dados excelente/bom caracterizando as respostas de forma mais 

positivas e regular/ruim como respostas mais negativas.  
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Tabela 24.c - Distribuição de freqüência referente à avaliação pelos alunos de aspectos acadêmicos 
quanto à articulação entre “pesquisa e extensão” e “ensino e extensão”. 

Centros 
CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Questões 

Ex
ce

le
nt

e 
bo

m
 

R
eg

ul
ar

 
ru

im
 

Ex
ce

le
nt

e 
bo

m
 

R
eg

ul
ar

 
ru

im
 

Ex
ce

le
nt

e 
bo

m
 

R
eg

ul
ar

 
ru

im
 

Ex
ce

le
nt

e 
bo

m
 

R
eg

ul
ar

 
ru

im
 

Ex
ce

le
nt

e 
bo

m
 

R
eg

ul
ar

 
ru

im
 

Articulação 
entre 

pesquisa e 
extensão 

30,6
% 

69,4
% 42,2% 57,8% 47,0

% 
53,0
% 

41,0
% 

59,0
% 

39,3
% 60,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Articulação 

entre 
ensino e 
extensão 

35,0
% 

65,0
% 45,3% 54,7% 48,3

% 
51,7
% 

46,0
% 

54,0
% 

33,7
% 66,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 

A avaliação da articulação entre a pesquisa e a extensão apresentou 

porcentagens maiores, em todos os cinco Centros Universitários, no quesito que reúne 

uma avaliação mais negativa do que positiva É importante reconhecer que uma 

porcentagem considerável de alunos, da ordem de 30 a 40% tem uma avaliação positiva 

dessa articulação. Os alunos (47%) do CCH são os que avaliam, de forma positiva a 

referida articulação. Os do CCJEA agregaram, em maior número, (69,4%) uma avaliação 

mais negativa da articulação entre pesquisa e extensão. 

A articulação entre extensão e ensino foi reconhecida como excelente/boa por 

30 a 40% dos alunos, com pequenas variações entre os discentes dos diferentes centros, 

para mais (CE, CCH e CCET, acima de 45%) e para menos (CCJEAE CCMB, por volta 

de 33%). Entretanto, metade dos alunos, aproximadamente, avaliou como regular ou 

ruim. 

A avaliação de aspectos relacionados com a extensão também foi possível 

analisando os dados da questão na qual os alunos se manifestaram sobre o tipo de 

atividade acadêmica complementar que participam em seu curso e foram incluídas às 

atividades: monitoria acadêmica, disciplinas fora da sua grade curricular, estágios e 

eventos. 

O gráfico 12.c, a seguir, mostra que 77% dos alunos inquiridos (998) 

afirmaram ter participado de uma ou mais atividades acadêmicas complementares. Os 

outros 23% (301) assinalaram “Nunca participei de nenhuma atividade acadêmica 

complementar”. 
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Gráfico 12.c - Distribuição das respostas dos ALUNOS sobre a participação em atividades acadêmicas  
complementares. 

Participou (998)
77%

Não participou 
(301)
23%

 

O quadro 3.c, a seguir, evidencia as freqüências indicativas de diferentes 

tipos de participação dos alunos nas atividades acadêmicas complementares do seu 

curso. 
 

Quadro 3.c - Distribuição de freqüências da participação do aluno em atividades acadêmicas 
complementares do curso 

Atividades acadêmicas CCJEA CE CCH CCET CCMB 
Monitoria acadêmica. 12,7% 37,3% 12,6% 20,6% 23,6% 

Disciplinas fora da sua grade 
curricular. 13,3% 31,3% 33,9% 6,5% 21,4% 

Projetos de pesquisa. 12,7% 32,8% 23,0% 28,0% 56,0% 
Estágios. 73,4% 68,7% 53,5% 52,3% 26,4% 
Eventos. 40,5% 49,3% 55,9% 38,3% 69,2% 

OBS: É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A SOMA DAS PORCENTAGENS É SUPERIOR A 100%, POIS OS ALUNOS PUDERAM 
ESCOLHER MAIS DE UMA ALTERNATIVA 

Os dados mostraram que os alunos manifestantes indicaram participação nas 

diferentes atividades e, especialmente, nos estágios e eventos em todos os Centros 

Universitários. No CCMB, em relação aos demais centros, aparece um índice menor em 

estágio e maior em eventos.  

Outro dado considerado para analisar a relação do aluno com as atividades 

de extensão, disse respeito à avaliação do aluno sobre uma série de itens relativos a 

aspectos de seu curso. Dentre eles foi solicitado sua avaliação sobre atividades, como 

“seminários, palestras, semanas de estudo, congresso e oficinas e etc.” e “estágio 

curricular”, utilizando uma escala do tipo Lickert com variações de 4 pontos: 1-excelente, 

2-bom, 3-regular e 4-não sei. As tabelas 27.c e 28.c, a seguir, mostram as freqüências 

reveladas: 
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Tabela 25.c – Distribuição das freqüências de respostas dos alunos referente à participação em 
atividades complementares  

 
 
Tabela 26.c – Distribuição das freqüências de respostas dos alunos referente à participação em 
atividades complementares – o estágio curricular 

O estágio curricular. 
Escala CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Excelente 6,40% 11,10% 7,70% 6,20% 3,20% 
Bom 34,70% 61,10% 28,50% 36,20% 30,30% 

Regular 39,80% 25,00% 27,00% 26,00% 51,10% 
Não sei 19,10% 2,80% 36,80% 31,60% 15,40% 

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

Os alunos avaliaram positivamente as atividades “seminários, palestras, 

semanas de estudo, congresso e oficinas e etc.”, sendo que em alguns centros 

universitários, eles se dividiram quase equitativamente entre considerá-las 

excelente/boas e regulares poucos alunos disseram não saber avaliá-las. 

Quanto ao estágio verificou-se uma situação diferenciada entre os centros 

com avaliações menos positivas no CCMB constatou-se, porém que a freqüência de 

alunos que disseram não saber avaliar foi mais alta que a atividade anterior, atingindo a 

faixa de 30% no CCH e no CCET, contrapondo a uma porcentagem de 2,80% no CE. 
 

4 - Manifestação dos funcionários 

Os funcionários foram inquiridos sobre o investimento da PUC-SP para seu 

desenvolvimento profissional. Dentre os itens, constavam atividades de extensão, como 

cursos, conferências, estágios, freqüência a teatro e programa de desenvolvimento de 

habilidades de trabalho, como se constata no quadro x.c, a seguir: 

Para efeito de análise dos dados, buscou-se uma aproximação sempre/quase 

sempre caracterizando as respostas mais positivas, raramente uma resposta menos 

positiva e nunca como as respostas mais negativas. 
 

 

As atividades como seminários, palestra, semanas de estudo, congressos e 
oficinas e etc. 

Escala CCJEA CE CCH CCET CCMB 
Excelente 7,00% 20,50% 18,60% 7,30% 2,10% 

Bom 36,00% 56,20% 51,20% 40,40% 38,90% 
Regular 54,30% 19,20% 28,60% 49,40% 59,00% 
Não sei 2,70% 4,10% 1,60% 3,00% 0% 

Total 100,00
% 

100,00
% 

100,00
% 

100,10
% 100,00% 
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Quadro 4.c – Distribuição de freqüências referentes ao desenvolvimento profissional que PUC-SP 
proporciona aos seus funcionários. 

Itens Derdic Marques de 
Paranaguá 

Monte 
Alegre Sorocaba

Sempre/Quase Sempre 57,1 27,6 41,5 39,4 
Raramente 14,3 17,2 33,8 42,4 

Nunca 28,6 55,2 24,6 18,2 Cursos específicos 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Sempre/Quase Sempre 53,8 13,8 27,0 33,3 

Raramente 7,7 17,2 39,7 36,4 
Nunca 38,5 69,0 33,3 30,3 

Conferências referentes à minha 
área de atuação 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Sempre/Quase Sempre 40,0 17,9 56,7 25,8 

Raramente 13,3 21,4 26,7 25,8 
Nunca 46,7 60,7 16,7 48,4 

Possibilidades de freqüentar 
peças teatrais 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Sempre/Quase Sempre 33,3 10,3 20,6 37,5 

Raramente 33,3 24,1 42,9 34,4 
Nunca 33,3 65,5 36,5 28,1 

Estágios para conhecimento de 
novas técnicas 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Sempre/Quase Sempre 33,3 10,3 20,6 37,5 

Raramente 33,3 24,1 42,9 34,4 
Nunca 33,3 65,5 36,5 28,1 

Acompanhamento do meu 
desempenho funcional 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Sempre/Quase Sempre 53,3 17,2 19,4 34,4 

Raramente 20,0 20,7 43,5 37,5 
Nunca 26,7 62,1 37,1 28,1 

Programas de desenvolvimento 
de habilidades de trabalho 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Sempre/Quase Sempre 66,7 51,9 70,5 43,8 

Raramente 6,7 0,0 8,2 15,6 
Bolsas para realização de cursos 
de graduação e pós-graduação 
relacionados com a minha área 

de trabalho Nunca 26,7 48,1 21,3 40,6 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 

Os dados mostram que (aproximadamente 20%) de uma maneira geral os 

funcionários de todos os campi reconheceram a existência do investimento pela 

universidade, sendo que alguns itens apresentaram escores mais altos, chegando a 

66,7% e outros foram mais baixos 10,3%. O campus Marquês da Paranaguá, de maneira 

geral foi o que registrou menores porcentagens no reconhecimento das atividades, mas 

por outro lado indicou 51,9% positivamente em relação ao item “bolsas para realização 

de cursos de graduação e pós-graduação”. 

Especificamente, as conferências sobre aspectos amplos da sociedade 

brasileira foram mais reconhecidas como um investimento para a formação pelo o 

campus derdic (53,8%) e menos pelo campus marquês de paranaguá. (13,8%). O 

campus monte alegre indicou menos investimento na formação profissional em relação à 

“programas de desenvolvimento de habilidades de trabalho (37,1%). Os funcionários dos 

campi sorocaba e marquês de paranaguá e a derdic indicaram ausência na “possibilidade 

de freqüentar peças de teatro”,com as seguintes porcentagens. 48,4%; 60,7%;e 46,7% 

respectivamente, enquanto do campus monte alegre apenas 16,7% assinalaram nunca 

ter chance de assistir a peças teatrais. 
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III – Encaminhamentos para tomada de decisões 
1 – Potencialidades e fragilidades 

 O perfil da Comissão de Extensão, que vem sendo construído e 

amadurecido ao longo de sua trajetória, expressa a convergência sobre sua 

competência primordial de se colocar e atuar como a instância que subsidia a 

universidade no caminho da construção da sua política de extensão.  

Nesse sentido, mais do que analisar projetos de extensão e distribuir 

fomento após avaliação de mérito, a COMEX ininterruptamente vem maturando, 

de diversas formas, princípios e diretrizes dessa política, exercendo seu papel de 

articuladora e mediadora das diferenças/divergências entre prática e reflexão que 

permeiam o dia-a-dia da universidade. Para tanto um conjunto de ações são 

propostas:: 

• Reafirmar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado em 
função das exigências da realidade, “indispensável na formação do aluno, na 
qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade” (plano nacional 
de extensão); 
• Definir uma política de extensão. Construção coletiva de uma política de 
extensão com o objetivo de definir princípios norteadores das diversas ações 
extensionistas da universidade; 
• Auxiliar na integralização da extensão nos projetos pedagógicos dos 
cursos oferecidos, viabilizando o plano de trabalho dos docentes; 
• Constituir um plano orçamentário específico para a extensão, bem como 
criar um sistema de gerenciamento e avaliação da extensão; 
• Criar sistema de informação, memória e divulgação da extensão. 
 

Para atingir o planejado foram necessárias algumas ações de curto e 

médio prazo. São elas:  

• Manutenção (com reforço político) da instância de comissão do cepe - 
comissão de extensão, com caráter de avaliação acadêmica (de mérito), bem 
como órgão responsável pela impantação da política de extensão da PUC-
SP; 

• Criação de uma instância executiva que absorva as funções 
administrativas de: cumprimento das normas gerais; gerenciamento dos 
recursos; manutenção da memória das atividades de extensão (censo do inep 
etc.) Para fins de avaliação interna e externa; divulgação sistematizada da 
extensão na PUC-SP; estabelecimento de um programa de qualificação para 
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docentes, discentes e funcionários para as atividades de extensão; busca de 
caminhos alternativos para fomento aos projetos de extensão etc.; 

• Ampliar a participação e representação da PUC-SP nas discussões do 
fórum nacional de extensão e ação comunitária das universidades e ies 
comunitárias, nos grupos de discussão do faex (agência pública estadual para 
fomento à extensão), inep e demais instâncias.  

 
 

2 – O aperfeiçoamento da extensão na PUC-SP 

Várias unidades, que por sua história constituíram um funcionamento 

autônomo, com rotinas próprias, deveriam estar, na medida do possível, 

conectadas com o projeto pedagógico dos cursos de graduação e pós-graduação 

e com as atividades dos docentes de cada departamento. É importante lembrar 

que as atividades de pesquisa e de extensão são partes integrantes do contrato 

de trabalho docente e que a estrutura administrativa de cada unidade prestadora 

de serviços deveria facilitar a alocação de carga contratual e a ligação do 

conteúdo das atividades de extensão com aquelas de ensino e pesquisa. A 

comprovação das várias atividades filantrópicas desenvolvidas na PUC SP tem 

sido prejudicada em razão da ausência de controle efetivo dos gastos e receitas 

de tais ações.   

Existem hoje quatro unidades cujas particularidades e/ou seu caráter 

amplo de atuação não recomendariam sua articulação com uma faculdade 

determinada, a COGEAE, o TUCA, a CGE e a Biblioteca, a partir dos argumentos 

abaixo expostos. 

• COGEAE: esta unidade deve manter sua função de operacionalizar 
atividades de educação continuada e de projetos de consultoria e assessoria 
para o conjunto das faculdades, departamentos e programas de pós-
graduação, além de participar da discussão e da definição das atividades de 
extensão da universidade como um todo, não devendo, portanto, estar 
vinculada a nenhuma faculdade específica; 
• TUCA: este teatro se constituiu, durante sua vida, em uma referência 
cultural para a cidade de São Paulo e para o Brasil, ganhando características 
que extrapolam as de um simples teatro universitário. Desta forma, sua 
vinculação a uma unidade específica, poderia fazer o teatro perder este foco 
mais amplo, que é desejável. Por outro lado, mas não menos importante, o 
custo operacional do teatro é muito elevado, sendo por demais oneroso para 
ser suportado pelos alunos de uma única faculdade (ou mesmo pelo conjunto 
dos alunos da PUC); 
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• CGE – Coordenadoria Geral de Estágios: a CGE realiza a gestão 
acadêmico-administrativa da atividade de estágio na Universidade; orienta e 
dá suporte às unidades acadêmicas e colabora com a integração da 
universidade ao mundo do trabalho, garantindo o caráter pedagógico para a 
complementação da formação profissional; 
• Biblioteca – trata-se de espaço físico com amplo acervo bibliográfico; 
vídeos e DVD’s; além de equipamento de informática para consultas e 
pesquisas; espaço para exibição de filmes (colméias); saguão de eventos e 
auditório, abertos ao público interno e externo à PUC-SP. 
As outras unidades não ligadas diretamente a faculdades ou com uma 
subordinação indefinida deveriam ter explicitadas esta ligação, como sugerido 
abaixo. 

• TV PUC - deveria ser vinculada à COMFIL, pela possibilidade de 
fortalecer as atividades de ensino e pesquisa desta faculdade, além de 
possibilitar uma melhor diluição de seus custos; 
• IEE – Instituto de Estudos Especiais: por seu histórico de atuação, 
relacionado às políticas públicas, sua vinculação deveria ser à Faculdade de 
Serviço Social; 
• EDUC – Editora da Universidade Católica de São Paulo: deveria ser 
vinculada à COMFIL, pela possibilidade de permitir uma conexão das 
atividades editoriais com os alunos e docentes dos cursos de Comunicação e 
de Letras; 
• NTC – Núcleo de Trabalhos Comunitários: também por seu histórico de 
atuação, na formação de agentes sociais, sua vinculação deve ser à 
Faculdade de Educação; 
• DERDIC – Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 
Comunicação: pelas atividades desenvolvidas, deve estar vinculada à 
Faculdade de Fonoaudiologia; 
• HSL – Hospital Santa Lucinda: pelas atividades desenvolvidas, deve 
estar vinculados ao Centro de Ciências Médicas e Biológicas - CCMB; 
• NPT – Núcleo de Pesquisas Tecnológicas: pelas atividades 
desenvolvidas, deve estar vinculado à Faculdade de Matemática. 
 

As demais unidades de prestação de serviços (comunitários ou não), 

bem como as revistas científicas, já estão vinculadas às unidades na qual 

nasceram e devem continuar nessa mesma situação, da mesma forma que todos 

os cursos de extensão, especialização e aperfeiçoamento que, embora 

operacionalizados através da COGEAE, também devem manter o vínculo direto 

com a unidade de origem. 

COMFIL – Faculdade de Comunicação e Filosofia: 

• Instituto de Pesquisas Lingüísticas “Sedes Sapientiae” para estudo de 
português; 
• Agência Modelo de Propaganda; 
• Rede TV PUC; 
• Teia do Saber. 

Faculdade de Ciências Sociais: 
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• Museu da cultura; 

• Teia do Saber (projeto multidisciplinar que envolve várias unidades). 

Faculdade de Direito: 

• Juizado Especial Cível; 

• Núcleo de Prática Jurídica “Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns” 

FEA – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária: 

• Empresa Júnior; 
• SAOPSIPE – Serviço de Atendimento e Orientação Psicopedagógica do 
Curso de Administração. 

Faculdade de Educação: 

• Centro de Artes e Educação Física; 
• Brinquedoteca. 

Faculdade de Psicologia: 

• Clínica psicológica Ana Maria Poppovic; 
• Empresa Júnior; 
• Programa de Educação Tutorial – PET. 

Faculdade de Serviço Social: 

• Projeto de Extensão Refazendo Vínculos, Valores de Atitudes; 
• Programa de Promoção de Saúde – Polo de região centro oeste; 
• Serviço Social na clínica de Psicologia Ana Maria Poppovic – PUC-SP; 
• Serviço Social no Escritório Modelo de Convênio. 

 

 

Para finalizar 

Atualmente, com aproveitamento de todas as contribuições, da experiência no 

mapeamento preliminar da extensão, do censo do INEP, das leituras realizadas e das 

experiências individuais e coletivas dos membros da COMEX e das unidades 

acadêmicas, conseguiu-se identificar os principais tensores e também apresentar alguns 

caminhos para a construção de uma concepção de extensão universitária da PUC-SP, 

pautadas em alguns princípios fundamentais: 

• A defesa do princípio da indissociabilidade entre as ações acadêmicas de 
extensão, pesquisa e ensino. A conseqüência dessa articulação reside no fato 
de pautar a formação na graduação em bases contemporâneas, envolvendo a 
integração política e dispositivos de prática científica com imersão 
sociocultural de conteúdos e práticas científicas. A formação do reside na sua 
capacidade de intervenção e transformação da realidade. A extensão passa a 
ser  uma atividade curricular integrada aos projetos pedagógicos dos cursos 
(momento favorável: diretrizes curriculares contemplam as “atividades 
complementares” (didáticas, científicas e culturais) – 30% carga horária na 
formação); 
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• Articulação (bidirecional) com a sociedade. As universidades comunitárias 
têm uma ampla tradição de articulação com a sociedade, demonstrando o seu 
compromisso e a sua responsabilidade social. Esta articulação se faz de 
modo privilegiado por meio das ações de extensão, numa relação 
transformadora em que a sociedade e universidade, interagindo participam de 
um mesmo projeto de construção da nação que queremos. Ir além da 
concepção tradicional de “disseminação de conhecimentos”, prestação de 
serviços e difusão cultural (via de mão única) para uma concepção de que a 
população é necessária à oxigenação da vida acadêmica (bidirecional); 

• Institucionalização da extensão. O compromisso social da universidade e 
suas ações de interação com a sociedade, nos mais diferentes processos 
devem estar explicitados de forma concreta  no plano de desenvolvimento 
institucional, com definição de recursos e de uma política de fomento, que 
contemple um sistema de bolsas/subsídios e de infra-estrutura competente; 

• A participação de toda a comunidade acadêmica. Alunos, docentes, 
funcionários – nas ações com a sociedade. Deve esta ação ser valorizada 
pela integralização curricular (indissociabilidade) e pela inserção da extensão 
no plano de trabalho dos docentes e funcionários; 

• Não substituir o estado. A intervenção na realidade não visa levar a 
universidade a substituir as funções de responsabilidade do estado, mas sim 
produzir saberes, tornando-os acessíveis à população articulando-os com as 
demandas desta mesma sociedade; 

• Privilegiar a interdisciplinaridade. A extensão deve privilegiar projetos de 
ensino e pesquisa que impliquem relações multi, inter e transdisciplinares na 
produção e na disseminação do conhecimento científico.  

 



Políticas

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP

Base de Dados 2004 - 2005

Política de Pessoal
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I - Introdução 
A política de pessoal da PUC-SP se insere na preocupação da universidade 

com a excelência acadêmica e está estruturada para contribuir no processo de 

crescimento e desenvolvimento institucional, a partir do aprimoramento contínuo da 

qualidade das ações educacionais e serviços desempenhados pelos docentes e 

funcionários técnicos administrativos da instituição. 

Com essa perspectiva, desde a elaboração da primeira versão do Estatuto da 

Universidade TP0F

1
PT e do Regimento Geral, as diretrizes norteadoras da política de pessoal 

estão claramente explicitadas e fundamentadas no desenvolvimento humanista e no 

diálogo constante entre as diferentes instâncias que compõem o quadro de profissionais. 

Num processo contínuo de debates com a comunidade, especialmente nos espaços dos 

colegiados, tais diretrizes vêm sendo asseguradas e adequadas às novas demandas, o 

que tem gerado a atualização sistemática de regulamentações com vistas ao seu 

aperfeiçoamento. 

O desenvolvimento da política de recursos humanos tem sido essencial para 

a consecução dos objetivos acadêmico-administrativo da universidade. Reconhecendo a 

importância de seu contínuo aprimoramento, vem sendo pautada em investimentos na 

base organizacional do sistema de recursos humanos para manutenção de um quadro de 

pessoal docente e técnico-administrativo em adequadas condições de formação e 

atualização profissional, assim como condições de realização do trabalho. Passa 

fundamentalmente pelos direitos e benefícios assegurados ao servidor, pela forma de 

desenvolvimento na carreira, desde a forma de ingresso, programas de avaliação e 

capacitação e pelas relações de trabalho instituídas. 

A missão e objetivos institucionais têm norteado as políticas de admissão, 

carreira, acompanhamento e avaliação, de desenvolvimento, de valorização dos 

funcionários da instituição, enquanto profissionais e pessoas, bem como as condições de 

trabalho na Universidade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) TP1F

2
PT da PUC-SP chama a 

atenção para esses aspectos apontando, em relação ao corpo docente, a existência de 

uma carreira delineada, a organização do regime de trabalho, a titulação e o incentivo ao 

aperfeiçoamento. Em relação ao corpo técnico administrativo, é destacada a estruturação 

de políticas de qualificação e carreira, estabelecidas no Plano de cargos e salários e no 
                                                 
TP

1
PT Vide Anexo 3 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 

TP

2
PT Vide Anexo 2 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Plano de desenvolvimento profissional. 

Para apoio à gestão da área de recursos humanos, a PUC-SP conta com 

uma Divisão de Recursos Humanos (DRH) TP2F

3
PT.  Reconhecendo que as práticas da área em 

gestão de pessoas podem ampliar as competências individuais e as capacidades 

organizacionais das unidades que compõe a universidade, os profissionais da área de 

recursos humanos têm como principal objetivo o desenvolvimento e crescimento das 

lideranças administrativas e chefias acadêmicas para que estas possam envolver os 

funcionários e professores na busca da otimização dos objetivos institucionais, de acordo 

com os desafios existentes. 

TSão seus pressupostos essenciais: 

• Deixar conceitualmente o entendimento que considera funcionários e 
professores da Universidade como Recursos Humanos que fazem parte do 
todo ao lado de outros recursos, para pessoas que estão presentes e fazem 
parte dos objetivos institucionais; 

• Estabelecer políticas com regras claras e transparentes, de forma a não 
particularizar tomadas de decisão com enfoque na pessoa e sim na 
instituição. Sendo as políticas amplamente divulgadas deverão ser 
respeitadas no âmbito institucional; 

• Assegurar ações que estimulem o desenvolvimento dos processos de 
trabalho promovendo a articulação de áreas afins e o reconhecimento das 
competências setoriais; 

• Inserir projetos que tragam em suas objetivas ações a legitimidade para a 
política de pessoal; 

•  Adotar estratégias de valorização do trabalhador com a compreensão de 
que os funcionários são parceiros rumo a construção da PUC do futuro; 

• Investir em programas contínuos para formação e capacitação de 
lideranças; 

• Atuar na área de gestão de pessoas reconhecendo a contribuição dos 
funcionários e professores a partir dos seguintes compromissos: 

• Disponibilidade para ouvir; 

• Compromisso para responder e encontrar maneiras de orientar as 
demandas apresentadas incentivando sugestões que favoreçam o clima 
institucional; 

• Execução de ações que reconheçam o cumprimento de metas 
estabelecidas e que garantam ambiente profissional voltado para a qualidade 
de vida e a melhoria dos serviços prestados com maior eficiência e agilidade, 
atuando ainda como facilitador das relações interpessoais; 

• Conhecimento das pessoas para desenvolvê-las, motivando-as para 
mudanças; 

                                                 
TP

3
PT Mais dados sobre a Divisão de Recursos Humanos podem ser encontrados no Volume IV do Relatório de 

Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP- Caderno Organização e Gestão. 
Vide Anexos 27.a e 27.b do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 
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• Incentivo e incremento de diálogos interdisciplinares que possam 
desencadear resultados qualitativos e quantitativos tanto para os funcionários 
e professores quanto para a universidade; 

• Empenho e atualização constante para acompanhar as frentes 
institucionais em vigor que possam desencadear ações da área;  

• Adoção de papel de consultores dos gestores e das lideranças 
administrativas para gestão de pessoas; 

• Atualização constante quanto as práticas da área bem como, identificar 
ferramentas e sistemas integrados que contribuam para o gerenciamento 
eficaz e a busca de respostas para as demandas institucionais de forma 
inovadora; 

• Adoção de papel educativo e não paternalista, antecipando-se frente às 
possíveis necessidades institucionais, impulsionando processos de mudança; 

• Implementação mecanismos de comunicação que aproxime as pessoas 
das práticas existentes e forneçam às lideranças acesso a dados que 
auxiliem no exercício da gestão;  

 

A análise do Plano de Gestão TP3F

4
PT revela as intenções da universidade relativas 

às questões de pessoal, e, nesse sentido, pode-se constatar o estabelecimento de muitos 

objetivos, metas e ações voltadas para aspectos de qualificação e desenvolvimento dos 

recursos humanos. Também se verifica a preocupação com a busca de condições e 

ajustes da política de pessoal para garantir a sustentabilidade da universidade. Esta 

perspectiva inclui ações de redimensionamento de pessoal com implicações diretas na 

revisão e definição dos processos de trabalho, promovendo a articulação de áreas afins e 

o reconhecimento das competências setoriais. 

No que diz respeito aos funcionários técnicos administrativos, algumas 

definições constantes do Plano de Gestão podem ser assinaladas. 

Frente ao objetivo de capacitar o corpo de funcionários ao pleno exercício da 

atividade administrativa, de forma compatível com a complexidade da instituição, uma 

das metas é a plena capacitação administrativa dos funcionários num prazo de 36 meses, 

destacando entre as ações: 

- introdução de critérios objetivos e públicos para seleção de funcionários; 

- início da revisão do Plano de Cargos e Salários (São Paulo e Sorocaba); 

- implantação de um sistema integrado de informações para decisões em RH; 

- implantação de sistema de avaliação das contribuições e eficácia 
profissionais dos funcionários administrativos;  

- criação, do Centro de treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento de 

                                                 
TP

4
PT Vide Anexo 1 do Vol. Gestão e Apoio Institucional do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-

SP. 
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pessoas, com apoio em recursos externos; 

- introdução de um programa de trainees em alguns setores da universidade, 
de forma articulada com projetos acadêmicos aprovados nas várias 
instâncias; 

- elaboração de critérios para aproveitamento de funcionários; 

- reestudo das cláusulas sociais constantes no acordo interno; 

- criação de um sistema efetivo de aposentadoria complementar para 
professores e funcionários. 

 

Diante do objetivo geral, constante do Plano de Gestão, de buscar condições 

acadêmicas, administrativas e comunitárias para garantir a sustentabilidade da 

universidade, foi definido como um dos objetivos específicos “manter o funcionamento da 

universidade evitando o seu colapso por meio da diminuição das despesas e aumento de 

receitas”. Dentre as ações previstas, diretamente relacionadas com os funcionários, têm-

se: 

- suspensão de contratações e promoções; 

- estruturação das unidades a partir do processo de co-gestão. 

Ainda relacionado aos funcionários, especificamente aqueles que atuam nas 

instâncias acadêmico-administrativas da universidade, consta do Plano Diretor o objetivo 

de “Aprimorar o funcionamento acadêmico-administrativo frente às novas exigências do 

ensino superior”, apresentando como meta a modernização acadêmico-administrativa. 

São previstas as seguintes ações: 

- elaborar seminário e treinamento dos setores acadêmico-administrativos, em 
conjunto com a CONSULTEC; 

- articular as unidades acadêmico-administrativas na definição do calendário 
escolar. 

 

Em relação aos docentes, também são definidas no Plano de Gestão metas 

e ações voltadas para sua qualificação e desenvolvimento, dentre as quais se salientam 

algumas a seguir: 

Foi delineado como objetivo específico “Buscar desempenho acadêmico com 

sustentabilidade” tendo como uma das demandas “Analisar a situação contratual 

docente, com a revisão do contrato de trabalho”. Tais objetivos contemplaram, as 

seguintes metas e ações que diziam respeito aos docentes: 

Metas: 

- correção de distorções contratuais; 

- adequação dos contratos docentes no 2º semestre de 2005; 
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- mudança na deliberação 65/78. 

Ações 

- preenchimento das fichas cadastrais, de acordo com a 65/78, com 
detalhamento das atividades docentes; 

- categorização/quantificação das distorções e problemas e busca de 
soluções em conjunto com as unidades; 

- preenchimento do Curriculum Vitae na plataforma Lattes por todos os 
professores; 

- criação de Grupo de Trabalho para revisão da 65/78; 

- sistematização/divulgação das conclusões do Grupo de Trabalho; 

- elaboração de nova proposta contratual para discussão e aprovação na 
universidade. 

 

Outro objetivo relativo aos docentes, constante no Plano de Gestão, 

especifica   “ Aperfeiçoar as funções relativas às categorias da carreira docente” , tendo 

como uma das metas “a construção de uma política para definição de vagas do quadro 

de carreira docente” e propostas as seguintes ações: 

- análise da titulação dos professores para verificar a sua distribuição nos 
níveis da carreira por departamento; 

- definição do número de vagas do quadro de carreira compatibilizando-o com 
as funções das diversas categorias expressas pelas atividades do  
departamento. 

- desencadear discussões sobre a institucionalização da livre-docência na 
universidade. 

 

Ainda consta do Plano de Gestão o objetivo “Potencializar a excelência dos 

cursos de graduação e de pós-graduação”, prevendo as seguintes metas e ações 

relativas ao corpo docente da universidade: 

Meta: 
- ampliação da qualidade acadêmica de todos os cursos de graduação com a 

introdução de horas e de rubricas específicas para as diferentes atividades 
docentes. 

Ações: 
- capacitação docente; 
- criação de programas de formação continuada do professor. 

 

Vinculada ao objetivo de “Ampliar a visibilidade da PUC-SP nos cenários 

nacionais e internacionais”, está especificada a ação de “Estímulo à participação de 

estudantes e professores em eventos internacionais”. 

Relativo à produção dos docentes da universidade consta do Plano de 

Gestão o objetivo de “Incrementar e avaliar a produção científica dos docentes da PUC-
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SP”, tendo como meta: atingir o mínimo de 01 publicação ao ano, em periódico arbitrado, 

em livro e ou capítulo de livro e especificando, como uma das ações, a criação de 

comissão de cadastramento das publicações. 

 

A avaliação da dimensão Políticas de pessoal  

Considerando as intenções declaradas pela PUC-SP e buscando dar 

elementos para reflexão e tomadas de decisão quanto à política de pessoal da instituição, 

a proposta de avaliação da dimensão contemplou dois focos de análise:  

-o perfil dos profissionais da instituição 

- as políticas de pessoal desencadeadas pela instituição.  

O conhecimento do perfil dos profissionais oferece indicativos importantes 

tanto para o redimensionamento do quadro de pessoal visando atender aos objetivos 

institucionais, como para orientar a proposição de ações ao encontro das condições e 

necessidades verificadas. Para dar visibilidade a esses aspectos o encaminhamento 

avaliativo explorou a análise de uma diversidade de indicadores que permitiram 

caracterizar o corpo docente, o corpo técnico administrativo e os especialistas da Divisão 

de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da comunicação (DERDIC). Foram 

considerados, a qualificação, levando em conta a formação e experiência profissional, a 

duração de vínculos na instituição, a situação funcional, além de aspectos específicos 

das categorias funcionais analisadas. 

As políticas de pessoal foram avaliadas enfocando, tanto para docentes como 

para os funcionários técnico-administrativos, os planos de carreira institucionalizados, 

critérios de admissão e de progressão, as políticas efetivadas de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento profissional, políticas de benefícios implementadas, clima institucional, 

relações interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e profissional. 

Tais aspectos estão sintetizados nas seguintes questões avaliativas que 

orientaram o processo de avaliação da dimensão:  

A) Qual o perfil dos profissionais da PUC-SP que compõem o corpo 
docente e o corpo técnico-administrativo? 

B) Como são desencadeadas as políticas para o desenvolvimento de 
recursos humanos?  
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Foram eleitos os seguintes indicadores para responder às questões 

avaliativas, conforme consta da Matriz de avaliação construída em diálogo com a 

comunidade: 

 Perfil docente: 

• Plano de carreira e regime de trabalho. 

• N.º de docentes em regime de tempo integral, parcial e outro. 

• Nº. de docentes por titulação e regimes de trabalho.  

•  Experiência profissional dos docentes. 

• Nº. de publicações e produção dos docentes.  

• Tempo de permanência na instituição 

 Perfil dos funcionários técnico-administrativos: 

•  N.º de funcionários técnico-administrativos.  

•  Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos.  

•  Experiência profissional.  

•  Formação. 

• Tempo de permanência na instituição. 

 Perfil dos funcionários especializados da Divisão de Educação e Reabilitação dos 
Distúrbios da comunicação (DERDIC) 

 Políticas de carreira e desenvolvimento profissional: 

• Recrutamento 

• Avaliações de desempenho 

• Critérios de ingresso na instituição.  

• Critérios de progressão na carreira. 

 Políticas de benefícios e ações desencadeadas  

 

O processo de auto-avaliação da dimensão fundamentou-se em dados 

constantes de fontes documentais da instituição coletados por meio de Roteiros de 

avaliação, como em dados originados da opinião dos professores e funcionários técnicos 

administrativos e especializados da PUC-SP sobre aspectos da política de gestão, 

coletados por meio de Questionários.  

Os dados relativos a esses indicadores foram obtidos tanto em fontes 

documentais da instituição por meio de Roteiros de avaliação, como coletando a opinião 

dos segmentos alunos, ex-alunos e docentes da PUC-SP por meio de questionários.  

Dentre as principais fontes documentais destacaram-se: Regimento Geral da 

PUC-SP, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano de Gestão, Plano de 
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Desenvolvimento Profissional: Manual de orientação para supervisores, e outros 

documentos da Divisão de Recursos Humanos. 

O processo de levantamento de informações, no que se refere aos dados 

documentais, teve o apoio especial da Divisão de Recursos Humanos (DRH). 

A avaliação da dimensão ensino implicou em momentos de trabalhos 

conjuntos com segmentos da comunidade e teve como interlocutores privilegiados 

especialmente Divisão de Recursos Humanos (DRH) e assessores da Vice-Reitoria 

Administrativa e Acadêmica. Os principais momentos estão abaixo especificados, sendo 

que a eles somam-se os inúmeros contatos, via telefone, on-line e mesmo diretos:   

 
• 03/03/05 – Oficina de trabalho para discussão e legitimação das matrizes de 

Avaliação do Projeto de Auto-Avaliação da dimensão Política de Pessoal. 
• 19/04/05 - Reunião para definição de prioridades da Dimensão “Políticas de Pessoal” 

com a CPA-Ampliada e Grupos de Planejamento. 
• 22/09/05 - Reunião com DRH e DAS para coleta de dados. 
• 13/10/05 - Reunião da CPA com equipe DRH – Angela Renna, Genésio e Edson. 

Definição de tabelas e prazos de coleta de informações. 
• 18/10/05 - Reunião com professor. Marcos Senna e Angela Renna para 

encaminhamento das propostas avaliativas da dimensão 3 - Organização e Gestão: 
• 24/04/06 - Reunião com Genésio do DRH sobre acertos no banco de dados. 
• 16/5/06 - Reunião na sala T.39 as 14h com a gerente do DRH Angela Renna, Arlete e 

Maria Lúcia, funcionárias do DRH e professora Neusa da VRAC , para análise do 
relatório provisório de Política de Pessoal. 

 

A participação dos diferentes segmentos da comunidade no desenvolvimento 

da proposta avaliativa da dimensão estava prevista no Projeto de Auto-avaliação 

Institucional da PUC-SP, nas diferentes etapas do processo. Ela se efetivou na 

construção coletiva da matriz de avaliação da dimensão e dos instrumentos avaliativos e 

no diálogo sobre a viabilidade dos instrumentos e posteriormente sobre as análises 

realizadas. 
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II - Respondendo às questões avaliativas 
 

 
Questões Avaliativas:  
 
A - Qual o perfil dos profissionais da PUC-SP que compõem o corpo docente e o corpo 

técnico-administrativo? 
B - Como são desencadeadas as políticas para o desenvolvimento de recursos 

humanos? 
 

Para responder a questão avaliativa orientadora do processo de avaliação da 

dimensão, os indicadores foram agrupados em quatro grandes eixos:  

- docentes: caracterização e políticas específicas; 

- funcionários técnico-administrativos e políticas específicas; 

- especialistas da DERDIC 

- políticas comuns, relativas a benefícios; 

- manifestação dos docentes e do pessoal técnico-administrativo sobre 

aspectos; da política de pessoal. 

 
 
1 - Docentes 

A PUC-SP contava em novembro de 2005 com 1780 docentes.  Esses 

docentes, em função de sua formação e experiência, são lotados em sua grande maioria, 

nos Departamentos, órgãos responsáveis pelas políticas acadêmica e científica da área 

epistemológica de sua especificidade.  

A distribuição dos docentes está caracterizada pela vinculação dos mesmos  

a diferentes Faculdades agrupadas por Centros Universitários e  Pós-Graduação, 

conforme tabela abaixo: 
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Tabela 1.d - Distribuição de Professores pelas unidades de lotação – Situação Nov./05 
Centros Faculdades, Departamento de Teologia, Pós-

Graduação e Sem Departamento Departamentos e Outros Nº de Profs

Física 21 
Matemática 36 
Engenharia Elétrica 19 

Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia. 

Ciência da Computação 55 C
C

E
T 

Total 131 
Antropologia 26 
Geografia 19 
História 35 
Política 20 

Faculdade de Ciências Sociais 

Sociologia 27 
Arte 51 
Multimeios 9 
Filosofia 25 
Inglês 30 
Jornalismo 34 
Linguagens do Corpo 29 
Lingüística 38 
Francês 9 

Faculdade de  Comunicação e Filosofia 

Português 32 
Métodos e Técnicas em Psicologia 40 
Psicodinâmica 40 
Psicologia do Desenvolvimento 30 

Faculdade de Psicologia 

Psicologia Social 45 
Prática do Serviço Social 11 
Metodologia do Serviço Social 13 Faculdade de Serviço Social 
Fundamentos do Serviço Social 14 

 Departamento de Teologia e Ciências da 
Religião Teologia 39 

C
C

H
 

Total 616 
Direito Civil, Processo Civil e do Trabalho 113 
Direito Penal e Processo Penal 42 
Direito Público 47 
Direitos Difusos e Coletivos 25 
Relações Tributárias, Econômicas e 
Comerciais. 65 

Faculdade de Direito 

Teoria Geral do Direito 43 
Administração 101 
Atuária e Métodos Quantitativos 44 
Ciências Contábeis 34 

Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuária. 

Economia 82 

C
C

JE
A

 

Total 596 
Ciências do Ambiente 9 
Ciências Fisiológicas 13 
Cirurgia 61 
Enfermagem 23 
Medicina 77 

Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas 

Morfologia e Patologia 26 

C
C

M
B

 

Total 209 
Tecnologia da Educação 37 
Fundamentos da Educação 45 Faculdade de Educação 
Educação Física e Esportes 10 
Clínica Fonoaudiológica 50 Faculdade de Fonoaudiologia 
Fundamentos da Fonoaudiologia 20 

C
E

 

Total 162 
Pós Graduação Pós-Graduação 60   

Sem Departamento Sem Departamento 6 
TOTAL 1780 

Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP 
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Deve ser considerada na leitura dessa tabela que o vinculo do professor é 

identificado pelo Departamento, entretanto o mesmo pode atuar em outro departamento, 

Faculdade/Centro regendo aulas em variados cursos conforme sua área de formação e 

atuaçãoTP4F

5
PT. Neste sentido as Faculdades podem contar com um número maior de docentes 

no semestre conforme as disciplinas oferecidas para os diferentes cursos 

A regência de classes em diferentes unidades é uma orientação da 

universidade que incentiva professores, lotados nos departamentos vinculados à 

determinada Faculdade, a assumirem aulas de disciplinas em outras Faculdades ou na 

Pós-Graduação, considerando o critério de afinidade à área de conhecimento do 

departamento. Essa regra tem por objetivo garantir a especificidade epistemológica e 

favorecer a qualidade das atividades didático-científicas da área afeita ao Departamento. 

A presença de professores do mesmo departamento em diferentes unidades tem 

contribuído para a construção de trabalhos interdisciplinares e para a integração da 

graduação e pós-graduação. 

Os gráficos, a seguir, mostram essa mobilidade dos docentes da PUC-SP, 

permitindo uma visualização por Faculdade e Centro Universitário. Essa mobilidade 

chega a atingir, em alguns casos, quase 60% dos professores. 
 

Gráfico 1.d.e 2.d - Distribuição dos professores das Faculdades de Psicologia e de Matemática, Física e 
Tecnologia em seus próprios cursos ou em cursos de outras faculdades. 

Faculdade de Matemática,Física e 
Tecnologia

Aulas em 
outra 

Faculdade
3%

Aulas em 
Programa 

da Pós-
Graduaçã

o
23%

Aulas na 
própria 

Faculdade
74%

 

Faculdade de Psicologia

 Aulas em
 outra

Faculdade
2%

 Aulas na
 própria

Faculdade
67%

 Aulas em
 Programa

-da Pós
Graduaçã

o
31%

 

                                                 
TP

5
PT Vide Anexo 26 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Gráfico 3.d e 4.d - Distribuição dos professores das Faculdades de C. Sociais e de Serviço Social em 
seus próprios cursos ou em cursos de outras faculdades. 

Faculdade de Ciências Sociais

  Aulas em
 outra

Faculdade
7%

 Aulas em
 Programa

-da Pós
Graduação

35%

 Aulas na
  própria

Faculdade
58%

Faculdade de Serviço Social

 Para um
 programa

-da Pós
gradiação

46%

 Para a
 sua

faculdade
54%

 
Gráfico 5.d e 6.d - Distribuição dos professores das Faculdades de Direito e de Comunicação e Filosofia 
em seus próprios cursos ou em cursos de outras faculdades. 

Faculdade de Direito

 Para
 outra

faculdade
3%

 Para um
program
-a da Pós
gradiação

23%

 Para a
 sua

faculdade
74%

Faculdade de Comunicação e Filosofia

 Para a sua
faculdade

43%

 Para um
 programa

-da Pós
gradiação

26%

 Para outra
faculdade

31%

 
 

Gráfico 7.d e 8.d - Distribuição dos professores das Faculdades de Adm. Economia, Contab. e Atuarias  
e de C. Médicas e Biológicas  em seus próprios cursos ou em cursos de outras  
 

Faculdade de Administração,Economia e 
Atuárias

 Aulas na
 própria

Faculdade
84%

 Aulas em
 outra

Faculdade
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 Para a sua
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99%

 Para outra
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Gráfico 9.d e 10.d - Distribuição dos professores das Faculdades de Fonoaudiologia e de 

Educação em seus próprios cursos ou em cursos de outras faculdades. 

Faculdade de Fonoaudiologia

 Aulas em
 Programa

-na Pós
Graduaçã

o
26%

 Aulas em
 outra

Faculdade
6%

 Aulas na
 própria

Faculdade
68%

Faculdade de Educação

 Aulas em
 outra

Faculdade
12%

 Aulas em
 Programa

-na Pós
Graduação

25%

 Aulas na
 própria

Faculdade
63%

 

1.1 - Caracterização 

Apresentar o perfil do docente da PUC-SP passa pela consideração de 

algumas especificidades condicionadas pelas exigências nas regras de admissão, pelas 

condições de acesso na carreira e pela política de desenvolvimento dos docentes. Assim 

sendo, foram selecionados alguns descritores para permitir a apreensão não somente do 

perfil dos docentes da PUC-SP, como de políticas específicas para essa categoria. 

 

1.1.1 - Regime de trabalho e atuação na instituição  

Regime de trabalho 

O Estatuto da PUC-SP prevê os regimes de trabalho do pessoal do 

magistério, definidos como tempo integral ou parcial, em substituição ao regime de horas-

aula, hoje com caráter de absoluta exceção e de superação na universidade. Tais 

regimes constituem a jornada de trabalho dos seguintes cargos da carreira do magistério: 

I-Professor Assistente-Mestre; II - Professor Assistente-Doutor; III- Professor Associado e 
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IV- Professor Titular. Também atuam nesses regimes tanto os docentes do quadro 

provisório, ou seja, com admissão inicial na universidade, como os professores do quadro 

em extinção, ou seja, aqueles não enquadrados ou que optaram não ingressar na 

carreira e ainda os professores substitutos. 

O regime de trabalho tempo integral (TI-40) corresponde ao regime de 

dedicação de 40 (quarenta) horas semanais à universidade. O regime de tempo parcial 

correspondente às frações do regime de tempo integral. O tempo parcial apresenta as 

seguintes alternativas principais: 30 horas (TP-30), 20 horas (TP-20) e 10 horas (TP-10), 

podendo haver alguns poucos casos de cargas horárias intermediárias entre os regimes 

básicos especificados. O horista, como salientado, existe em caráter excepcional, e se 

acha em extinção. 

Na tabela 1, pode-se verificar a distribuição dos professores da PUC-SP, 

considerando o regime de trabalho.  
 

Tabela 2.d - Distribuição de professores por regime de trabalho e por Faculdades e Departamento de 
Ciências da Religião, Pós-Graduação e Sem Departamento.- 2005 

Regime de Trabalho 
TP 10 TP 20 TP 30  TI 40 H.A. * TOTAL 

FACULDADES, DPTO. DE C. DA RELIGIÂO 
e outras situações. 

  
Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Faculdade de Matemática, Física e 
Tecnologia 20 15,3 26 19,8 20 15,3 65 49,6 0 0,0 131 7,4 

Total do Departamento de Teologia e 
Ciências da Religião 2 5,1 1 2,6 2 5,1 34 87,2 0 0,0 39 2,2 

Faculdade de Ciências Sociais 5 3,9 13 10,2 13 10,2 96 75,6 0 0,0 127 7,1 
Faculdade de Comunicação e Filosofia 32 12,5 32 12,5 32 12,5 160 62,3 1 0,4 257 14,4 
Faculdade de Psicologia 28 18,1 23 14,8 33 21,3 71 45,8 0 0,0 155 8,7 
Faculdade de Serviço Social 2 5,3 2 5,3 4 10,5 30 78,9 0 0,0 38 2,1 
Faculdade de  Direito 
Direito 144 43,0 57 17,0 35 10,4 38 11,3 61 18,2 335 18,8 

Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuária 26 10,0 41 15,7 29 11,1 165 63,2 0 0,0 261 14,7 

Faculdade de Ciências Médicas e  
Biológicas 65 31,1 70 33,5 28 13,4 45 21,5 1 0,5 209 11,7 

Faculdade de Educação 16 17,4 12 13,0 9 9,8 55 59,8 0 0,0 92 5,2 
Faculdade de Fonoaudiologia 14 20,0 10 14,3 13 18,6 33 47,1 0 0,0 70 3,9 
Pós Graduação 7 11,7 13 21,7 10 16,7 30 50,0 0 0,0 60 3,4 
Sem Departamento 1 16,7 0 0,0 0 0,0 3 50,0 2 33,3 6 0,3 

Total geral 362 20,3 300 16,9 228 12,8 825 46,3 65 3,7 1780 100,0 
(*) refere-se ao contrato por hora-aula 

Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP 
Obs. O total de professores de cada Faculdade corresponde ao n° de docentes dos Departamentos a 
ela vinculados.  
 

Os dados mostraram que 46,3% dos docentes têm o regime integral de 

trabalho (TI 40). Destaca-se que em quase metade das Faculdades, ou seja, em 04 das 

10 indicadas e também no Departamento de Teologia esse percentual está acima de 

60%. Quanto às outras seis, quatro têm entre 46% a 60% dos docentes em regime de 40 

horas, e em duas delas, Direito e Ciências Médicas e Biológicas, esses índices são 

inferiores, com 11,2% e 21,5% respectivamente de docentes em tempo integral.  
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Nas faixas de 30 a 40 horas de trabalho na universidade estão 

aproximadamente 60% dos professores. Um percentual bem menor de docentes, ou seja, 

37% têm contratos de 10 a 20 horas semanais. O professor com contrato por hora aula, 

se constitui em minoria, concentrando-se em uma das Faculdades-Faculdade de Direito-, 

com 18,2% nessa condição, o que se justifica pelas especificidades da grade curricular 

do curso exigindo especializações muito diferenciadas. Mesmo considerando esse 

contexto, tais ocorrências têm sido encaminhadas visando soluções mais adequadas às 

exigências da universidade. 

Esse retrato do regime de trabalho da grande maioria dos professores da 

PUC-SP refletem uma política institucional de incentivo à ampliação da carga horária, 

plenamente justificada pelo maior envolvimento do docente com as atividades 

pedagógicas. 

A Deliberação n° 65/78 TP5F

6
PT fixa normas sobre regimes de tempo integral e tempo 

parcial para o corpo docente. Instituída em 1978, manteve-se em vigor até 2005, 

orientando a distribuição das atividades do trabalho pelos regimes e cargas horárias 

respectivas. Especifica que a contratação de docente em regime de tempo integral ou 

parcial fica subordinada ao exercício concomitante de docência e pelo menos mais uma 

das seguintes atividades: acadêmico-administrativas, pedagógicas, orientação de tese, 

pesquisa, supervisão de estágio, atendimento psicológico, médico ou de enfermaria nos 

hospitais ou clínicas, ou outras modalidades de atendimento. 

Além disso, a referida Deliberação orienta que atividades específicas, como 

supervisão de estágio, atendimento psicológico, médico ou de enfermaria nos hospitais 

ou clinicas, assim como outras modalidades de atendimento, deverão obedecer às 

normas constantes do regimento de cada unidade, ou de Regulamento especifico. 

A Deliberação também normatiza a relação entre a carga horária contratual e 

a carga horária-aula para os docentes da graduação, com as seguintes especificações:  

a) 40 (quarenta) horas: mais de 14 aulas semanais, ou mínimo de 200 alunos 
em quatro turmas e em disciplina de, pelo menos, 3 (três) créditos;  

b) 30 (trinta) horas: 12 a 14 aulas semanais, ou 150 alunos em 3 turmas e em 
disciplina de, pelo menos, 3 (três) créditos;  

c) 20 (vinte) horas: 8 a 11 aulas semanais ou 100 alunos em 2 turmas e em 
disciplina de, pelo menos, 3 (três) créditos.  

d) 10 (dez) horas: 4 a 7 aulas semanais ou 50 alunos em uma turma e em 
disciplina de, pelo menos, 3 (três) créditos.  

                                                 
TP

6
PT Vide Anexo 30 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 



 
______________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

  
 

275

Para efeito dessa atribuição, são consideradas horas-aula as atividades 

docentes teóricas, de laboratório, teórico-práticas, práticas e de estágios vinculadas aos 

créditos adquiridos pelo aluno. 

Dados institucionais revelaram que, em cada regime de trabalho a dedicação 

ao ensino é variável entre o mínimo de 40% e o máximo de 60%. A regra geral é o 

mínimo de 40%. O restante das horas é destinado à preparação de aulas, participação de 

reuniões e outras atividades. 

Dada a importância atribuída à vinculação ensino-pesquisa, a Deliberação 

abre possibilidade de unidade contratual que favorece a dedicação ao ensino e à 

pesquisa com a diminuição do número de aulas semanais e do número de alunos, com a 

seguinte redação: 

a) 40 (quarenta) horas: mínimo de 12 aulas semanais, ou 150 alunos em 3 
(três) turmas e em disciplinas de 3 (três) créditos, pelo menos, mais 
pesquisa;  

b) 30 (trinta) horas: mínimo de 9 aulas semanais, ou 100 alunos em 2 turmas 
e em disciplinas de 3 (três) créditos, pelo menos, mais pesquisa;  

c) 20 (vinte) horas: mínimo de 6 aulas semanais,ou 50 alunos e em disciplina 
de 3 (três) créditos, pelo menos, mais pesquisa. 

 

A Deliberação 65/78 também prevê a pesquisa vinculada a contrato, com 

exigência de projeto aprovado pelas respectivas instâncias acadêmicas a qual pertence o 

docente e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, por intermédio de sua Comissão de 

Pesquisa. 

 
Em relação à Pós-Graduação, a Deliberação 65/78 indica os seguintes 

parâmetros: para a relação carga horária contratual e as atividades docentes:  

a) 40 (quarenta) horas: dois cursos de 3 (três) ou mais créditos cada um, mais 
6 a 8 orientandos, por semestre;  

b) 20 (vinte) horas: um curso de 3 (três), ou mais créditos, mais 3 a 4 
orientandos, por semestre;  

c) 10 (dez) horas: um curso de 3 ou mais créditos ou 6 a 8 orientandos, por 
semestre. 

A Deliberação 65/78 passou por uma revisão transitória em final de novembro 

de 2005, visando a utilização da mesma no seu potencial de maximização. As 

reformulações introduzidas, com a Deliberação n° 01/2006 TP6F

7
PT, foram justificadas, não só 

pela necessidade de enfrentamento da crise econômico–financeira da universidade, sem 

prejuízo ao projeto acadêmico, como por articulação desta legislação com as inovações 

                                                 
TP

7
PT Vide Anexo 31 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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definidas pela Deliberação n° 12/2005 TP7F

8
PT, recentemente instituída, relativas às funções das 

categorias da carreira docente. 

As regras da Deliberação 01/2006 ampliaram o percentual de dedicação à 

regência de aulas especialmente para os cargos iniciais da carreira: Auxiliar de ensino, 

Assistente Mestre e Assistente doutor. Também foram melhor definidas as atividades a 

serem assumidas pelas diferentes categorias docentes para compor a carga horária 

respectiva. 

A nova deliberação também alterou os parâmetros de Pós-Graduação, com 

ampliação do número de orientandos a serem atendidos pelos docentes em função da 

respectiva carga horária contratual. 

É importante ressaltar que as condições previstas pela Deliberação n° 

01/2006, conforme consta do texto, serão avaliadas semestralmente, tendo em vista a 

transitoriedade do instrumento legal, que vigorará por um ano. 

 

Regime de trabalho, titulação e atuação na universidade. 

A caracterização dos docentes da PUC-SP relacionada ao regime de 

trabalho, passou pela análise de sua atuação, considerando as principais atividades 

assumidas na instituição, como parte do contrato de trabalho. Foram especificadas: Aulas 

na Graduação; Aulas na Pós-Graduação; Atividades acadêmico-administrativas e 

Pesquisa e Extensão vinculadas a contrato. No encaminhamento da análise foi 

considerada a relação da atuação docente com as variáveis: o regime de trabalho, a 

titulação. 

Em relação à atuação docente e regime de trabalho os dados de 2005 

mostraram a seguinte situação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
TP

8
PT Vide Anexo 29 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Gráfico 11.d - Atuação dos docentes na instituição e regime de trabalho  
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Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP 
Observação: O mesmo professor pode ser computado em diferentes atividades. 

 

Pode-se constatar que os docentes em regime integral (TI 40) se constituem 

maioria em todas as atividades especificadas, com percentuais bem maiores que 

docentes em regime parcial, possivelmente por representarem maior número na 

universidade.  Na Pós-Graduação as aulas são assumidas por 72,3% de professores em 

regime integral, e em menor escala por professores em regime de tempo parcial, sendo 

de 30 horas, 12,6%, de 20 horas 10,6% e de 10 horas, 4,4%. Na Graduação, constata-se 

uma distribuição mais eqüitativa das aulas entre professores de diferentes regimes de 

trabalho, inclusive TP 10, embora atuem, em maior porcentagem, docentes em tempo 

integral (42,2%). Os poucos professores em regime de hora/aula, em extinção, 

restringem suas atividades a aulas na Graduação. As atividades acadêmico-

administrativas são exercidas predominantemente por docentes em tempo integral, 

atingindo 76,4%. Em escala consideravelmente menor tais atividades também são 

exercidas por professores em regime parcial. As atividades de pesquisa e extensão em 

contrato também são assumidas predominantemente pelos docentes em tempo integral, 

com índices maiores na pesquisa (81,1%). 

Na Pós-Graduação há maior concentração de docentes TI 40, representando 

81% dos docentes que atuam nesse nível de ensino. Constatou-se também a ausência 

de professores com carga horária contratual inferior a 20 horas semanais. 

Analisando-se a atuação docente e sua relação com a titulação, verificou-se a 

situação mostrada pelo gráfico: 
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Gráfico 12.d - Atuação dos docentes na instituição e titulação 
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Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP  
Observação: O mesmo professor pode ser computado em diferentes atividades. 

 

Pode-se constatar que na Graduação atuam 82,2% de docentes com titulação 

de mestre, doutor ou pós-doutor/Livre docente, sendo respectivamente 36,2%, 39,7% e 

6,3%. Em percentuais bem menores também atuam na Graduação, 13,1% de docentes 

com a titulação de graduado e 4,6% de especialista. Esse panorama da Graduação é 

revelador da política institucional de assegurar a melhor qualificação dos professores 

para assumir a missão educacional a que se propõe. 

 Na Pós-Graduação Stricto Sensu, as aulas são assumidas por 25,9% de 

docentes com pós-doutorado ou livre docência e por 73,8% de doutores. Há ainda a 

presença de um mestre, correspondendo a 0,2% dos que ministram aulas nesse nível. 

As atividades técnico-administrativas são exercidas por docentes com 

diferentes graus de titulação, em porcentagens muito semelhantes às de sua presença na 

universidade. 

 

1.1.2 - Qualificação : Formação/Titulação e Experiência profissional 
Formação/Titulação 

A análise da titulação dos docentes da PUC-SP mostrou um quadro bastante 

positivo. O perfil dos docentes representa um diferencial, se analisado no contexto das 

universidades brasileiras, sejam públicas ou privadas, como pode ser evidenciado na 

tabela e gráfico que se seguem:  
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Tabela 3.d - Grau de formação dos professores da PUC-SP, das universidades brasileiras, e das 
universidades públicas e privadas. 

 
Universidades  Graduação Especialização Mestrado Doutorado TOTAL 

15% 16% 27% 42% Públicas 
11.658  12.951  21.045  33.486  

79.140  

16% 28% 40% 16% Privadas 
10.965  19.208  27.067  10.896  

68.150  

11% 4% 31% 54% PUC-SP 
200 70 552 958 

1780 

15% 22% 33% 30% Brasil 
22.623  32.159  48.112  44.382  

147.290  

Fonte: INEP- Censo do Ensino superior- 2003  

 

Gráfico 13.d - Grau de formação de professores  do ensino superior:  PUC-SP, Brasil,  instituições 
públicas  e privadas 
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Fonte: INEP- Censo do Ensino superior- 2003 e Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP- 2005 

A situação apresentada situa a PUC-SP em condição diferenciada quanto ao 

número de doutores, se compararmos com os índices das instituições públicas e 

especialmente das privadas, que estão aquém da média nacional. Em relação à 

formação em nível de mestrado, a PUC-SP apresenta números que se aproximam das 

instituições públicas, ambas com índices inferiores às privadas que demonstram 

privilegiar essa condição em relação ao doutorado. Se considerarmos a formação em 

mestrado e doutorado dos docentes, a PUC-SP também se destaca  em relação às 

demais instituições, com índice de 85% dos docentes nessa situação, sendo que as 

públicas têm 69% e as privadas 56%.  
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A condição de maior titulação como especialização pode ser considerada 

exceção na PUC-SP, o que também a diferencia em relação às demais. Quanto ao grau 

de formação na graduação, os diferentes tipos de instituição indicam situação 

aproximada, com situação pouco melhor da PUC-SP, que apresenta um número menor 

de docentes com apenas graduação- 11%, em relação às públicas -15% e as privadas - 

16%. Os dados de especialização e graduação evidenciam a política da instituição para 

contar com um corpo docente da melhor qualificação, na medida em que uma pequena 

porcentagem de professores se  encontra  nessa condição. 

Os dados de 2005 mostraram que o perfil dos docentes da PUC-SP se 

manteve basicamente com as mesmas características, constatadas pelo censo do MEC 

de 2003, dado que 85% dos professores têm titulação de mestre ou doutor e pós-doutor 

ou livre docente, sendo que mais de 50% têm doutorado ou pós-doutorado e livre 

docência. Pequena porcentagem de professores (11,2%) tem apenas a graduação e 

ainda 3,9% a especialização. Dentre estes professores estão os do quadro em extinção, 

ou seja, docentes que não optaram pela carreira docente, em 1971.  

A tabela, a seguir, apresenta um panorama de todas as Faculdades dos 

diferentes Centros Universitários, quanto ao grau de formação do pessoal docente, 

indicando que, de um modo geral as Faculdades mantêm o perfil docente especificado.  

Cabe destacar que algumas Faculdades têm um corpo docente com um 

percentual de docentes acima da média da instituição em relação ao número de doutores 

e pós-doutores ou livre docentes, como é o caso da Faculdade de Ciências Sociais (82%) 

e de Matemática, Física e Tecnologia (78%) e o Departamento de Teologia (73%).   

Nas situações em que ocorrem índices abaixo da média do número de 

doutores da PUC-SP, verifica-se na mesma tabela, um grande número de professores 

cursando não somente o mestrado como o doutorado. Esses casos estão localizados nas 

Faculdades de Direito, de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais e de 

Ciências Médicas e Biológicas, em que, embora as porcentagens de docentes com 

mestrado e doutorado sejam altas (73%, 82% e 73%, respectivamente), apresentam 

índices de doutores aquém da média da PUC-SP. Especificamente na Faculdade de 

Direito, a porcentagem de professores com formação em Graduação (26%) é maior que a 

média da instituição (11%); o mesmo ocorre com a Faculdade Ciências Médicas e 

Biológicas, em relação à especialização (20%), sendo a média da PUC-SP 4%.  Como 

salientado, têm-se, em Direito 87 professores cursando mestrado ou doutorado, 69 em 

Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais e 22 na Faculdade de Ciências 

Médicas e Biológicas, além de outros casos. Nessa situação, estão muitos professores 
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de cursos de áreas novas ou de disciplinas com tais especificidades porque não há 

titulados entre os profissionais notáveis, mas são contratados com a exigência estatutária 

de obterem o grau de mestre ou doutor. 

 
Tabela 4.d - Distribuição dos docentes pelas Faculdades segundo sua titulação atual e titulação em 
curso. Nov./05 

Titulação Cursando Pós FACULDADES E DPTO. 
DE C. DA RELIGIÂO. Grad % Esp % Me % Dr. % PD/

LD % Me % Dr. % Total 

Faculdade de Matemática, 
Física Tecnologia 2 2 3 2 44 34 66 50 16 12 3 10 27 90 30 

Departamento de Teologia 
e C.da Religião 0 0 0 0 9 23 24 62 6 15 0 0 2 100 2 

Faculdade de Ciências 
Sociais 4 3 2 2 18 14 82 65 21 17 3 19 13 81 16 

Faculdade de Comunicação 
e Filosofia 25 10 5 2 79 31 121 47 27 11 7 14 44 86 51 

Faculdade de Psicologia 21 14 4 3 40 26 83 54 7 5 1 5 21 95 22 
Faculdade de Serviço 

Social 0 0 0 0 16 42 19 50 3 8 0 0 7 100 7 

Faculdade de Direito 86 26 4 1 137 41 83 25 25 7 23 26 64 74 87 
Faculdade de Economia, 
Adm. Contab. e Atuariais 38 15 10 4 99 38 97 37 17 7 19 28 50 72 69 

Faculdade de  Ciências 
Médicas e  Biológicas 16 8 41 20 65 31 75 36 12 6 7 32 15 68 22 

Faculdade de Educação 3 3 1 1 25 27 56 61 7 8 1 7 14 93 15 
Faculdade de 

Fonoaudiologia 4 6 0 0 20 29 42 60 4 6 2 40 3 60 5 

Pós Graduação 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 
Sem Departamento 0 0 0 0 0 0 42 70 18 30 0 0 1 100 1 

Total geral 199 11 70 4 552 31 796 45 163 9 66 20 261 80 327 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP 

 

A qualificação do corpo docente da PUC-SP sempre se revelou um marco da 

instituição, constituindo-se preocupação da política e dos planos institucionais, como 

consta do PDI e Plano de Gestão.  É considerado um fator preponderante para a garantia 

do nível de qualidade da educação oferecida. 

 A imagem da instituição revelada pelos docentes e alunos da universidade, 

apresentada no relatório da dimensão Missão Institucional e PDI, mostra a categoria 

“qualificação do corpo docente” como um dos cinco principais elementos de composição 

dessa imagem.  

 
Titulação e regime de trabalho 

 
A titulação foi analisada relacionada com o regime de trabalho do docente. Os 

dados, conforme tabela a seguir, evidenciaram que os professores com maior titulação 

têm maior carga horária de trabalho na instituição, ocorrendo o inverso com os de menor 
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titulação.  Este é o caso de docentes com doutorado e pós-doutorado ou livre docência, 

dos quais 57% e 69%, respectivamente, têm o regime TI40. Se também considerarmos o 

regime T30, esses índices atingem 70% e 81%.  Por outro lado, 69% de docentes com 

grau de formação Especialista e 50% dos graduados estão no regime parcial de TP10 e 

TP20 horas de trabalho.  

A tendência, mostrada pelos dados, evidencia uma política da PUC-SP de 

priorizar a presença de docentes mais qualificados atuando na instituição. Tal política 

está sendo reforçada e mais enfatizada com a instituição da Deliberação 01/2006, que 

passou a vigorar a partir de 23/11/06. 

 
Tabela 5.d - Titulação e regime de trabalho dos professores da PUC-SP. Nov.05 

Regime de Trabalho 
TP 10 TP 20 TP 30 TI 40 H/A Total Titulação 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 
PD/LD 15 9 16 10 19 12 113 69 0 0 163 9 
Doutor 110 14 131 16 100 13 450 57 5 1 796 45 
Mestre 143 26 100 18 82 15 204 37 23 4 552 31 
Especialista 28 40 20 29 5 7 14 20 3 4 70 4 
Graduação 66 33 33 17 22 11 44 22 34 17 199 11 

TOTAL 362 20 300 17 228 13 825 46 65 4 1780 100 
 

Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP 
 
 
Experiência profissional 
 

A qualificação também se define pelo tempo de experiência do profissional. 

Teóricos da área, como Zeichner, Mizukami, TP8F

9
PT entre outros, têm analisado a importância 

de se reconhecer o professor como produtor de conhecimentos referentes à sua 

profissão, da relevância de sua prática e de seu saber da experiência associado a um 

processo reflexivo. Portanto, o tempo está associado à produção científica do professor 

na área de atuação e dos espaços e condições oportunizadas para diálogos e 

aperfeiçoamento da prática.   

A tabela 6 mostra o tempo de exercício no magistério do ensino superior dos 

professores em exercício na PUC-SP. Uma distribuição dos dados em percentuais 

mostra as faixas em que se concentram os professores, evidenciando uma 

                                                 
TP

9
PT ZEICHNER, K. Novos caminhos para o practicum : uma perspectiva para os anos 90 . In: Novoa, (org.) Os 

professores e sua formação . Lisboa: Dom Quixote, 1995. 
MIZUKAMI, M. da G. N. Docência, trajetórias pessoais e desenvolvimento profissional. In: REALI, A M. 
de M. R. e MIZUKAMI, M. da G. N.( orgs) Formação de professores: Tendências atuais. São Carlos, SP.: 
Editora da UFSCar, 1996. 
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heterogeneidade de situação, com predomínio de professores com larga experiência, ou 

seja, metade dos docentes tem de 11 a 28 anos de magistério. 
Tabela 6.d - Distribuição dos professores da PUC-SP segundo o tempo de magistério do ensino 
superior. Dez/05 

Tempo de Exercício Profissional no Magistério do Ensino Superior em Anos- Nov./05 
Faixas Nº de Professores Percentual 

Até 10 anos 369 22,5% 
Entre 11 e 19 anos 432 26,3% 
Entre 20 e 28 anos 394 24,0% 
Mais de 28 anos 447 27,2% 
Total 1642 100,0% 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP.  
Dados fornecidos por 1642 professores. 
 

Esses dados podem ser visualizados pelo seguinte gráfico, mostrando as 

concentrações nas diferentes faixas de tempo de experiência. 
Gráfico 14.d - Professores da PUC-SP e tempo de magistério no ensino superior 
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Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP.  

Outro aspecto a ser assinalado é o fato da experiência no magistério dos 

docentes da PUC-SP estar concentrada no ensino superior, como fica evidenciado pelos 

dados da tabela, a seguir, relativa ao tempo de exercício no magistério do ensino 

fundamental e médio. Observa-se que há um percentual de apenas 25% com experiência 

nesse nível de ensino. Essa presença, entretanto, é importante na instituição, 

considerando a existência da oferta de cursos voltados para a formação de docentes (11 

cursos dentre os 32 oferecidos, além de habilitações). Tal experiência se constitui como 

elemento importante para a construção de propostas pedagógicas calcadas também em 

dados da vivência dos docentes. 
 
Tabela 7.d - Distribuição dos professores da PUC-SP segundo o tempo de magistério do ensino 
fundamental e /ou médio.  Dez./05 

Tempo de Exercício Profissional no Magistério do Ensino Fundamental e/ou Médio em Anos 

Faixas Nº de Professores Percentual 

Nenhuma experiência 1224 75% 
Com experiência 418 25% 
Total 1642 100,0% 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP.  
Dados fornecidos por 1642 professores. 
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1.1.3 -  Produção dos docentes e publicações - período 2003-2005 

A questão da produção dos docentes pode ser analisada sob duas 

perspectivas: por um lado, considerando a importância da produção e democratização do 

conhecimento científico pela instituição universitária, e por outro, como fonte de 

atualização do docente. Cumpre salientar que essas perspectivas dão uma dimensão 

significativa para a produção dos profissionais, especialmente se desvinculada de uma 

simples medição da produtividade, que contribui para instalar uma lógica competitiva e 

fragmentada, sem ecos para o aperfeiçoamento do profissional e da instituição.  

A PUC-SP tem se mostrado atenta para a questão, tendo colocado o 

incentivo e a avaliação da produção científica dos docentes como um dos objetivos do 

Plano de gestão 2004-2008, buscando atingir o mínimo de 01 publicação ao ano e o 

cadastramento dessas publicações.  

Os dados revelaram a seguinte situação, analisando-se o tipo e número de 

produções dos docentes da PUC-SP. 
Tabela 8.d - Produção dos professores da PUC-SP: tipo, número. Período: 2003-2005. Dez. 2005. 

PRODUÇÕES Nº. de 
Produções 

% de Professores  
com produção   

Livros ou capítulos de livros publicados 3240 44% 
Artigos publicados em periódicos científicos 3963 46% 
Trabalhos publicados em anais 5024 40% 
Traduções de livros ou artigos publicados 553 8% 
Propriedade intelectual 523 8% 
Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais 6364 27% 
Produção didático pedagógica relevante, publicada ou 
não. (Palestras com profissionais convidados, eventos, 
etc.) 

3042 25% 

TOTAL GERAL 22709 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP.  
Dados fornecidos por 1642 professores. 
 

 

Os dados mostraram significativa produção dos docentes nas modalidades: 

livros ou capítulos de livros publicados, artigos em periódicos científicos e trabalho em 

anais, atingindo a faixa de quase 50% dos professores. Nos demais tipos de produção, 

os índices de participação dos docentes é menor, com 27% apresentando projetos e ou 

produções técnicas, artísticas e culturais; 25% com produção didático-pedagógica 

relevante e apenas 8% com realização de traduções de livros ou artigos publicados, 

assim como 8% apresentando propriedade intelectual.  

O conjunto de dados sobre a produção dos docentes ainda revelou que 34% 

não tiveram nenhuma produção no período de 2003 a 2005. Esses índices foram 

considerados aquém das expectativas da instituição, tendo gerado hipóteses de 
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equívocos ou de falta de empenho no preenchimento das planilhas de coleta de dados 

por parte dos professores. Este aspecto parece constituir um elemento da cultura da 

instituição, e tem merecido atenção dos órgãos gestores da PUC-SP. 

A tabela, a seguir, possibilitou uma análise mais detalhada da produção dos 

docentes. 
 
Tabela 9.d - Produção dos professores: distribuição por tipo e faixas de produções. 

Produções dos docentes da instituição 

Nº. de livros ou capítulos Nº. de Professores Percentual 
Nenhuma 945 57,6% 

1 ou 2 publicações 357 21,7% 
De 3 a 10 publicações 287 17,5% 

De 11 a 78 publicações 53 3,2% N
a 

m
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m
a 
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ea

 

Total 1642 100% 
Nº. de  livros ou capítulos Nº. de Professores Percentual 

Nenhuma 1542 94% 
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Total 1642 100% 
Nº. de Artigos Nº. de Professores Percentual 

Nenhum 925 56,3% 
De 1 a 3 publicações 432 26,3% 

De 4 a 10 publicações 225 13,7% 
De 11 a 89 publicações 60 3,7% N

a 
m

es
m

a 
ár

ea
 

Total 1642 100% 
Nº. de Artigos Nº. de Professores Percentual 

Nenhum 1473 90% 
Uma ou mais publicações 169 10% A
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Total 1642 100% 
Nº. de Traduções Nº. de Professores Percentual 

Nenhuma 1516 92,3% 
De 1 a 3 Traduções 93 5,7% 

De 4 a 85 Traduções 33 2,0% 
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Total 1642 100% 
Nº. de Trabalhos Nº. de Professores Percentual 

Nenhum 1131 68,9% 
De 1 a 6 Trabalhos 358 21,8% 

De 7 a 15 Trabalhos 117 7,1% 
De 16 a 87 Trabalhos 36 2,2% R

es
um

id
os

 

Total 1642 100% 
Nº. de Trabalhos Nº. de Professores Percentual 

Nenhum 1173 71,4% 
De 1 a 6 Trabalhos 393 23,9% 

De 7 a 15 Trabalhos 60 3,7% 
De 16 a 49 Trabalhos 16 1,0% Tr

ab
al
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os
 e

m
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Total 1642 100% 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP.  
Dados fornecidos por 1642 professores. 

Os dados indicaram que a maioria dos docentes que informaram sobre sua 

produção, apresentam, em cada tipo, de uma a três produções. Também indicou a 

existência de um grupo de docentes com elevado número de trabalhos produzidos, com 

acima de 07 e chegando a mais de 80 trabalhos ou publicações. 

 
1.1.4 - Duração de vínculos na instituição 
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A permanência do docente na instituição está associada a políticas de 

aperfeiçoamento, possibilidades de progressão na carreira, aposentadoria, condições de 

trabalho e ambiente de relações. 

A análise dos dados relativos ao tempo de vínculo dos docentes na PUC-SP 

revela uma concentração quase homogênea de docentes em três faixas: 2 a 10 anos 

(28,3%), 11 a 20 anos (28,1%) e 21 a 30 anos (25,8%). Considerando-se a faixa dos 

docentes há mais de 30 anos na instituição (14%) associada à de 21 a 30, verificou-se 

que aproximadamente 40% dos docentes têm mais de 21 anos de vínculo com a PUC-

SP. É pequena a porcentagem de docentes com menos de dois anos (3.7%), o que é 

revelador de poucos ingressantes em 2004-2005. 
Tabela 10.d - Professores da PUC-SP por titulação e duração de vínculo empregatício-2005 

Tempo de Vinculo Empregatício 
Menos de 2 

anos de 2 a 10 anos de 11 a 20 anos de 21 a 30 anos Mais de 30 
anos TOTAL Titulação 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. 
PD/LD 2 1,2 43 26,4 32 19,6 52 31,9 34 20,9 163 
Doutor 24 3 218 27,4 212 26,7 202 25,4 139 17,5 795 
Mestre 28 5,1 191 34,6 165 29,9 129 23,4 39 7,1 552 
Especialista 2 2,9 14 20 21 30 19 27,1 14 20 70 
Graduação 10 5 38 19 70 35 58 29 24 12 200 
Total 66 3,7 504 28,3 500 28,1 460 25,8 250 14 1780 

Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP.  

Associando-se tempo de vínculo e titulação, como mostrado na tabela 

anterior, pode-se analisar que, em quase todas as faixas de vínculo, há docentes com as 

diferentes titulações constantes da tabela, revelando que a partir de dois anos na 

universidade o docente vai dando continuidade ao seu aperfeiçoamento e atingindo as 

titulações mais altas. Verificou-se também a existência de professores com mais de 30 

anos apresentando como maior formação a Graduação ou a Especialização. Nesse caso 

estão incluídos muitos docentes do quadro em extinção que optaram por não ingressar 

na carreira do magistério. 

 

1.2 – Políticas Específicas 
 

1.2.1 - Plano de Carreira 

A partir de 1971 foi estruturada a carreira do magistério da PUC-SP, 

passando a constar do Estatuto da Universidade, tendo sido detalhada no Regimento 

Geral aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 1977. 

Os cargos da carreira do magistério estão compreendidos nas seguintes 

categorias: I - Professor Assistente Mestre, II- Professor Assistente Doutor, III- Professor 

Associado e IV- Professor Titular.  
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Têm acesso à carreira os docentes do quadro provisório ingressantes na 

universidade, após cumprimento de período probatório de 02 anos nas funções 

compatíveis com as de Auxiliar de Ensino, Assistente Mestre e Assistente Doutor. 

Desde a definição inicial da carreira, foram enfatizadas exigências de 

processos de seleção para ingresso e de concursos para viabilizar a promoção, com 

valorização da produção didática e científica, além da previsão de provas de diferentes 

naturezas, de titulação mínima e de tempo de interstício, como condição de acesso a 

níveis mais elevados da carreira. 

A carreira tem sido objeto de aperfeiçoamento na universidade buscando 

atender às novas demandas e à política de qualificação dos professores. Nesse sentido, 

foram produzidos inúmeros documentos legais para regulamentar aspectos relativos ao 

Corpo Docente e Carreira do Magistério, resultantes de um processo de discussão pela 

comunidade e aprovação na instância colegiada superior - o Conselho Universitário 

(CONSUN). 

Historicamente, ocorreram três momentos de ampla regulamentação das 

questões da carreira, que se efetivaram com deliberações específicas.  

- Deliberação 95/84: aprova o regulamento dos concursos de ingresso e 

promoção na carreira. Trata-se da primeira regulamentação mais detalhada sobre o 

assunto. Tal deliberação vigorou até 94, tendo sido revista em alguns aspectos pelas 

seguintes deliberações: 

- Deliberação 105/85: altera redação de artigo da Deliberação n° 95/84. Tal 

deliberação foi revogada pela Deliberação 1/97. 

- Deliberação 113/85: altera aspectos da Deliberação n° 95/84 relativos a 

regras para concurso de ingresso e promoção na carreira. Tal deliberação foi revogada 

pela Deliberação 1/98. 

- Deliberação 03/90: revoga artigo da Deliberação 95/84 

- Deliberação 05/93: suspende a vigência das Deliberações 95/94 e  03/90, 

para revisão das orientações para concursos.  

- Deliberação n° 01/94: Define novas regras para os concursos de ingresso e 

promoção na carreira, substituindo a Deliberação n°95/84. Tal deliberação vigorou até 

2005, tendo sido revista ou complementadas em alguns aspectos pelas deliberações: 

- Deliberação 03/94: Deliberação 02/95 e Deliberação 1/98 que alteram ou 

complementam parcialmente a Deliberação 01/94.  
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- Deliberação n° 01/97 e 1/98: tratam de aspectos de títulos acadêmicos e foi 

revogada pela Deliberação 02/2000, 06/2000 e n° 15/2000.. 

- Deliberação n° 08/2000: dispõe sobre critérios de desempate em concursos 

para ingresso e promoção na carreira docente. 

Em 2005 a universidade propôs nova regulamentação, retomando os debates 

sobre questões do quadro do pessoal docente e carreira e aprovou a Deliberação 

12/2005. 

A Deliberação 12/2005 teve como foco a atualização da carreira docente 

integrando-a aos planos acadêmicos dos departamentos, procurando superar algumas 

questões como, a concentração de docentes nas classes mais altas em alguns 

departamentos e regras pouco precisas para a progressão.  

Calcada na busca pela excelência acadêmica, a nova orientação legal 

instituiu, entre outros, dois aspectos inovadores: a exigência de um processo de 

avaliação contínua dos docentes como condição para ingresso e promoção na carreira e 

a reorientação das funções dos departamentos que passaram a integrar suas funções 

administrativas com a gestão do conhecimento nas áreas específicas.   

A Deliberação 12/05 está sendo objeto de regulamentação com vistas ao 

estabelecimento de diretrizes mais claras e específicas para sua implementação.  

Os principais debates se concentraram na definição dos índices de vagas por 

categoria da carreira. O quadro vigente na universidade se caracterizava quase como 

“pirâmide invertida”, como divulgou o jornal da PUCSP. Muitos departamentos 

apresentavam índices de docentes no topo da carreira superior aos índices propostos, 

havendo várias unidades com mais de 40% de titulares. Em 2005, assim se distribuíam 

os docentes nas categorias da carreira: 

-Titulares: 15,78% 

-Associados: 8,32% 

-Assistentes doutores: 22,45% 

-Assistentes mestres: 30,88% 

-Auxiliares de ensino: 19,94%. 

 

A tabela, a seguir, mostra uma visão histórica dos concursos de progressão 

na carreira realizados na universidade no período 1995 a 2004, evidenciando as 

possibilidades oferecidas de ascensão às diferentes categorias da carreira. 
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Tabela 11.d - Concursos de promoção na carreira realizados na PUCSP- Período 95-04 
Evolução dos concursos 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ASSIST.MESTRE 55 37 46 41 29 23 31 54 33 33
ASSIST.DOUTOR 42 36 51 37 43 36 42 63 60 63
ASSOCIADO 10 18 24 29 33 38 29 30 39 27
TITULAR 14 5 17 9 14 22 21 27 27 28
TOTAL 121 96 138 116 119 119 123 174 159 151

Fonte: divisão de Recursos Humanos PUC-SP 

As normas para aplicação da Deliberação 12/05 que regulamentam as novas 

regras para ingresso e promoção dos docentes estão sendo debatidas exaustivamente 

pelos órgãos colegiados na busca de caminhos que atendam às necessidades 

acadêmicas e às condições financeiras da universidade.  

 

1.2.2 - Admissão e Progressão 

Coerente com os princípios e definições do estatuto da universidade, todas as 

proposições e posteriores revisões das regras orientadoras das questões relativas ao 

ingresso de docentes na universidade e de promoção na carreira são calcadas em 

processos seletivos e de promoções transparentes e com exigência de concursos e 

titulação.  

O corpo docente da universidade é composto por professores que integram o 

quadro de pessoal docente e por professores substitutos e convidados. 

Os substitutos são contratados por um processo seletivo para substituição de 

professores do quadro de pessoal em licença. Os convidados são contratados para 

atribuições de ensino e ou pesquisa, de caráter provisório e periódico, mediante 

ratificação pelos diferentes colegiados. Estes professores, porém, não compõem o 

quadro de pessoal docente e não têm acesso à carreira do magistério. 

O quadro de pessoal docente é integrado pelos professores do quadro de 

carreira do magistério, do quadro provisório e o quadro em extinção. 

Fazem parte do quadro em extinção, os professores que não foram 

enquadrados na carreira, quando de sua instituição em 1971, ou que optaram por não 

ingressar na carreira. 

Integram o quadro provisório os docentes com admissão inicial na 

universidade. Tal admissão é feita em caráter probatório de dois anos, nas funções 

compatíveis com as de Auxiliar de Ensino, Assistente-Mestre e Assistente-Doutor e tem o 

caráter de iniciação das atividades docentes. 
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A admissão inicial demanda processo seletivo aberto por meio de edital do 

Diretor da respectiva Faculdade, mediante solicitação do Departamento interessado. O 

resultado é aprovado pelo Conselho Departamental e homologado pelo Conselho de 

Centro.  

Cumprido o período probatório e fundado em processo avaliativo, os 

professores do quadro provisório poderão integrar a carreira do magistério na categoria 

correspondente a sua titulação conforme vagas existentes no quadro do Departamento. 

A promoção para os demais cargos da carreira, ou seja, para Professor 

Associado e Titular ocorre por concurso de avaliação de mérito de trabalhos realizados, 

sendo também condicionada à titulação mínima e à exigência de tempo na categoria 

anterior. Os concursos exigem a constituição de bancas examinadoras, referendadas 

pelo Conselho Universitário.  

A titulação como pré-requisito para inscrição nos concursos, assim se define 

para as diferentes categorias: graduação ou especialização para Auxiliar de Ensino, 

mestrado para Assistente-Mestre e doutorado ou livre-docência para Assistente Doutor, 

Associado e Titular.  

As regras para ingresso e promoção, embora sigam as diretrizes constantes 

do Estatuto da universidade, foram reordenadas pela Deliberação 12/05 que se constitui 

em documento sistematizador dos aspectos referentes a corpo docente e carreira 

definindo os processos de ingresso e promoção. Prevê exigências de formação 

compatível com a área epistemológica, a produção didática e científica, a experiência 

profissional, a participação institucional e a atuação pedagógica.  

Alguns detalhamentos das regras de promoção ainda estão sendo 

regulamentados por meio de outros dispositivos legais.  

 

1.2.3 - Aperfeiçoamento 

A qualidade do trabalho docente requer empenho e atualização constante, 

bem como a disposição pessoal em contribuir para o avanço do conhecimento em sua 

área em função das grandes questões contemporâneas. A qualidade do ensino está 

estritamente relacionada com a qualidade da formação dos docentes.  Nesse contexto, 

as políticas de pessoal têm um papel fundamental para ampliar as possibilidades de 

desenvolvimento dos profissionais.  

Alguns aspectos da política, adotada pela PUC-S para o pessoal docente, 

deixam clara a preocupação com o desenvolvimento desse profissional, na medida em 
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que são incentivados níveis mais altos de formação. Destaca-se o caráter de exceção do 

regime horista e a manutenção de um número expressivo de professores efetivos com 

maior carga horária, como condição para maior envolvimento com as propostas 

educacionais e participação no projeto coletivo da instituição.  

Outras ações concretas de incentivo à formação em níveis mais elevados 

estão presentes na instituição. Por um lado, há a própria condição, estabelecida no 

Estatuto exigindo que o professor iniciante como Auxiliar de Ensino e portador da 

graduação plena, se vincule a um programa de Pós-Graduação para que, num prazo de 

cinco anos, obtenha o grau de mestre ou doutor.  

Por outro lado, desde a reforma universitária de 1970, foi desenvolvido na 

PUC-SP, com prioridade, um programa de incentivo à capacitação docente, concomitante 

a uma política de introdução da pesquisa como atividade corrente na universidade, 

associada ao ensino. Para estimular e viabilizar essas propostas, criou-se o Fundo de 

Apoio à Pesquisa - FAP, em 1976, vinculado e administrado pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CEPE, por meio da sua Comissão de Pesquisa. O FAP prevê uma 

receita para sua implementação, constituída de 4% da receita decorrente das anuidades 

pagas pelo alunado. O Fundo financia a concessão de horas contratuais de trabalho aos 

docentes para elaboração e/ou conclusão de dissertações e teses, para realizar projetos 

de pesquisa por professores doutores, bem como para participação em congressos e 

eventos científicos. 

As modalidades de apoio e auxílio docentes por meio da verba FAP são: 

Programa de Pesquisa – Capacitação Docente - tem por finalidade a 

qualificação de recursos humanos da universidade, em programas de 

mestrado e doutorado, reconhecidos pela CAPES. 

Projetos de Pesquisa Doutor – com vistas a incentivar a realização da 
pesquisa professores com titulação mínima de doutor, de maneira regular e 
contínua, a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores e o apoio a 
projetos de grupos de pesquisa desenvolvidos por equipes científicas, 
formadas por docentes e discentes da universidade, contribuindo para sua 
consolidação. 

Projetos de Pesquisa Interdisciplinar – com o objetivo de estimular a 
investigação de interesse acadêmico, de natureza coletiva, envolvendo 
necessariamente diferentes disciplinas e/ou departamentos. 

A apresentação de projetos poderá ser individual ou coletiva, devendo ter 
titulação mínima de doutor, o solicitante ou responsável. 

Projetos de Pesquisa Institucional – com a finalidade de estimular a 
investigação sobre processos de gestão acadêmico-administrativos, 
envolvendo projetos sobre avaliação institucional, planejamento e avaliação 
curricular. 
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A apresentação dessa modalidade de projeto poderá ser individual ou 
coletiva, devendo os pesquisadores, a eles integrados, ter titulação mínima de 
doutor. 

Auxílios para participação em eventos científicos – de acordo com a 
disponibilidade orçamentária do FAP, a Comissão de Pesquisa, anualmente, 
poderá autorizar auxílios para participação em eventos científicos. 

Auxílio para impressão de dissertações ou teses – de acordo com a 
disponibilidade orçamentária do FAP, a Comissão de Pesquisa, anualmente, 
poderá autorizar auxílios para impressão de dissertações ou teses. 

 

A análise do incentivo docente disponibilizado pela PUCSP, considerando o 

período 2004-2005, revela que a instituição tem-se voltado para apoio nas primeiras 

quatro modalidades indicadas, ou seja, capacitação docente, pesquisa doutor, pesquisa 

interdisciplinar e pesquisa institucional. Em 2004, foi identificada a concessão de 50 

auxílios/apoio para docentes e em 2005, 53 auxílios/apoio, sendo tais concessões 

diferenciadas quanto à modalidade, número de horas e o tempo de vigência, que pode 

ser de um semestre ou um ano. O panorama do ano abrangeu não somente os apoios 

concedidos no ano, como também aqueles iniciados no 2° semestre do ano anterior, cuja 

continuidade foi extensiva aos meses do ano analisado. 

Devido ao fato de o docente ser dispensado de suas atividades para 

desenvolver o projeto de pesquisa, a concessão representa um montante de horas 

semanais concedidas para atividades de pesquisa, totalizadas pelo número de 

professores beneficiados. Tem-se também que considerar que a concepção pode 

abranger dez, vinte, trinta e até quarenta horas semanais, atendendo as diretrizes da 

comissão avaliadora das solicitações dos docentes. 

Constata-se que a instituição tem oferecido predominantemente auxílios 

dirigidos à capacitação docente (88% em 2004 e 85% em 2005), de sorte a investir na 

qualificação do professor da PUC, quer na condição de pesquisador-doutor, quer naquela 

referente ao seu aperfeiçoamento acadêmico. Assim procedendo, a universidade 

favoreceu a formação de grande parte do seu corpo docente em cursos de Pós-

Graduação Stricto Sensu, tanto Mestrado como Doutorado. Tal ênfase é reveladora de 

uma tendência de apoio à pesquisa individualizada, que atendeu em 2005 a 72% da 

demanda de solicitações dos docentes da instituição.  

Ao lado desse incentivo, acordos da instituição com a Associação dos 

Professores da PUC-SP (APROPUC) também favoreceu o aperfeiçoamento do 

profissional. É o caso de licenças remuneradas - total ou parcial - de suas atividades 

acadêmicas, com o objetivo de qualificação acadêmica, como licença acadêmica para 
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qualificação no exterior e a licença e redução parcial para qualificação acadêmica 

(mestrado ou doutorado).  

Os acordos também geraram a concessão de bolsas aos docentes para a 

realização dos cursos de pós-graduação. Em 2005, foram concedidas 117 bolsas para 

Mestrado e 181 bolsas para Doutorado. 

A qualificação do quadro dos docentes da PUC-SP, já descrita, que se 

destaca pelo grande número de titulados, pode ser considerada um indicador importante 

dos reflexos da política de aperfeiçoamento, adotada pela instituição.  

 

Avaliação dos docentes 
Um aspecto de destaque na política de desenvolvimento docente é a 

existência de carreira do magistério, há longo tempo instituída, apresentando regras de 

acesso e promoção condicionadas à realização de concursos, à titulação, à produção 

docente e associadas a ganhos salariais. 

A Deliberação 12/05, que estabeleceu novas regras para carreira docente, 

tem como ponto central a instituição de um processo de avaliação contínua dos 

professores ,baseada no plano acadêmico de cada departamento. 

 “Agora todo ingresso e promoção serão feitos a partir de um processo 

avaliativo. Cada professor terá um acompanhamento , desde a seleção inicial até o final 

de sua carreira, declara a professora Bader Sawaia, vice-reitora acadêmica. Segundo a 

vice-reitora, “esse acompanhamento levará em conta, entre outros critérios, o plano de 

trabalho do professor, o desempenho em sala de aula, a produção acadêmica, técnica e 

artística, a participação institucional, a pontualidade e a assiduidade” TP9F

10
PT.  

A referida avaliação tem o objetivo de acompanhar, em caráter permanente o 

desempenho acadêmico de todos os professores do quadro de carreira do magistério, do 

quadro provisório e do quadro em extinção. Os seguintes objetivos específicos da 

avaliação contínua podem ser assim elencados: 

• possibilitar o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade 
acadêmica na universidade; 

• subsidiar a articulação entre Graduação e Pós-Graduação nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; 

• estimular a produção didática, científica, técnica, tecnológica, artística e 
cultural; 

• subsidiar os processos de seleção, de ingresso e de promoção no quadro 
de carreira docente e de concursos para as categorias de Associado e 
titular; 

                                                 
TP

10
PT Fonte: Jornal PUCSP 
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• articular a produção acadêmica com os projetos de ensino, pesquisa e 
extensão do departamento; 

• subsidiar o professor no processo de auto-avaliação, tendo em vista o seu 
desenvolvimento pessoal. 

 

Orientações mais específicas e a sistematização do processo de avaliação 

docente vêm sendo definidas e regulamentadas na universidade, mediante amplo debate 

nos espaços colegiados.  

 

Sistema eletrônico de cadastro docente 
Mereceu destaque a implantação do sistema eletrônico de cadastro docente  

em 2005, coordenado pela Divisão de Recursos Humanos (DRH) e seu setor de 

Cadastro Acadêmico, com apoio especializado da Assessoria de Políticas Tecnológicas 

(APT). Essa providência, prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

constituia-se necessidade que se impunha à universidade como instrumento fundamental 

para gerência do elevado número de docentes.  

 

2 - Funcionários: técnico-administrativos 
 
2.1 – Caracterização TP10F

11
PT  

 
2.1.1 - Regime de trabalho e categorias funcionais  

Os funcionários técnico-administrativos da PUC-SP se distribuem pelas 

seguintes categorias funcionais: Administrativo, Acadêmico-Administrativo, Operacional e 

desenvolvem suas atividades em setores dos diferentes campi da universidade.   

Os funcionários Administrativos desempenham suas funções nos setores 

administrativos da universidade, nos vários campi.  

Os funcionários Acadêmico-Administrativos atuam junto às secretarias dos 

diferentes Centros, Faculdades, Pós-Graduação, Reitoria, Divisão de Educação e 

Reabilitação de Deficientes Auditivos (DERDIC) ou em setores que realizam acessória 

técnica de natureza acadêmica, como é o caso da Consultoria Técnico-Acadêmica 

(CONSULTEC).  

A categoria Operacional compreende os cargos ocupados por funcionários 

responsáveis pela limpeza, copa e manutenção da universidade. 
                                                 
TP

11
PT Vide Anexo 25 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Dentro dessas três categorias encontram-se funcionários que ocupam cargos 

não avaliados por exercerem funções instituídas na universidade para atender novas 

demandas de trabalho e funcionários que não aceitaram o enquadramento proposto na 

ocasião da implantação do Plano de Cargos e salários. Para facilitar a demonstração 

estaremos identificando estes dois grupos como categorias: Categoria Cargos Não 

Avaliados e Categoria Cargos Não Enquadrados. 

Os funcionários estavam assim alocados nos diferentes campi da PUC-SP, 

em 2005, como mostra a tabela, a seguir.  
 
Tabela 12.d - Número de funcionários técnico-administrativos dos diferentes campi da PUC-SP por 
categoria funcional. 

Categoria Funcional Monte Alegre Marques de 
Paranagua DERDIC Sorocaba Total 

 N° % N° % N° % N° % N° % 
Administrativo 221 25,9 9 17,3 9 27,3 223 55,3 462 34,4
Acadêmico-Administrativo 440 51,5 16 30,8 15 45,5 11 2,7 482 35,9
Operacional 56 6,6 13 25,0 5 15,2 4 1,0 78 5,8 
Cargos não Avaliados 91 10,7 8 15,4 1 3,0 150 37,2 250 18,6
Cargos não Enquadrados 46 5,4 6 11,5 3 9,1 15 3,7 70 5,2 
TOTAL 854 63,6 52 3,9 33 2,5 403 30,0 1342 100
Fonte: Divisão de Recursos Humanos - PUC-SP.  

   Constatou-se que as categorias Administrativo e Acadêmico-Administrativo 

concentram o maior número de funcionários (70,3%). O número desses funcionários é 

elevado particularmente no campus Monte Alegre, o que é justificável por se tratar do 

campus com maior número de Faculdades e de órgãos de gestão da universidade. No 

campus Sorocaba também se verificou um elevado número de funcionários 

administrativos (55,3%), sendo explicável pelas exigências do Hospital Santa Lucinda. 

 Chamou a atenção o elevado número de cargos não avaliados- 250, ou seja, 

18,6% dos funcionários da universidade, o que é indicativo da necessidade de ações 

voltadas para regularização dessas situações. 

Quanto aos Operacionais, os dados mostraram um reduzido número em todos 

os campi, o que se justifica pela política que vem sendo implantada na universidade de 

contratação de empresas terceirizadas para a realização de diferentes serviços. Em 

2005, a universidade contava com serviços terceirizados de limpeza, segurança e copa. 

Para atender as necessidades dos campi da capital (Monte Alegre, Marquês 

de Paranaguá, Santana e DERDIC) e dos prédios da COGEAE,  a universidade 

mantinha, em 2005, a terceirização dos seguintes serviços: 

- Segurança: 55 postos, pelas empresas Graber, Elma e DRILLI. 

- Limpeza: 186 colaboradores, pela empresa EPS- Paulista. 

- Copa: 03 copeiras, pela empresa EPS- Paulista. 
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Para atender o campus Sorocaba foram terceirizados os seguintes serviços:  

- Limpeza:  pela empresa Brasanitas. 

- Segurança: pelas empresas Elma e Graber. 

- Serviços específicos do Hospital: pelas empresas Nici Infectologia S/C Ltda; 

Oliver Clean; UNI-TEC/Serviços de Radiologia Ltda. 

No campus Sorocaba eram mantidos 106 funcionários terceirizados para 

funções junto ao Hospital Santa Lucinda e á Faculdade. 

  

Categorias funcionais e carga horária 
 

Para analisar a carga horária dos funcionários foram consideradas as faixas: 

“menos de 20 horas semanais”; “de 21 a 30 horas” e “de 31 a 40 horas”. 

O gráfico, a seguir, apresenta a distribuição das cargas horárias por campus 

universitário.  Os dados evidenciaram uma grande concentração no regime de mais de 30 

horas semanais de trabalho, em todos os campi (de 88% a 97% dos funcionários) 
 

Gráfico 15.d - Funcionários técnico-administrativos dos diferentes campi da PUC-SP: carga horária  
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Fonte: Divisão de Recursos Humanos – PUC-SP. 

 

A tabela, a seguir, detalhou a situação da carga horária por categoria 

funcional. As porcentagens de concentração com carga horária de mais de 30 horas 

atingiram faixas de 90% ou mais para a maioria das categorias, com exceção de “Cargos 

não avaliados” e “Cargos não enquadrados” em que essas porcentagens foram de 50% a 
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70%, especialmente nos campi Monte Alegre e Marquês de Paranaguá. Nestes casos, 

constatou-se que uma porcentagem de 24% a 33% dos funcionários concentra-se na 

faixa de 21 a 30 horas de trabalho. 

 
Tabela 13.d - Funcionários técnico-administrativos dos diferentes campi da PUC-SP: categoria 
funcional e carga horária – Nov. 05 
 

Carga horária semanal 

Menos de 20h  De 21h à 30h  De 31h à 40h  

C
A

M
P

U
S

 

Categoria Funcional 

Nº. % Nº. % Nº. % 
Administrativo 1 0,5 14 6,3 206 93,2 
Acadêmico-
Administrativo 5 1,1 25 5,7 410 93,2 

Operacional 0 0,0 2 3,6 54 96,4 
Cargos não Avaliados 9 9,9 7 7,7 75 82,4 
Cargos não 
Enquadrados 2 4,3 11 23,9 33 71,7 

M
O

N
TE

 A
LE

G
R

E
 

TOTAL 17 2,0 59 6,9 778 91,1 
Administrativo 0 0,0 0 0,0 9 100,0 
Acadêmico-
Administrativo 0 0,0 0 0,0 16 100,0 

Operacional 0 0,0 0 0,0 13 100,0 
Cargos não Avaliados 0 0,0 2 25,0 6 75,0 
Cargos não 
Enquadrados 1 16,7 2 33,3 3 50,0 M

A
R

Q
U

E
S

 D
E

 
P

A
R

A
N

A
G

U
A

 

TOTAL 1 1,9 4 7,7 47 90,4 
Administrativo 0 0,0 0 0,0 9 100,0 
Acadêmico-
Administrativo 3 20,0 0 0,0 12 80,0 

Operacional 0 0,0 0 0,0 5 100,0 
Cargos não Avaliados 0 0,0 0 0,0 1 100,0 
Cargos não 
Enquadrados 0 0,0 1 33,3 2 66,7 

D
E

R
D

IC
 

TOTAL 3 9,1 1 3,0 29 87,9 
Administrativo 1 0,4 2 0,9 220 98,7 
Acadêmico-
Administrativo 0 0,0 0 0,0 11 100,0 

Operacional 0 0,0 0 0,0 4 100,0 
Cargos não Avaliados 7 4,7 3 2,0 140 93,3 
Cargos não 
Enquadrados 0 0,0 0 0,0 15 100,0 S

O
R

O
C

A
B

A
 

TOTAL 8 2,0 5 1,2 390 96,8 

TOTAL GERAL 29 2,2 69 5,1 1244 92,7 

Fonte: Divisão de Recursos humanos (DRH) 

 

2.1.2 – Duração de vínculos  

A duração de vínculos reflete a estabilidade dos funcionários na instituição, 

assim como a adoção de políticas para admissão e aposentadoria.  

A tabela e gráfico, a seguir, mostram como se apresentava em 2005 a 

duração de vínculos dos funcionários na PUC-SP e nos diferentes campi, por categoria 

funcional. 
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Tabela 14.d - Funcionários técnico-administrativos dos diferentes campi: distribuição por categoria 
funcional e tempo de vínculo empregatício. 

Tempo de Vinculo Empregatício 

Menos de 2 
anos 

de 2 a 10 
anos 

de 11 a 20 
anos 

de 21 a 30 
anos 

acima de 
30  anos TOTAL 

C
A

M
P

U
S

 

Categoria Funcional 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Administrativo 20 9,0 102 46,2 57 25,8 27 12,2 15 6,8 221 25,9 
Acadêmico-
Administrativo 36 8,2 226 51,4 131 29,8 36 8,2 11 2,5 440 51,5 

Operacional 3 5,4 15 26,8 15 26,8 21 37,5 2 3,6 56 6,6 
Cargos não Avaliados 58 63,7 26 28,6 7 7,7 0 0,0 0 0,0 91 10,7 
Cargos não 
Enquadrados 2 4,3 6 13,0 11 23,9 13 28,3 14 30,4 46 5,4 

M
O

N
TE

 A
LE

G
R

E
 

TOTAL 119 13,9 375 43,9 221 25,9 97 11,4 42 4,9 854 63,6 
Administrativo 4 44,4 2 22,2 1 11,1 2 22,2 0 0,0 9 17,3 
Acadêmico-
Administrativo 3 18,8 7 43,8 3 18,8 1 6,3 2 12,5 16 30,8 

Operacional 0 0,0 3 23,1 4 30,8 5 38,5 1 7,7 13 25,0 
Cargos não Avaliados 2 25,0 5 62,5 1 12,5 0 0,0 0 0,0 8 15,4 
Cargos não 
Enquadrados 0 0,0 0 0,0 3 50,0 3 50,0 0 0,0 6 11,5 M

A
R

Q
U

Ê
S

 D
E

 
P

A
R

A
N

A
G

U
A

 

TOTAL 9 17,3 17 32,7 12 23,1 11 21,2 3 5,8 52 3,9 
Administrativo 0 0,0 3 33,3 2 22,2 2 22,2 2 22,2 9 27,3 
Acadêmico-
Administrativo 4 26,7 5 33,3 3 20,0 1 6,7 2 13,3 15 45,5 

Operacional 0 0,0 0 0,0 1 20,0 4 80,0 0 0,0 5 15,2 
Cargos não Avaliados 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,0 
Cargos não 
Enquadrados 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 3 9,1 

D
E

R
D

IC
 

TOTAL 5 15,2 8 24,2 6 18,2 9 27,3 5 15,2 33 2,5 
Administrativo 63 28,3 38 17,0 80 35,9 38 17,0 4 1,8 223 55,3 
Acadêmico-
Administrativo 0 0,0 9 81,8 2 18,2 0 0,0 0 0,0 11 2,7 

Operacional 1 25,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 4 1,0 
Cargos não Avaliados 63 42,0 26 17,3 31 20,7 24 16,0 6 4,0 150 37,2 
Cargos não 
Enquadrados 0 0,0 5 33,3 5 33,3 5 33,3 0 0,0 15 3,7 S

O
R

O
C

A
B

A
 

TOTAL 127 31,5 79 19,6 120 29,8 67 16,6 10 2,5 403 30,0 

TOTAL GERAL 260 19,4 479 35,7 359 26,8 184 13,7 60 4,5 1342 100,0 

Fonte: Divisão de Recursos humanos (DRH) 
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Gráfico 16.d - Distribuição dos funcionários técnico-administrativos da PUC-SP dos diferentes campi 
por tempo de vínculo empregatício 
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Fonte: Divisão de Recursos humanos (DRH) 

Constatou-se uma concentração de funcionários nas faixas de 2 a 10 anos 

(35,7%) e de 11 a 20 anos (26,8%) de vínculos com a PUC-SP, o que corresponde a 

62,5% dos profissionais em 2005.  Essa situação é predominante no campus Monte 

Alegre (70%)  e no campus Marquês de Paranaguá (56%). No campus DERDIC, há uma 

distribuição que tende a ser quase eqüitativa nas diferentes faixas, com predomínio de 

funcionários com mais tempo de instituição e, no campus Sorocaba, verificou-se maior 

concentração de funcionários mais novos - 32%.   

Os dados revelaram que, nos campi  Monte Alegre e Sorocaba, há uma 

grande porcentagem de ‘Cargos não avaliados’ com menos de 2 anos, possivelmente por 

terem sido criadas novas modalidades de funções nesses campi.  

 
2.1.3 – Qualificação: titulação 

O nível de escolaridade dos profissionais tem uma correlação direta com a 

qualidade do desempenho de suas funções, daí a importância de se garantir a presença 

de pessoal com níveis mais altos de formação e de se desencadear políticas que 

assegurem esse crescimento. 
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A PUC-SP apresenta índices que revelam uma situação diferenciada, na 

medida em que mantém em seu quadro de funcionários técnicos e administrativos uma 

grande porcentagem (42%) de portadores de formação em nível superior, como pode ser 

analisado pela tabela e gráfico apresentados a seguir. Esses índices foram verificados 

em todos os campi, sendo que no Monte Alegre representou 54% dos funcionários e nos 

campi Marquês de Paranaguá e DERDIC quase 40%, sendo 39% e 37%, 

respectivamente. Essa porcentagem é menor no campus Sorocaba- 19% 

Com escolarização de nível médio (completo ou incompleto) apresentaram-se 

39% dos funcionários, mas nos campi as situações são bem diferenciadas. Foi a maioria 

no campus Sorocaba (54%), enquanto nos demais esta foi a escolaridade de 23 a 33% 

dos funcionários.  Pode-se verificar que 18% têm como escolaridade o ensino 

fundamental (completo ou incompleto). No campus Monte Alegre, apenas 12% dos 

funcionários cursaram até esse nível de ensino, sendo que nos demais campi esta foi a 

escolaridade de 27 a 33 % do pessoal técnico-administrativo.  
 

Gráfico 17.d - Distribuição dos funcionários técnico-administrativos da PUC-SP nos diferentes campi 
por escolaridade fundamental, médio e superior - Nov.05. 
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Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP 

Os dados da tabela, a seguir, mostrados por categoria funcional, evidenciam 

que entre os funcionários acadêmico-administrativos situam-se as maiores porcentagens 

dentre os portadores de escolaridade superior, com índices que vão de 45% a 57% se 

analisarmos os diferentes campi. Também com essa escolaridade há uma grande 

porcentagem de funcionários administrativos em quase todos os campi, variando de 33% 

a 47%., com exceção do campus  Sorocaba onde representam 9%.  Ainda se verificou 

que grande parte dos funcionários que ocupam “cargos não avaliados” tem escolaridade 

de nível superior, sendo que dois funcionários cursam o mestrado ou doutorado. 
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Com grau de escolaridade de nível médio apresenta-se grande parte dos 

funcionários das categorias acadêmico-administrativo e administrativo de todos os campi, 

com porcentagens maiores no campus Sorocaba (55% e 68%, respectivamente) 

Na categoria operacional, a maioria dos funcionários (de 70 a 80%) tem 

escolaridade de nível fundamental. Constataram-se variações por campi quanto aos anos 

de escolaridade completados nesse nível, ou seja, se cursaram 4 anos ou de 5 a 8anos. 

Constatou-se a existência de alguns analfabetos nesta categoria, o que, embora em 

pequeno número, causou estranheza, dadas as características comunitárias da 

instituição.  

 
Tabela 12.e - Funcionários técnico-administrativos dos diferentes campi da PUC-SP: distribuição por 
categoria funcional e escolaridade. – Nov. 05. 

Escolaridade/Titulação 

Analfabeto Fundamental 
(1 a 4) 

Fundamental 
( 5 a 8) Médio Superior Mestrado   ou   

Doutorado 
TOTAL 

C
A

M
P

U
S

 

Categoria funcional 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 
Administrativo 0 0 15 7 19 9 83 38 104 47 0 0 221 26 
Acadêmico-
Administrativo 0 0 4 1 12 3 174 40 250 57 0 0 440 52 

Operacional 3 5 34 61 10 18 8 14 1 2 0 0 56 7 
Cargos não 
Avaliados 0 0 1 1 0 0 17 19 71 78 2 2 91 11 

Cargos não 
Enquadrados 1 2 5 11 4 9 2 4 34 74 0 0 46 5 M

O
N

TE
 A

LE
G

R
E

 

Total 4 0 59 7 45 5 284 33 460 54 2 0 854 64 
Administrativo 0 0 0 0 1 11 4 44 4 44 0 0 9 17 
Acadêmico-
Administrativo 0 0 0 0 3 19 4 25 9 56 0 0 16 31 

Operacional 3 23 6 46 2 15 2 15 0 0 0 0 13 25 
Cargos não 
Avaliados 0 0 0 0 2 25 1 13 5 63 0 0 8 15 

Cargos não 
Enquadrados 1 17 1 17 2 33 1 17 1 17 0 0 6 12 M

A
R

Q
U

E
S

 D
E

 
P

A
R

A
N

A
G

U
A

 

Total  4 8 7 13 10 19 12 23 19 37 0 0 52 4 
Administrativo 0 0 2 22 2 22 2 22 3 33 0 0 9 27 
Acadêmico-
Administrativo 0 0 1 7 1 7 5 33 8 53 0 0 15 45 

Operacional 1 20 1 20 3 60 0 0 0 0 0 0 5 15 
Cargos não 
Avaliados 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 3 

Cargos não 
Enquadrados 0 0 0 0 1 33 0 0 2 67 0 0 3 9 

D
E

R
D

IC
 

Total  1 3 4 12 7 21 8 24 13 39 0 0 33 2 
Administrativo 0 0 12 5 39 17 151 68 21 9 0 0 223 55 
Acadêmico-
Administrativo 0 0 0 0 0 0 6 55 5 45 0 0 11 3 

Operacional 0 0 1 25 2 50 1 25 0 0 0 0 4 1 
Cargos não 
Avaliados 0 0 17 11 25 17 58 39 50 33 0 0 150 37 

Cargos não 
Enquadrados 0 0 7 47 6 40 2 13 0 0 0 0 15 4 S

O
R

O
C

A
B

A
 

Total  0 0 37 9 72 18 218 54 76 19 0 0 403 30 
Total Geral 9 1 107 8 134 10 522 39 568 42 2 0 1342 100 

Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP 
Obs: Nas faixas Médio e Superior foram totalizadas as escolaridades completas e incompletas de cada nível. 
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2.2 - Políticas específicas dos funcionários técnico-administrativos 

Os funcionários técnico-administrativos da PUC-SP tiveram as políticas de 

cargos, salários e de desenvolvimento profissional reordenadas a partir de 1996, com a 

implantação do Plano de Cargos e Salários e do Plano de Desenvolvimento Profissional. 

Implementados há quase 10 anos, esses Planos estão sendo analisados, e estudos, para 

seu aperfeiçoamento, encontram-se em curso, de acordo com condições de 

sustentabilidade financeira da universidade. 

 

2.2.1 - Plano de Cargos e Salários, Admissão e Promoção  

O plano de cargos e salários, aprovado pelos funcionários da PUC-SP em 29 

de abril de 1996, constituiu-se em um sistema administrativo que incluiu as políticas de 

administração de salários, para a qual concorreram uma nova estrutura de cargos, uma 

nova definição de faixas salariais, um procedimento de avaliação profissional e um 

sistema de desenvolvimento profissional. Esta política trouxe especialmente um novo 

cenário de conceitos e uma nova filosofia de remuneração do trabalho. 

A Divisão de Recursos Humanos da universidade conta com o Departamento 

de Cargos e Salários e setores correlatos  que assumiram a implantação do plano. 

O principal conceito que definiu as diretrizes do Plano de Cargos e Salários 

modifica a ligação tradicional do salário ao título do cargo. O novo plano atribui salário às 

pessoas e não aos cargos, porque os funcionários apresentam diferentes graus de 

compromisso com a universidade, oferecendo dedicação e crescimento profissional em 

nível pessoal, segundo sua própria personalidade, seu conhecimento, sua experiência, 

seu interesse. Prioridade ao profissional foi a diretriz básica do novo plano, no sentido de 

direcionar seus procedimentos para que o profissional obtivesse seu crescimento e sua 

realização no trabalho, trazendo, como conseqüência, o crescimento da própria 

Instituição. 

Outro importante suporte desta diretriz foi a clara intenção de criar 

oportunidades de crescimento profissional em todos os setores, identificando e 

pontuando cargos em escala crescente que possam servir de carreira para os 

funcionários. 

Também se constituiu diretriz do plano a Endogenia ou a preferência pelos 

funcionários existentes na universidade para preenchimento de suas vagas. A menos que 

inexista candidato disponível, o serviço de Recrutamento dará preferência à admissão de 
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pessoas nos cargos do Grupo I, permitindo assim a promoção dos funcionários 

habilitados para as vagas que surgirem. 

A estrutura do Plano de Cargos e Salários apresenta dez grupos de cargos 

com suas respectivas faixas salariais. Encontram-se distribuídos nestes grupos cargos 

administrativos, acadêmico-administrativos e cargos de suporte operacional.  A estrutura 

de cargos obedeceu à diretriz de refletir a realidade de trabalho, identificando atividades 

profissionais que pudessem definir claramente o que o funcionário efetivamente faz, 

contando com a descrição dos cargos, ou seja, a descrição das tarefas a serem 

desempenhadas.  

A administração e manutenção do Plano de Cargos e Salários implica análise 

da estrutura organizacional das unidades no contexto da universidade, resultando na 

criação, extinção ou redesenho de cargos.  

Para o estabelecimento dos salários foi feita uma pesquisa no mercado e um 

tratamento estatístico cuidadoso que levou em consideração a mediana de mercado, 

para evitar a influência positiva ou negativa dos extremos, e, com isso chegou-se a uma 

compatibilização. Constatada a amplitude salarial do mercado, foram construídas as 

faixas salariais dos dez grupos da PUC-SP, ao nível da mediana do mercado. 

Foram previstos três tipos de aumento de salário: mérito, promoção e 

enquadramento. O aumento de mérito é aquele concedido ao funcionário cujo salário já 

se encontra dentro da faixa salarial. Ele pode variar até 10% em intervalo não inferior a 

dezoito meses desde a admissão ou desde o último aumento individual. Uma vez atingido 

o ponto máximo da faixa salarial, não será mais concedido qualquer aumento de mérito. 

O aumento por promoção é aquele concedido na mudança de grupo salarial. 

Deve restringir-se ao teto de 20%. O aumento por enquadramento é aquele concedido 

para elevar o salário do funcionário até atingir o ponto mínimo da faixa salarial de seu 

cargo. Essa diferença entre o salário atual e o ponto mínimo da faixa decorre, via de 

regra, de promoções. O aumento de enquadramento é justificado por avanços obtidos no 

desempenho do novo cargo e é limitado a 20%, em intervalos mínimos de três meses. 

Os quadros, a seguir, apresentam a diversidade de cargos existentes na 

universidade em 2005, distribuídos por categorias TP11F

12
PT : 

 

 

 
                                                 
TP

12
PT Vide Anexo 24 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Quadro 1.d - Categoria de cargos: Administrativo  
Categoria ADMINISTRATIVO 

Agente de Manutenção de Suprimentos Auxiliar de Controles e Lançamentos Operador de Caixa 
Agente de Vistoria de Teatro Auxiliar de Controladoria Operador de Copias 
Agente de Vistoria Patrimonial Auxiliar de Enfermagem Operador de Recursos Áudio Visuais 
Almoxarife Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Produtor Editorial 
Anal. Cont.a.jur. Auxiliar de Pessoal Revisora de Prova 
Analista Adm. Auxiliar de Recursos Áudio Visuais Secretaria geral 
Analista Contábil Auxiliar de Recursos Humanos Secretaria da Coordenadoria Assessoria Jurídica 
Analista de Assessoria Previdenciária Auxiliar de Secretaria Administrativa do Tuca Secretaria de Expediente 
Analista de Cadastro Acadêmico Auxiliar de Serviços Adm. Secretaria de Reitoria 
Analista de Cargos e Salários Auxiliar de Serviços Gerais Secretaria do Reitor 
Analista de Contas A Pagar Auxiliar de Serviços Jurídicos Secretaria Expediente Secretaria Geral da Reitoria 
Analista de Contas A Receber Auxiliar de Tesouraria Secretario de Expediente da Educ 
Analista de Controladoria Auxiliar Secretaria Geral da Reitoria Superv. de Adm. de Tributos e Contribuições Fiscais
Analista de Recursos Humanos Auxiliar Técnico de Cadastro de Reitoria Supervisor Adm. 
Analista de Sistema de Pessoal Bilheteiro Supervisor Adm. do CCET 
Analista de Sistemas Vestibular Caixa Supervisor Adm. do Departamento Jurídico 
Analista Jurídico Chefe de Contas A Receber Supervisor de Adm. de Benefícios 
Assessor Jurídico Comprador Supervisor de Adm. de Pessoal 
Assistente Social Consultor Jurídico Supervisor de Almoxarifado/patrimônio 
Atendente de Expediente do Tuca Contador Supervisor de Cadastro Acadêmico 
Aux. Adm. Hospitalar Coordenador Editorial Supervisor de Compras 
Aux. almoxarifado Copeiro Supervisor de Desenvolvimento de Pessoal 
Auxiliar Adm. de Manutenção Encarregado de Cadastro Adm. Supervisor de Finanças e Orçamentos 
Auxiliar Adm. Encarregado de Contas A Receber Supervisor de Serviços Adm. 
Auxiliar Adm. - Protocolo Escriturário I Supervisor de Sistemas 
Auxiliar Adm. de Operação Gerente Adm. Supervisor de Tesouraria 
Auxiliar Adm. dos Serviços Jurídicos Gerente de Recursos Humanos Supervisor Financeiro 
Auxiliar da Secretaria Geral Gerente Divisão Serviços Adm. e Suprimentos Supervisora de Secretaria Adm. do Tuca 
Auxiliar de Adm. de Pessoal Líder de Atendimento Supervisora Secretaria Geral da Reitoria 
Auxiliar de Atendimento Líder de Vistoria Técnico de Gesso 
Auxiliar de Atendimento Em Benefícios Líder Operações Técnico de Informática da Educ 
Auxiliar de Cadastro Adm. Medico Clinico Técnico de Recursos Áudio Visuais 
Auxiliar de Contas A Pagar Medico do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 
Auxiliar de Contas A Receber Mensageiro Telefonista 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP 
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Quadro 2.d - Categoria de cargos: Acadêmico - Administrativo  
Categoria ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO. 

Agente Acadêm. de Labor. Comum. Social Analista de Eventos Secretaria de Curso 

Agente Acadêmico do Cepril Analista de Microinformática Secretaria Adm. de Projetos Comunitário 

Agente Acadêmico do Laborat. de Inform. Analista de Projetos Comunitário Secretaria Auxiliar 

Agente Acadêmico do Labor. de Línguas Analista de Prontuários Secretaria da Consultoria Técnica 

Agente Acadêmico Analista de Sistemas de Biblioteca Secretaria de Direção 

Agente Adm. Analista de Suporte Secretaria de Expediente da Pos Graduação 

Agente Adm. de Biblioteca Analista de Vestibulares e Concursos Secretaria de Expediente do IP 

Agente Adm. de Bolsas Analista Téc. de Administração Acadêm. Secretaria do Expediente do Siga 

Agente Adm. de Clinica  Analista Técnico de Estágios Secretaria Escolar 

Agente Adm. de Projetos  Analista Técnico de Processos Secretario Acadêm. de Suporte Depart. 

Agente Adm. do IEE Atendente Secretario de Curso 

Agente Artístico-pedagógico  Atendente de Expediente da Pos  Grad Superv. de Convenio e Bolsas  

Agente da Secretaria de Conv. e Bolsas Atendente de Guarda Volumes Superv.proc.dissert.teses 

Agente de Administração de Estagio  Aux.Secr.escolar  Supervisor Acadêmico Adm. 

Agente de Atendimento Auxiliar Acadêmico Adm. Supervisor de Administ.de Estágios Pleno 

Agente de Atendimento de Videoteca Auxiliar Adm. Supervisor de Atendimento Comunitário 

Agente de Curso Auxiliar Adm. Comunitário Supervisor de Expediente da Pos Graduação 

Agente de Divulgação Auxiliar de Atendimento Supervisor de Registro de Diplomas  

Agente de Expediente de Vestibular Auxiliar de Biblioteca  Supervisor de Segurança Comunitária 

Agente de Produtos Auxiliar de Divulgação  Supervisor de Vestibular  

Agente de Secretaria de Clinica Auxiliar de Documentação  Supervisor do Laborat. de Comun. Social 

Agente do Lab. de Psic. Experimental Auxiliar de Recursos Pedag. e Adm.s  Supervisora Adm. de Clinica 

Agente Educacional Auxiliar do Laboratório de Anatomia Supervisora da Secretaria de Apoio  

Agente Exped. Pos Graduação Bibliotecário Supervisora de Suporte Docente  

Agente Secret. Dissertação e Teses Consultor Auxiliar de Adm. Acadêmica Técnico Acadêmico Adm.  

Agente Técnico Administrativo Consultor Técnico Acadêmico Técnico Auxiliar de Administração Acadêmica  

Agente Técnico de Biblioteca Consultor Téc. de Administ. Acadêmica  Técnico de Ensino de Foto 

Agente Técnico de Bolsas Encarregado do Laboratório de Línguas Técnico de Ensino de Vídeo  

Anal. Prog. Intitucional Gerente de Proc. Tecn.-Acadêmico  Técnico de Laboratório de Informática 

Analista Acad. de Registro de Diplomas Historiógrafo Técnico de Manutenção do Lab.. de Línguas 

Analista Acadêmico do Cepril Líder de Divulgação Técnico de Registro Acadêmico 

Analista Acadêmico Líder de Unidade  Técnico do Laboratório de Anatomia  

Analista de Atendimento Comunitário Operadora de Microinformática Técnico Documentarista  

Analista de Avaliação Revisora de Registro Acadêmico  Técnico No Ensino de Radio  

Analista de Desenvolvimento Institucional Secr. Exp. P.O.O.E.   
Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP 
 
 
 
Quadro 3.d -- Categoria de cargos: Operacional 

Categoria OPERACIONAL 
Ajudante Geral Jardineiro 
Auxilia do Laboratório de Acústica Maquinista 
Auxiliar de Manutenção Marceneiro 
Auxiliar de Portaria Motorista 
Cenotécnico Motorista Comunitário 
Cenotécnico Auxiliar Pedreiro 
Copeiro Pintor 
Eletricista Porteiro 
Encanador Supervisor de Manutenção 
Encarregada de Copa Técnico Preparador do Laboratório de Física 
Encarregado de Limpeza Zelador 
Encarregado do Laboratório de Física  

Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP 
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 Quadro 4.d - Categoria de cargos: Não avaliados 

CARGOS NÃO AVALIADOS 
Administrador de Redes e Sistemas I Assessor Auxiliar de Pastoral Designer Instrucional Jr. C 
Administrador de Redes e Sistemas Jr. Assessor de Pastoral Designer Multimídia Jr. C 
Administrador de Redes Pl Assessor Jurídico Jr Digitador 

Advogado Orientador Assistente Adm. 
Diretora Administrativa e 
Financeira 

Agente de Projetos Assistente Contábil 
Editor de Efeitos de Pós-
Graduação 

Ajudante do Laboratório de Anatomia Assistente de Escrita Fiscal Editor de Imagem I 
Analista Adm. Atendente Adm. e Operacional Enfermeira 
Analista de Controle de Hardware Atendente de Audiovisual Engenheiro Eletrônico 
Analista de Folha de Pagamento Atendente de Expediente Engenheiro Mecânico 
Analista de Informação em RH Jr Auxiliar Acadêmico Especialista Técnico 
Analista de Rede Auxiliar de Avaliação Institucional Gerente de Controladoria 
Analista de Sistemas Junior Auxiliar de Copias Monitor 
Analista de Sistemas Pleno Auxiliar de Cozinha Orientador Vocal 
Analista de Sistemas Senior Auxiliar de Quadra Psicólogo 
Analista de Suporte Jr Auxiliar Expediente Adm. Psicólogo Junior 
Analista de Suporte Técnico Pleno Auxiliar Financeiro Recepcionista 
Analista de Suporte Técnico Sênior Auxiliar de Vendas Repórter 

Analista Programador Cinegrafista 
Secretária do Projeto Formação 
Ed. Básica 

Analista Programador Jr. II Consultor Interno 
Secretário Executivo da 
Fundação São Paulo 

Analista Programador Junior I Coord. Criação e Produção 
Supervisor de Desenvolvimento 
de Programas 

Analista Programador Junior III Coord. Laboratório Informática Supervisor de Operações 
Analista Programador Pleno I Coordenador do Núcleo de Fé e Cultura Supervisor de Redes e Sistemas 
Analista Programador Pleno II Desenhista Técnico Técnico Eletrônico 

Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP 

 

Quadro 5.d - Categoria de cargos: Não enquadrados 
CARGOS NÃO ENQUADRADOS 

Agente Técnico em Informática Auxiliar de Limpeza Fotografo 
Anal. De Projetos Auxiliar Técnico Financeiro Laboratorista 
Analista de Comunicação Bibliotecário Maestro 
Analista de Contas A Receber Chefe de Serviços Adm.s Medico do Trabalho 
ANALISTA DE CONVENIO Consultor Jurídico Para Assuntos Trabalhistas Mensageiro 
Analista de Desenvolvimento de Web Coordenador de Recursos Humanos Motorista 

Assessor Jurídico de Unidade Coordenador de Serviços Adm.s 
Oficial de Manutenção Predial Em 
Eletricidade 

Assistente Coordenador Econômico-financeiro Oficial Gráfico 
Assistente Acadêmico Coordenadora de Enfermagem Oper. de Edit. Eletr. 
Assistente Adm. Coordenador Escritório Modelo Preparador de Laboratório 
Assistente de Coordenação Diretor Adm. - H.S.L. Programador 
Assistente de Recursos Humanos Diretor Técnico Promotora de Eventos 
Assistente de Serviços Adm.s Encarregada Recepção Psicóloga Institucional 
Aux. de Biotério  Encarregado de Almoxarifado Recepcionista 
Aux. de Farmácia  Encarregado de Compras Responsável Pela Zeladoria 
Aux. almoxarifado Encarregado de Contabilidade Secretaria Expediente da ARII 
Aux. Almoxarifado I Encarregado de Serviços Adm.s Secretaria Senior 
Aux. Almoxarifado II Encarregado de Zeladoria Secretário do Comitê de Ética 
Auxiliar Adm. Encarregado do Vestibular Servente 
Auxiliar Adm. de Patrimônio Enfermeira Obstetriz Supervisora da Divulgação 
Auxiliar Adm. e Financeiro Engenheiro de Segurança do Trabalho Supervisora de Enfermagem 
Auxiliar de Áudio Visual Escriturário II Técnico de Laboratório 

Auxiliar de Contas Médicas Farmacêutica 
Técnico de Laboratório 
(Hemoterapia) 

Auxiliar de Copa Fiel Tesoureiro Telefonista 
Auxiliar de Escritório II Fisioterapeuta Vigia 
Auxiliar de Laboratório Fonoaudiologa   

 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP 
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 Admissão e promoção 
As contratações ocorrem, normalmente, nos cargos classificados nos grupos 

iniciais da estrutura, privilegiando-se a ascensão aos cargos superiores, de funcionários 

já contratados, num processo endógeno que representa fator motivacional para o 

desenvolvimento do corpo técnico administrativo.  

A PUC-SP tem adotado, portanto, uma política de recrutamento interno dos 

funcionários para o preenchimento de vagas na instituição. É mantido um banco de 

Recursos Humanos que consiste em cadastro e registros profissionais do pessoal 

administrativo da universidade. Os processos de preenchimento das vagas existentes 

envolvem: 

-  pesquisas no banco de Recursos Humanos, buscando-se no quadro de 

pessoal contratado candidatos com perfis compatíveis às condições das vagas. 

- Divulgação interna da vaga apresentando os requisitos e as 

responsabilidades do cargo;  

   A não identificação interna de profissionais que atendam aos perfis das 

vagas pode levar ao recrutamento externo.  

Outro aspecto que diz respeito à admissão dos funcionários é a política de 

seleção adotada pela PUC-SP. Os processos de seleção, tanto do pessoal interno quanto 

do externo, visam à avaliação dos candidatos triados no recrutamento. Na seleção são 

utilizadas técnicas e procedimentos para apurar o grau de identidade dos perfis dos 

candidatos com os perfis estabelecidos pela Instituição para os cargos a serem 

ocupados, independentemente se o processo envolve contratação, promoção  interna ou 

transferência de uma área de trabalho para outra. 

As chefias administrativas e acadêmicas podem solicitar o preenchimento de 

vagas existentes, procedendo ao preenchimento de formulários padronizados e 

acessados no site da Divisão de Recursos Humanos.  

A evolução na carreira previa, até janeiro/05, o crescimento de forma 

horizontal, quando o funcionário obtinha aumentos salariais por mérito durante a 

ocupação do mesmo cargo. A evolução na carreira de forma vertical ocorre quando o 

funcionário passa a ocupar outro cargo classificado em grupo superior na estrutura do 

Plano de cargos e Salários. Cada faixa salarial apresenta um valor mínimo e um valor 

máximo. Entre o valor mínimo e o valor máximo existe uma amplitude de 33%, 

constituindo o limite de ascensões salariais por mérito em cada faixa.  
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Os processos de evolução na carreira envolvem sistemática de avaliação 

estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento Profissional. 

O setor responsável pelos cargos e salários também atua no controle e na 

aplicação de índices e reajustes salariais determinados legalmente ou por Acordo Interno 

de Trabalho, Convenções Sindicais ou Dissídios Coletivos, a partir dos quais são 

confeccionadas as tabelas salariais dos diversos segmentos profissionais da Instituição. 

 
 
T2.2.2 - Desenvolvimento profissional 
 

O desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pode contribuir 

para que as pessoas aperfeiçoem seu desempenho nas organizações e se tornem 

criativas e inovadoras. Para as organizações, investir em seus recursos humanos 

propicia maior facilidade no alcance de seus objetivos, garante integração e maior 

qualidade na prestação de serviços.  

Tendo como referência essas premissas, o Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoal subordinado à Divisão de Recursos Humanos (DRH) da 

PUC-SP  tem-se proposto a criar situações organizadas de aprendizagem que favoreçam 

a melhoria do desempenho e/ou o crescimento pessoal e profissional dos funcionários 

administrativos. 

A partir da elaboração de diagnósticos institucionais, da sistematização e 

acompanhamento de instrumentos de avaliação profissional, do planejamento de carreira 

individual, esta área tem viabilizado a construção de políticas, projetos e cursos 

direcionados ao desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários. Tal 

empreendimento está calcado na crença do potencial do ser humano e na importância do 

investimento em aprendizagem contínua. 

A política de desenvolvimento da PUC-SP preconiza o Plano Individual de 

Carreira, que tem como objetivo oferecer aos funcionários administrativos oportunidades 

para crescimento pessoal. Esse plano contribui para preparar os funcionários para 

administrar sua vida profissional, fundamentada nos conceitos da empregabilidade, isto é, 

oferecer capacitação e acesso a experiências profissionais para competir por novas 

oportunidades na PUC-SP ou fora dela.  

A conquista de metas a curto, médio e longo prazos é que define o 

crescimento profissional dos funcionários e também o seu aproveitamento para novas 

funções. O funcionário qualificado estará apto para assumir novos cargos condizentes 

com o seu crescimento profissional.  
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Para avaliar pessoas que possuem potencial para crescimento profissional 

em áreas diferenciadas de sua atuação profissional são utilizados testes e/ou provas 

específicas de conhecimento e habilidade, conforme a exigência do cargo.  O histórico, a 

experiência e o desempenho vivenciado pelo funcionário, a partir da manifestação da 

chefia, podem fazer parte do processo de avaliação. 

Na realização do processo de avaliação profissional a PUC-SP optou por um 

método de Avaliação Múltipla, oferecendo oportunidades de: 

• diagnósticos de habilidades e atitudes (tendências); 
• auto-avaliação; 
• avaliação da chefia. 
 

Para assegurar a realização pessoal e o crescimento profissional 

individualizado, tem sido essencial o papel das chefias na elaboração e condução do 

plano de desenvolvimento profissional. Cabe às chefias, em conjunto com seus 

funcionários, identificar potenciais, incentivar planos de carreira e de desenvolvimento. 

Atendendo ao Plano de Desenvolvimento profissional, a PUC-SP  procura 

manter  um processo contínuo de avaliação dos funcionários,  analisando seu potencial 

para o crescimento profissional . Este potencial é apontado pelos conhecimentos, 

habilidades e atitudes, fundamentais ao desenvolvimento profissional. 

Os itens que são identificados no processo de avaliação profissional estão 

assim compreendidos: 

Atribuições: O Plano de Desenvolvimento de Pessoal da PUC-SP define por 

atribuições as tarefas principais do cargo – aquelas que são fundamentais, que 

caracterizam o cargo e formam sua razão de existir dentro desta universidade.  Tarefa ou 

atribuição é o que a pessoa efetivamente faz, executa, opera, realiza. Para identificação 

da tarefa, deve-se procurar o objetivo da ação,  

Conhecimentos: Os conhecimentos necessários para o desempenho das 

funções são aqueles inseridos nas tarefas e que são facilmente identificados. São 

também conhecimentos necessários aqueles destinados a tarefas futuras, isto é, tarefas 

que o funcionário não realiza porque não conhece ou tarefas para as quais se deseja 

prepará-lo. Em qualquer hipótese, para cada funcionário, dever ser dispensada uma 

atenção especial aos conhecimentos necessários, sem os quais não seria possível o 

exercício de suas funções.  Os conhecimentos variam de acordo com as atribuições de 

cada cargo.  

Habilidades: Por habilidades são entendidas as facilidades que a pessoa tem 

ou deveria ter para desempenhar determinada tarefa com eficiência. Exemplo: todos 
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podem “tocar violão”, entretanto, aqueles que têm habilidade (aptidão ou dom musical) 

desenvolvida terão muito mais facilidade e conseguirão melhores resultados. Exemplos 

de habilidades: •facilidade para expressar-se (raciocínio ou fluência verbal) ;•facilidade 

para calcular (raciocínio numérico) ;• memória;•organização (capacidade de ordenar, 

priorizar e apresentar) 

Atitudes: São entendidas como reações determinadas pela personalidade de 

cada um. Exemplos: • dedicação ao trabalho ( gosto pelo trabalho ) ; cooperação ( estilo 

dos que gostam de trabalhar em equipe ). Não se recomenda que atitudes circunstanciais 

e facilmente corrigíveis sejam realçadas na avaliação profissional como, por exemplo, a 

assiduidade. 

 A avaliação deve prestar-se ao desenvolvimento profissional a médio e longo 

prazo. Os problemas circunstanciais em geral são discutidos em outros momentos, ou 

mesmo neste, sem merecer, no entanto, o mesmo peso de outras considerações.  

 O processo de avaliação conta com um instrumento constituído de um 

conjunto de formulários que leva à avaliação pelas lideranças administrativas e 

acadêmicas e à auto-avaliação pelos próprios funcionários avaliados. Cumpre destacar 

que o instrumento de avaliação é um canal de comunicação entre chefias e funcionários. 

Do confronto entre essas duas avaliações, em conjunto e em consenso entre 

avaliador e avaliado, avaliação e auto-avaliação, resulta uma síntese, a partir da qual, 

mediante instrumento específico, são indicados aspectos favoráveis e desfavoráveis de 

perfil, desempenho, objetivos, treinamentos e medidas necessárias para aperfeiçoamento 

do trabalho, bem como metas a serem atingidas pelos funcionários dentro de um 

planejamento individual de carreira. 

Essas metas e expectativas são analisadas em conjunto com o DRH para 

efeito e definição de ações de apoio ao desenvolvimento, bem como futuros aumentos 

salariais por mérito ou ascensão na estrutura de cargos e salários, de acordo com a 

consecução das metas fixadas no processo de avaliação. As evoluções salariais ocorrem 

por promoção horizontal num mesmo cargo e vertical, quando houver promoção para 

outro cargo de grupo superior do Plano de cargos. 

 O conjunto das avaliações permite à DRH ações em duas direções:  

a) na identificação de coerências e necessidades individuais e coletivas, no 

diagnóstico de fatos e aspectos diversos de recursos humanos, na proposição e da 

viabilização de treinamentos, na busca e criação de formas alternativas para proporcionar 

apoio e de outras ações voltadas para o clima e a cultura organizacional;  
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b) na constituição e alimentação de um banco de dados, o Banco de Recursos 

Humanos, que comporta informações sobre históricos, potenciais e objetivos profissionais 

dos funcionários, de modo a permitir nos processos de seleções internas a pesquisa 

nesse Banco de Dados para identificação de funcionários com perfis compatíveis às 

vagas existentes, contemplando expectativas de carreira de funcionários de acordo com 

necessidades institucionais.  

Com essa constituição, o processo de avaliação tem se pautado pelos 

seguintes objetivos:  

• Enfatizar o auto-desenvolvimento, a participação e a reflexão sobre o papel 
profissional;  

• Promover um equilíbrio entre os objetivos do indivíduo e da instituição;  

• Criar condições de mudanças no que se refere a conhecimentos, 
habilidades, atitudes, comportamentos grupais e individuais.  

 
A PUC-SP tem possibilitado condições concretas para o crescimento pessoal 

e profissional dos funcionários administrativos, com as seguintes iniciativas:  

• incentivo ao treinamento no próprio local de trabalho;  

• disponibilização de bolsa-estudo para cursos oferecidos pela universidade na 

graduação, pós- graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu) e extensão;  

• subsídio para cursos externos visando atender demandas e necessidades 

apontadas pelo trabalho;  

• possibilidade de participação nos projetos e cursos criados pela Divisão de 

Recursos Humanos, voltados ao desenvolvimento profissional dos 

funcionários administrativos.  

Dentro da política de desenvolvimento de pessoal, a partir do diagnóstico das 

carências e necessidades individuais e coletivas, têm sido desencadeadas ações 

voltadas para o atendimento desses aspectos e , inclusive, para o clima e cultura 

organizacional.  

Analisando o período 2004 2005, dentre as principais ações desenvolvidas 

foram identificadas: 

1- programas e cursos implantados para funcionários e/ou chefias 
administrativas do quadro administrativo permanente;  

 

No período, realizou-se o Programa de vivência profissional iniciado em 2001 

e que envolveu em 2004 a participação de 06 setores da universidade com 11 
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participantes. Implantado em 2000, este programa tem contribuído para o 

desenvolvimento dos funcionários administrativos da PUC-SP em sua área de formação 

acadêmica ou de interesse profissional, possibilitando a conciliação de conceitos teóricos 

com a vivência prática profissional. Diversos setores da universidade têm disponibilizado 

espaço para receber funcionários, vinculados a este programa, possibilitando sua 

participação em  projetos ou trabalhos especializados.  Esta parceria auxilia na 

qualificação do  funcionário no que se refere à  carreira profissional escolhida  e  também   

agrega valor aos setores da PUC-SP que conseguem concretizar novas ações e/ou 

aperfeiçoar rotinas e procedimentos  a partir da contribuição  destes funcionários, os 

quais se encontram  em formação ou foram formados  pela própria universidade. 

Alguns dos setores participaram do programa: CONSULTEC, NTC, 

Contabilidade, Controladoria, Laboratório de Comunicação Social, Laboratório de 

Semiótica, DRH, EDUC, LIAP, TUCA, FEA, Fac. de Fonoaudiologia, Centro de Ex-

alunos, LIAP, Reitoria, Serviço Médico, e outros. 

Foi desencadeado também, em 2004, o curso de Atualização em 

administração escolar, envolvendo 51 funcionários e chefias. A CONSULTEC tem 

promovido cursos em parceria com a DRH para a atualização de informações acadêmico-

administrativas junto às Secretarias Acadêmicas e Setores Acadêmicos da universidade 

(campus São Paulo e Sorocaba ).  A proposta dos cursos realizados previu que os 

participantes multiplicassem em suas respectivas áreas, o conteúdo abordado em sala de 

aula. 

Em continuidade à proposta de Oficinas Temáticas, em 2004, foram realizadas 

essas atividades, envolvendo 341 funcionários e chefias e abordando os seguintes 

temas: - Comunicação, Administração do tempo, Desafios profissionais e Trabalho em 

equipe. Em 2005, as oficinas foram desencadeadas no campus Sorocaba com a 

participação de 50 funcionários.  

O programa Oficinas Temáticas tem por objetivo:  

• levar os funcionários a compreender as variáveis organizacionais que 
interferem no relacionamento interpessoal e no crescimento das pessoas;  

• permitir aos funcionários o desenvolvimento de espírito crítico e criador frente 
aos problemas que a realidade organizacional apresenta.  

Na vida profissional, enfrentam-se dificuldades que envolvem o trabalho e que, 

muitas vezes, não são compartilhadas com pessoas ou áreas que enfrentam os mesmos 

problemas.    Neste sentido, a reflexão e a troca de experiências sobre temas do 

cotidiano organizacional podem ampliar o grau de conhecimento sobre o contexto de 

trabalho, a relação entre as pessoas e, principalmente, sobre si mesmo. Através de jogos 
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e vivências grupais, os funcionários administrativos da PUC-SP puderam experienciar 

situações do contexto organizacional que exigem reflexão e habilidades para lidar com 

pessoas e informações.    

 2- diagnósticos organizacionais. 

 Realizaram em 2004, diagnósticos no Tuca, na Consultec-Setor de Comissão 

de Pesquisa e nos setores participantes das oficinas temáticas. O Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoal tem assessorado alguns setores da universidade na 

identificação de diagnóstico, visando a intervenção e construção de  mudanças 

organizacionais como:  revisão das rotinas de trabalhos, integração do grupo de trabalho, 

administração  de conflitos interpessoais, apontamento de problemas,  busca de 

soluções,  construção de novo perfil profissional e incentivo ao desenvolvimento na 

carreira profissional.   Na maioria dos casos, estas necessidades tiveram origem a na 

reestruturação funcional e física das respectivas áreas. 

Outros diagnósticos foram efetuados em parceria com a Reitoria ou por meio 

de trabalhos de alunos-estagiários da PUC-SP. 

Dadas às necessidades de estudos e elaboração de propostas ligadas a 

recursos humanos, devido aos ajustes à sustentabilidade financeira, em 2005 as 

atividades de desenvolvimento e de promoção junto a funcionários da universidade foram 

desaceleradas. 

 A área de desenvolvimento de pessoal se voltou particularmente para a 

proposta do Centro de Treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento de pessoas, 

com apoio em recursos externos, a ser criado na universidade, conforme previsto no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

O setor responsável por cargos e salários tem se voltado para provimento de 

cargos na instituição, associado ao processo de avaliação dos funcionários, além da 

realização de estudos com vistas à nova estruturação dos cargos face às novas 

demandas e os ajustes financeiros da universidade.  

 

3 - Especialistas: DERDIC 
 

A Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação -  

DERDIC - é um órgão complementar da PUC-SP que se constitui como um centro de 

atendimento clínico na área da audição, voz e linguagem e de educação para surdos e é 
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também um centro de formação de profissionais e de pesquisa no campo da 

comunicação humana e seus distúrbios.  

Historicamente, teve origem como Instituto Educacional São Paulo - IESP, 

escola especializada em crianças surdas, fundado em 1954 por um grupo de pais e 

amigos de crianças com surdez e foi incorporado à Pontifícia universidade Católica de 

São Paulo, em 1969 como Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação. 

O DERDIC conta com uma Escola Especial de Educação Básica, que atende 

cerca de 170 alunos surdos nos cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e no 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Capacita em média 70 surdos por ano para o mercado 

de trabalho, nas áreas de hotelaria, gastronomia e rotinas para escritório. Mantém 

atualizado um cadastro de 2500 surdos candidatos a emprego e colocação no mercado 

de trabalho, faz análise ocupacional em empresas interessadas em contratar pessoas 

surdas por meio do Programa de Orientação Ocupacional e Escolar. A escola de surdos 

oferece cursos de Libras – Língua Brasileira de Sinais para a comunidade em geral, e 

realiza consultoria a empresas e escolas sobre “Comunidade surda e contexto 

empresarial/escolar” e “Interação surdo/ouvinte no ambiente de trabalho”.  

Mantém também uma “Clínica de audição, voz e linguagem - Prof. Dr. Mauro 

Spinelli” que efetiva, por intermédio de seus profissionais (fonoaudiólogos, psicólogos, 

médicos, assistentes sociais, professores e alunos da Faculdade de Fonoaudiologia da 

PUC-SP) — o diagnóstico multidisciplinar e atendimento a pessoas com alterações da 

audição, voz e linguagem. 

O DERDIC realiza um trabalho integrado com a Faculdade de 

Fonoaudiologia, oferecendo campo de estágio aos alunos do curso de Fonoaudiologia e 

mantém constante interlocução com os docentes da Faculdade, realizando atividades 

conjuntas. 

O funcionamento da DERDIC exige um corpo de profissionais especializados, 

tanto como professores das classes de alunos deficientes auditivos, como especialistas 

na área de distúrbios de comunicação, que não se enquadram como docentes da 

universidade e nem como funcionários técnico-administrativos, dadas as características 

de suas funções. O quadro, a seguir, apresenta os profissionais que atuam neste setor da 

universidade:  
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Tabela 15.d - Funcionários especializados do DERDIC- 2005 

Cargos/Funções Graduação Especialista Mestre Doutor TOTAL 
Analista Ocupacional 1    1 1% 
Assistente Social 3    3 4% 
Coordenador Educacional 
Administrativo 1    1 1% 

Coordenador do Serviço de Apoio 
Pedagógico 1    1 1% 

Coordenador Programa de Orientação 
Ocupacional Escolar   1  1 1% 

Fonoaudiólogo 4 2 7  13 19% 
Instrutor. Ling. Sinais 3    3 4% 
Médico Neurologista    1 1 1% 
Médico Otorrino    1 1 1% 
Orientador Educacional 1  1  2 3% 
Professor  Especializado em 
Deficiência Auditiva 26 1 5  32 46% 

Psicólogo  3 3  6 9% 
Recreacionista 4    4 6% 

44 6 17 2 TOTAL 64% 9% 25% 3% 69 

Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP 
 

 

Os dados evidenciaram dos 69 funcionários especializados do DERDIC 

atuando em 2005, a maioria é professor, correspondendo a 40% , seguido de 

fonoaudiólogo que atinge 19% desses profissionais.  Os demais são em número 

reduzido, porém com grande diversidade. 

Constatou-se que todos esses especialistas apresentaram formação em nível 

superior, sendo que 64% têm formação como graduados, 9% como especialistas, 255 

são mestres e 3% doutores. 

Quanto ao regime de trabalho desses funcionários, verificou-se que a maioria 

(57%) atua no regime TP20, no qual se situam os docentes, e 30% têm TP10, sendo a 

maioria fonoaudiólogos. Um grupo de profissionais (12%) de diferentes cargos  estão no 

regime TP30 e apenas 1% (um funcionário), o Coordenador Educacional Administrativo. 

cumpre 40 horas semanais. 

 

Na dinâmica dos recursos humanos da PUC-SP, esses profissionais se 

aproximam da categoria dos docentes, sendo associados à APROPUC e têm seus 

benefícios regidos pelos acordos internos da instituição com essa categoria.  
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4 - Políticas de Benefícios da PUC-SP 

Os serviços e benefícios oferecidos pela PUC-SP estão voltados para a 

facilitação e oferecimento de condições de conforto, segurança e preservação da saúde. 

Com o objetivo de atender seus profissionais, a PUC-SP mantém um setor 

específico: o Departamento de Administração de Benefícios, subordinado à Divisão de 

Recursos Humanos. Esse Departamento está estruturado para viabilizar a concessão dos 

benefícios existentes, bem como aproximar-se das reais necessidades dos professores e 

funcionários, com vistas a possíveis negociações para atender tais necessidades em 

função das possibilidades da Instituição. Atua como facilitador da Política de Recursos 

Humanos existente e tem buscado novas estratégias para administrar os atuais 

benefícios, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados com maior eficiência 

e agilidade. 

A política de benefícios TP12F

13
PT inclui itens que asseguram aos professores e 

funcionários uma complementação salarial, concedendo benefícios, muitos deles com 

especificidades que vão além das registradas na legislação do trabalho: 

Complementação salarial; Vale Transporte; Vale Refeição; Reembolso Escola; Seguro de 

Vida – Bradesco; Adicional por Tempo de Serviço; Portaria Nº 24/69 relativa a 

faltas;Licenças;  Empréstimo Excepcional; Empréstimos Bancários; Assistência Médica;  

Complementação Previdenciária. 

É importante salientar que alguns benefícios serão revistos face as metas 

previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de reestudo das cláusulas 

sociais constantes no acordo interno em vigor na universidade. 

Os benefícios em vigor até 2005 apresentavam as seguintes características:  

 

4.1 - Benefícios de complementação salarial 

A PUC-SP mantém uma diversidade de benefícios que têm características de 

complementação salarial e que garantem condições de conforto para o trabalho do 

funcionário e para atendimento de problemas pessoais. Podem ser elencados: 

                                                 
TP

13
PT Acordo interno de trabalho firmado entre a Fundação São  Paulo e a APROPUC- 95/97 e 2002. 
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-Complementação Salarial: A PUC/SP concede aos seus empregados 

afastados por auxílio-doença (ou licença médica especial) a complementação do salário 

de benefício pago pelo INSS até o valor de 100% de seu salário e até o 14º mês de 

afastamento. 

-Vale Transporte: Os professores e funcionários que utilizam qualquer tipo de 

transporte público ou intermunicipal (Grande São Paulo), para locomoverem-se de sua 

residência à PUC/SP e vice-versa, poderão requisitar Vale Transporte na DRH. 

Os vales são distribuídos mensalmente, até o primeiro dia útil de cada mês, e 

descontados em folha de pagamento no mês seguinte ao da aquisição. O valor do 

desconto é de até 6% do salário, sendo subsidiado pela PUC/SP o valor excedente. 

-Vale Refeição:  Os professores e funcionários da PUC/SP poderão fazer uso 

das refeições do Restaurante Universitário e de outros estabelecimentos comerciais por 

meio do sistema de Vale Refeição - TRANSCHECK. Este poderá ser solicitado na DRH, 

em formulário próprio, na quantidade mínima de 11 vales ou máxima de 44 vales. O 

pedido será entregue até o 10º dia de cada mês, com desconto em folha de pagamento 

no mês seguinte ao da aquisição. Para o prato universitário (bandejão), servido no 

Restaurante Universitário, a PUC/SP oferece subsídio aos professores e funcionários no 

valor de 50% da refeição padrão. 

-Reembolso Escola: A PUC/SP subsidia a mensalidade escolar através de 

reembolso até o limite de 80% do piso salarial, para crianças até 7 anos de idade que 

sejam filhos ou dependentes legais de professores e funcionários. 

- Seguro de Vida – Bradesco Seguros.-A PUC/SP mantém uma Apólice de 

Seguro De Vida Em Grupo para os seus professores e funcionários, com desconto 

mensal do prêmio em folha de pagamento. Implica em cobertura básica nos casos de : 

Invalidez por doença;Invalidez por acidente;Morte natural;Morte acidental e Morte do 

cônjuge. 

 -Adicional por tempo de serviço (Ats): O adicional por tempo de serviço 

corresponde a 5% sobre o salário e é concedido a cada 5 anos de efetivo trabalho, até o 

limite de 6 qüinqüênios. Excluem-se, para a contagem de tempo, os períodos de 

afastamento em auxílio-doença, serviço militar e licença sem vencimentos. 

- Empréstimos bancários: A PUC/SP oferece para os professores e 

funcionários convênios para a concessão de empréstimo bancário. As parcelas não 

poderão ultrapassar 30% do salário líquido. As instituições financeiras para concessão de 

empréstimo são:Banco Real e Bradesco. 
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- Empréstimo Excepcional: O Empréstimo Excepcional, mediante avaliação 

social, poderá ser concedido em até 60% do salário base para desconto em até 03 

parcelas mensais, para casos de dificuldades de ordem financeira, nas seguintes 

situações:Doença grave com intervenção médico-hospitalar inesperada; Morte do 

cônjuge, filhos e/ou dependentes; Catástrofes (desabamentos, enchentes, incêndios, 

etc.). 

-Portaria N.º 24/69 (para funcionários administrativos): Estabelece regime 

especial de faltas para além das legais, podendo o funcionário abonar até 08 (oito) faltas 

no período de 12 meses, por motivo relevante, desde que autorizadas previamente pela 

chefia. 

-Licenças:  

1- Gala (casamento) e Nojo (morte do pai, mãe, cônjuje, filhos e 

companheiro(a) reconhecido judicialmente) - os professores e funcionários da 

universidade, nestas condições, podem ausentar-se de suas atividades laborais sem 

prejuízo da remuneração, pelo prazo de 09 (nove) dias corridos. 

2-Paternidade - os empregados podem ausentar-se do serviço por 07 (sete) 

dias úteis, sem prejuízo da remuneração, por ocasião de nascimento de filhos e nos 

casos de adoção de crianças até 12 meses de idade. 

3-Prêmio (para funcionários administrativos) - o funcionário tem direito, a cada 

10 (dez) anos de trabalho efetivo, a 30 (trinta) dias de licença prêmio remunerada. Na 

contagem de tempo, para a concessão da licença prêmio, excluem-se os períodos de 

afastamento em auxílio doença, serviço militar e licença sem vencimentos. 

4-Acompanhamento familiar - concedida para casos em que se torna 

indispensável a assistência do professor ou funcionário ao familiar que se encontra 

doente, hospitalizado ou não. A liberação da licença será feita mediante apresentação do 

relatório médico com avaliação do Serviço Médico da PUC/SP. Considera-se pessoa da 

família, nesses casos, o cônjuje, pais, filhos e parentes que estejam vivendo sob 

dependência do empregado. 

 

4.2 - Benefícios de conforto, segurança e preservação da saúde 

A universidade também garante aos funcionários alguns benefícios que 

contribuem para sua segurança no trabalho e para a preservação da sua saúde. Podem 

ser elencados:  
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- Assistência Médica: para atender professores, funcionários e seus 

dependentes, a PUC/SP possui dois tipos de Prestadores de Serviços Médicos: 

Intermédica Sistema de Saúde e Seguro Sul América de Saúde, cabendo aos 

professores e funcionários optar por qual desses prestadores deseja ser atendido. Ambos 

dão direito a consultas, exames e internações. 

- Complementação Previdenciária: a Fundação São Paulo firmou contrato 

com a Bradesco Vida e Previdência para implementação de Plano de Previdência 

Complementar.  

A implantação do Plano de Previdência Complementar - Prev PUC-SP foi 

iniciada em Setembro de 2004.  

- Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho - SESMT . A universidade conta com um setor voltado para as questões de 

segurança e medicina do trabalho. Trata-se do - Integra o serviço uma equipe de 

profissionais: médico, enfermeira, engenheiro do trabalho e técnicos em segurança do 

trabalho, que trabalham direcionados à proteção e promoção da saúde e bem-estar de 

todos os seus colaboradores, à prevenção de riscos e doenças ocupacionais e à 

prevenção e utilização racional do meio ambiente e seus recursos naturais.  

A Engenharia de Segurança do Trabalho tem como objetivos:  

• incentivar a colaboração de todos no desenvolvimento de uma Política de 

Segurança e Saúde do Trabalho participativa;  

• valorizar a vida e a saúde do indivíduo;  

• gerenciar e monitorar os riscos ocupacionais;  

• cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, previdenciárias, de meio 

ambiente, estaduais e municipais;  

• estabelecer procedimentos de trabalhos seguros nos ambientes;  

• avaliar constantemente a performance dos trabalhos desenvolvidos em 

segurança e saúde ocupacional. 

• desenvolver e aplicar palestras, cursos, treinamento, campanhas de saúde e 

prevenção, ações preventivas e a formação e treinamento das brigadas de 

incêndio.  

• assessorar a CIPA . 

O serviço utiliza a seguinte dinâmica de trabalho em sua atuação: • Reuniões 

integradas com áreas afins; • Visitas nos Campi;• Palestras;• Inspeções;• Treinamento;• 

Relatórios técnicos. 



 
______________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

  
 

320

-Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): atendendo a exigência 

legal, a PUC-SP conta com a CIPA que tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.  

A CIPA é composta de representantes do empregador (indicados) e dos 

empregados (eleitos), conforme o número de funcionários da instituição, observando a 

Norma Regulamentadora estabelecida na lei número 6514, de 22/12/77. O Presidente é 

indicado pelo empregador e o Vice-Presidente é o cipeiro mais votado. A eleição dos 

novos integrantes da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) acontece em 

maio, nos três campi da PUC em São Paulo. Qualquer professor ou funcionário pode 

inscrever-se e concorrer. Serão escolhidos 7 (sete) representantes na Monte Alegre, 4 

(quatro) na Marquês e 2 (dois) na DERDIC. De acordo com a legislação federal, esses 13 

(treze) representantes vão compor a comissão junto com outros 13 (treze) trabalhadores 

indicados pela Fundação São Paulo. Eleitos e indicados passaram por 20 horas de 

treinamento antes assumirem os cargos, em junho.  

Na PUC-SP, a CIPA tem se revelado muito atuante. Dentre as atividades 

promovidas em 2005 foi realizada a SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

do Trabalho, que teve a participação de todos os campi. 

Ambulatório Médico - Além da assistência médica prestada por serviços 

externos a professores e funcionários, a PUC-SP mantém um Ambulatório Médico para 

atendimento à comunidade e que atua de forma integrada com o SESMT e com a Divisão 

de Recursos Humanos. 

O ambulatório médico da PUC-SP está localizado à Rua Monte Alegre nº 984, 

na sala 14, em frente ao Pátio da Cruz, ocupando uma área física de 90 m². Dispõe das 

seguintes dependências : 02 (dois ) consultórios médicos;01 ( um ) posto de 

enfermagem;01 ( uma ) sala de recepção;01 ( uma ) sala de observação;01 ( uma ) sala 

para realização de procedimentos. 

Funciona de segunda a sexta-feira : de 8 às 23 horas (ininterruptamente ) e 

aos sábados : de 8 às 13 horas. Conta com os seguintes recursos humanos: Médicos- 

04; Enfermeiro - 01; Auxiliar de Enfermagem - 02. 

Além de recursos básicos para a realização de suas funções, o ambulatório 

dispõe de medicamentos para atendimento de urgência, nas formas oral, injetável e 

inalável, sendo o abastecimento do setor feito pelo hospital Santa Lucinda, de Sorocaba. 

Sua ação está norteada pelos seguintes objetivos gerais: 
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- garantir ações necessárias visando : promoção da saúde, prevenção de doenças, 

acidentes e a recuperação da saúde de toda a comunidade da universidade; 

- garantir melhor qualidade de vida possível no trabalho; 

Objetivos específicos: 

- criar e manter uma cultura prevencionista adequada, na instituição; 

- atuar na promoção e prevenção da saúde; 

- atuar no rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde, relacionados 

ou não ao trabalho; 

- reduzir os índices de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e outras; 

- privilegiar o instrumento clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre a 

saúde, a doença e o ambiente de trabalho; 

- diagnosticar, tratar e acompanhar os casos acometidos de doenças, na instituição.  

São realizadas ações primárias de saúde com vistas a proteger os 

trabalhadores (e outros) de riscos e agravos à saúde, atuando de forma integrada com os 

setores da PUC-SP, com a CIPA e com as associações de professores e de funcionários,  

através de : 

-Promoção da saúde: - divulgação de temas médicos com conteúdo de 

interesse para a comunidade, por meio de boletins informativos, periódicos etc.; - 

Realização de palestras, filmes e vídeos sobre assuntos relacionados à saúde;- 

Realização de palestras sobre alcoolismo e outras drogas;- Proteção da saúde / 

Prevenção de doenças 

-Imunização e Profilaxia: - promoção de campanhas de vacinação no sentido 

de prevenir doenças, como campanha de vacinação contra o tétano, rubéola e sarampo; 

Em parceria com a Reitoria, a Divisão de Recursos Humanos, APROPUC e AFAPUC, 

participação nas campanhas anuais de vacinação contra a gripe. 

-Outras ações: campanha de prevenção de Hipertensão Arterial / 2000; 

Campanha de detecção de Diabetes Mellitus / 2001; Campanha de detecção de 

Colesterol / 2003; Prevenção e controle do câncer de mama; Prevenção de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis; Palestras sobre Primeiros Socorros para diversas 

categorias; Detecção, encaminhamento e acompanhamento de casos de alcoolismo, com 

apoio do Serviço Social da Divisão de Recursos Humanos. 

-Ações secundárias de saúde: diagnóstico precoce, procurando-se evitar, 

deste modo, conseqüências mais danosas à saúde das pessoas. São realizadas através 

dos Exames Ocupacionais obrigatórios, de acordo com a NR 7 da Portaria nº. 3214 do 

Ministério do Trabalho. 
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-Exames obrigatórios: exame admissional; exame periódico, exame de 

retorno ao trabalho; exame de mudança de função; exame demissional. 

-Primeiros Socorros na PUC-SP: atendendo dispositivo do item 7.5, subitem 

7.5.1 da NR 7 a universidade dispõe de material necessário à prestação de primeiros 

socorros, através do Ambulatório Médico e da existência de caixas de primeiros socorros, 

que estão localizadas em diversos setores dos 03 ( três ) campi.  

-Vigilância epidemiológica: conforme estabelecido no subitem 7.2.2 da NR 7, 

o Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) considera as questões 

incidentes sobre o indivíduo e a coletividade, privilegiando o instrumento clínico-

epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.  

-Trabalhadores expostos: na área da medicina ocupacional, através de 

realização de perícia realizada nos setores, são detectadas as áreas consideradas 

insalubres, bem como, a realização de exames complementares de monitorização, no 

sentido de preservar a saúde dos trabalhadores. 

O ambulatório médico da PUC-SP atende toda a comunidade da 

universidade, compreendendo: professores, funcionários, alunos, pessoal terceirizados e 

visitantes, nas áreas de clínica geral e medicina do trabalho. 

Esse atendimento compreende o acompanhamento do diagnóstico ao 

tratamento, em regime ambulatorial e atendimento dos casos de urgência, em que é 

prestado o primeiro atendimento e, se necessário, o encaminhamento para outro Serviço 

(pronto socorro, hospital etc.). 

 A equipe do ambulatório atende casos de urgência no local da ocorrência, no 

campus e em suas dependências.  

O Serviço médico da PUC-SP tem também como atribuição, supervisionar o 

atendimento dispensado pelos convênios médicos utilizados pelos professores e 

funcionários da universidade, mantendo estreito relacionamento com os dirigentes e 

profissionais daquelas entidades. 

 

5 – Associação de professores e de funcionários 

A PUC-SP manteve ao longo dos anos uma tradição de diálogo com as 

entidades representativas dos profissionais da instituição para discussão das políticas 

específicas de recursos humanos e dos rumos da universidade. As associações se 
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integraram no movimento de participação da comunidade para discussão de problemas e 

de encaminhamentos com embates por vezes intensos.  

O atual momento vivido pela PUC-SP de ajustes à sustentabilidade financeira, 

provocou tensões nesse diálogo especialmente devido às decisões que envolveram 

cortes de pessoal, iniciado no final de 2005, e a perspectiva de revisão de cláusulas 

sociais do acordo coletivo, o que tem desencadeado reações na busca de redefinição 

dessas relações. 

 

5.1 - Associação de Professores: APROPUC 

A Associação dos Professores da PUC-SP (APROPUC) foi fundada em 1976, 

após uma consulta aos professores da universidade que sentiam a necessidade de se 

organizarem numa associação de professores da PUC-SP que discutisse e 

encaminhasse situações-problemas das mais diversas ordens que os afetavam como 

professores. 

A APROPUC completa 30 anos se destacando como a mais antiga 

associação de professores do Brasil, e esteve presente nos acontecimentos mais 

importantes deste período. No âmbito interno, manteve-se presente nos debates das 

grandes questões da universidade e foi responsável pelas conquistas de benefícios para 

os docentes e pela defesa dos direitos trabalhistas dos professores. 

Mantém vários canais de comunicação com a comunidade. Além do jornal 

PUCVIVA, elaborado em parceria com a associação de funcionários mantém duas 

revistas e ainda investe na comunicação entre os professores por meio de uma página na 

internet com informações e serviços. 

 

5.2 - Associação dos funcionários: AFAPUC 

A Associação dos Funcionários Administrativos da PUC-SP (AFAPUC) criada 

em 1º de julho de 1978, atua como um órgão de discussão e encaminhamento dos 

assuntos de interesse dos funcionários, sendo que muitas conquistas de benefícios foram 

geradas nessas relações. Ela também sempre integrou os espaços de discussão sobre 

as grandes questões da universidade. 

A promoção de eventos culturais e esportivos faz parte das atividades da 

AFAPUC; e estes eventos procuram proporcionar uma maior integração entre os 

funcionários, e uma melhor qualidade de vida. 
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6 – Manifestação da comunidade: professores e funcionários 

técnico-administrativos 
 

A comunidade foi ouvida por meio de questionário específico para cada 

segmento sobre as diferentes dimensões institucionais. Alguns itens buscaram a 

manifestação de professores e funcionários técnico-administrativos sobre a política de 

pessoal da PUC-SP. 

6.1 – Manifestação dos Professores 
 

Os professores se manifestaram sobre aspectos da política de 

aperfeiçoamento desencadeada pela PUC-SP.  

Quando questionados sobre sua participação nas atividades para o 

desenvolvimento docente, oferecidas pela PUC-SP nos últimos 3 anos, aproximadamente 

30% dos docentes reconheceram ter participado das atividades de “desenvolvimento do 

pesquisador docente”, “Aprofundamento de conteúdos específicos relacionados ao curso 

que leciona” e “Formação humanística geral”. Esse índice foi menor no CCMB (17 a 

24%). Atividades voltadas para a “orientação político-educacional “ tiveram pouca 

participação dos docentes, com exceção do CE, em que 47,6% afirmou ter participado 

delas. O CE apresentou as maiores porcentagens de participação dos professores nas 

atividades indicadas.  Um número considerável de docentes desconhece as atividades de 

desenvolvimento oferecidas, sendo 33,9% do CCJEA, 29,6% do CCET, 28,6% do CE e 

27,1% do CCH. No CCMB a porcentagem de desconhecimento é menor- 10,3%.  

O quadro, a seguir, indica as porcentagens de respostas dos docentes dos 

diferentes centros. 
 

Quadro 6.d – Participação e conhecimento pelos professores dos diferentes Centros das atividades 
para o desenvolvimento docente oferecidas pela PUC-SP 

CCJEA CE CCH CCET CCMB ITENS % % % % % 
Aprofundamento de conteúdos 
específicos relacionados ao curso que 
leciona. 

32,3  38,1  35,7  29,6  24,1  

Orientação político-educacional. 6,5  47,6  17,1  11,1  20,7  
Formação humanística geral. 25,8  57,1  32,9  25,9  13,8  
Desenvolvimento do pesquisador 
docente. 32,3  57,1  32,9  33,3  17,2  

Desconheço as atividades para o 
desenvolvimento docente oferecidas 
pela PUC-SP. 

33,9  28,6  27,1  29,6  10,3  
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Os docentes foram solicitados a se manifestar sobre atividades culturais e 

Artísticas, Acadêmicas e comunitárias promovidas pela PUC-SP, indicando o nível de  

informação sobre elas , bem como a possibilidade de integrá-las no seu dia a dia. Os 

dados estão apresentados na tabela, a seguir: 

 
Tabela 16.d - Informação dos docentes dos diferentes Centros e possibilidades de integração no seu dia 
a dia de atividades promovidas pela PUC-SP. 

Atividades CCJEA CE CCH CCE CCMB 
 ITENS % % % % % 

Integradas no meu dia-a-dia 1,6 10,5 7,0 3,6 3,3 
Parcialmente integradas ao meu dia-a-dia 19,0 42,1 23,9 17,9 6,7 
Difíceis de serem integradas ao meu dia-a-dia 44,4 36,8 56,3 25,0 30,0 
Tenho pouca informação sobre essas atividades 27,0 10,5 11,3 46,4 36,7 
Desconheço essas atividades 7,9 0,0 1,4 7,1 23,3 

Culturais e 
artísticas  

 
 Teatro - 

música -dança 
e outros TOTAL 100 100 100 100 100 

Integradas no meu dia-a-dia 7,9 31,6 28,2 21,4 23,3 
Parcialmente integradas ao meu dia-a-dia 54,0 52,6 49,3 50,0 43,3 
Difíceis de serem integradas ao meu dia-a-dia 23,8 15,8 21,1 14,3 23,3 
Tenho pouca informação sobre essas atividades 12,7 0,0 1,4 14,3 6,7 
Desconheço essas atividades 1,6 0,0 0,0 0,0 3,3 

Acadêmicas 
  

 Conferências - 
palestras - 

congressos e 
outros TOTAL 100 100 100 100 100 

Integradas no meu dia-a-dia 0,0 11,8 1,4 3,6 3,3 
Parcialmente integradas ao meu dia-a-dia 17,5 23,5 18,3 17,9 30,0 
Difíceis de serem integradas ao meu dia-a-dia 30,2 17,6 31,0 17,9 23,3 
Tenho pouca informação sobre essas atividades 41,3 35,3 43,7 46,4 30,0 
Desconheço essas atividades 11,1 11,8 5,6 14,3 13,3 

Comunitárias 
 

 Pastoral - 
cursos para a 
comunidade - 

trabalhos 
comunitários e 

outros TOTAL 
100 100 100 100 100 

 

Os professores dos cinco centros foram unânimes em considerar “pouca 

informação” em relação às atividades comunitárias, ou seja, aquelas desenvolvidas 

para a comunidade ou os trabalhos comunitários propostos pela Pastoral. Quase a 

metade dos professores dos centros CCH (49,3%), CCMB (43,3%) e CCET (50%) 

indicaram as atividades acadêmicas – as conferências, palestras, congressos etc. – 

como difíceis de serem integradas ao dia-a-dia, mas que são “parcialmente integradas ao 

dia-a dia”.  

As atividades culturais também foram reconhecidas como “difíceis de serem 

integradas no cotidiano do trabalho” pelos professores do CCH (56,3%) e do CCJEA 

(44,4%).  

A pouca informação sobre as atividades promovidas pela PUC-SP foi 

registrada por porcentagens significativas nos CCMB (36,7%) e pelo CCET (46,4%). No 

CE, 42,1% registraram que reconhecem que estas atividades estão “parcialmente 

integradas no cotidiano do trabalho”. 
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Os professores ainda foram solicitados a avaliar sobre outros aspectos do 

cotidiano da PUC-SP, que envolviam sua atuação profissional. A escala utilizada para as 

respostas incluiu a escala: Sempre, Quase-sempre, Ocasionalmente e Nunca. O quadro , 

a seguir, mostra os aspectos avaliados e as respostas dos professores: 

 
Tabela 17.d - Manifestação dos professores dos diferentes Centros sobre aspectos do cotidiano da 
PUC-SP. 

CCJEA CE CCH CCET CCMB ITENS 
% % % % % 

Sempre/Quase sempre 57  67  77  82  60  
Ocasionalmente 40  33  20  18  40  
Nunca 3  0  3  0  0  

Discuto o 
desenvolvimento de 
minhas atividades 

TOTAL 100  100  100  100  100  
Sempre/Quase sempre 59  81  74  54  67  
Ocasionalmente 32  19  22  39  27  
Nunca 10  0  4  7  7  

Convivo com  
diferentes grupos 
sociais, intelectuais e 
étnico-raciais 

TOTAL 100  100  100  100  100  
Sempre/Quase sempre 94  95  96  96  93  
Ocasionalmente 6  5  4  0  7  
Nunca 0  0  0  4  0  

Tenho liberdade de 
expressão e opinião 

TOTAL 100  100  100  100  100  
Sempre/Quase sempre 18  57  33  21  23  
Ocasionalmente 44  29  51  54  53  
Nunca 39  14  16  25  23  

Participo de projetos 
de inclusão social 

TOTAL 100  100  100  100  100  

 
A análise da tabela anterior mostra que mais de 90% dos docentes de todos 

os Centros indicaram que “sempre“ e “quase sempre” têm liberdade de expressão e 
opinião, e de 50% a 80% indicaram que convivem com diferentes grupos sociais, 
sendo no CCJEA 59%, no CE 81%, no CCH 74%, no CCET 54% e no CCMB 67%. 

Porcentagens semelhantes de docentes (50 a 80%) disseram fazer discussão do 
desenvolvimento das atividades, porém a situação em cada Centro foi diferenciada, 

sendo 57% no CCJEA, 67% no CE, 77% no CCH ,82% no CCET e 60% no CCMB. 

O item assinalado pelas menores porcentagens de docentes (18% a 33%) foi 

a participação em projetos de inclusão, com exceção do CE onde 57% dos 

professores afirmaram ter essa participação.   

 

6.2 – Manifestação dos Funcionários 

Foi possível analisar alguns aspectos relativos ao descritor: grau de satisfação 

pessoal e profissional, indagando sobre a compatibilização das atividades realizadas com 

as previstas para o cargo.  
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Quando solicitados a declararem se as atividades que realizam estão de 

acordo com o cargo que exercem, os funcionários dos campi DERDIC (66,7%), Marquês 

de Paranaguá (69%) e Sorocaba (71,9%) se manifestaram de forma mais positiva. Quase 

metade dos funcionários do campus Monte Alegre (49,2%) assinalaram que realizam 

atividades que estão parcialmente de acordo com o que realizam. Foi reduzido o número 

de funcionários que disseram realizar atividades que não estão de acordo com o seu 

cargo, atingindo 3,4% no campus Marquês de Paranaguá, 4,8% no Monte Alegre e 

nenhum nos demais.  

O quadro x, a seguir, reúne as respostas dos funcionários referentes às 

assertivas investigadas. 
 

Quadro 7.d - Manifestação dos funcionários dos diferentes campi sobre compatibilização das 
atividades realizadas e as previstas pelo cargo 

CAMPI 
As atividades que realizo 

estão de acordo com 
meu cargo 

As atividades que realizo 
estão parcialmente de 

acordo 

As atividades que realizo 
não estão de acordo 

com meu cargo 
 % % % 

DERDIC 66,7 33,3 – 
Marquês de 
Paranaguá 69,0 27,6 3,4 

Monte Alegre 46,0 49,2 4,8 
Sorocaba 71,9 28,1 – 

 

Os dados das respostas dos funcionários que responderam que as atividades 

que realizam “estão parcialmente de acordo” com o cargo ou função que ocupam foram 

analisados e geraram quatro categorias distintas: 

1. Justificativa: Falta de funcionários: (15,9%) 

• “Sou obrigado a desenvolver atividades operacionais, por absoluta falta 
de sistema e pessoal, o que me leva a desfocar a minha função de 
coordenação e gerenciamento de diferentes cenários, a curto, médio e 
longo prazo”; 

• “Devido à falta de funcionários temos que nos envolver em todos os 
processos”. 

2. Diferenças entre cargos e funções: (40,9%) 

• “Meu cargo é de escriturária e na realidade as atividades que realizo são 
pertinentes ao cargo de secretária executiva”; 

• “Nosso cargo é auxiliar de atendimento e na realidade somos os 
atendentes e não auxiliares”. 

3. As atribuições estão além do contrato de trabalho: (13,6%) 

• “Realizo tarefas que estão 1 ou 2 cargos acima do meu”; 

• “Realizo as tarefas que estão relacionadas no meu cargo e faço serviços 
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realizados a mais que o meu cargo é destinado”. 

4. Justificativas indeterminadas: (29,5%) 

• “Realizo outras atividades que não estão previstas pelo cargo atual”; 

• “Faço o trabalho que me compete, mas também faço outros trabalhos 

que não me compete”. 

Outro aspecto analisado foi a manifestação do funcionário sobre seu 

aperfeiçoamento na instituição. 

Quando inquiridos sobre o investimento que a PUC-SP tem feito para o 

desenvolvimento profissional de seus funcionários, as maiores porcentagens foram 

associadas ao item “bolsas para a realização de curso de graduação e pós-graduação”: 

DERDIC (60%); Marquês de Paranaguá (40,7%); Monte Alegre (45,9%) e Sorocaba 

(37,5%). Ao mesmo tempo, em relação a este mesmo item, os campi Marquês de 

Paranaguá e Sorocaba registraram indicação negativa por quase a metade dos 

funcionários, 48,1% e 40,6%, respectivamente. 

As “conferências sobre aspectos amplos da sociedade brasileira” foram mais 

reconhecidas como um investimento para a formação pelo campus DERDIC (30,8%) e 

menos pelo campus Marquês de Paranaguá. (10,7%). Esse campus, de maneira geral foi 

o que registrou maiores porcentagens relativas ao não reconhecimento da formação 

profissional oferecida pela PUC-SP. 

O campus Monte Alegre indicou menos investimento na formação profissional 

em relação a “programas de desenvolvimento de habilidades de trabalho” (37,1,1%) e a 

“estágios para conhecimento de novas técnicas” (36,5%) Os campi DERDIC e Sorocaba 

indicaram ausência na “possibilidade de freqüentar peças de teatro”, 48,4% e 46,7% 

respectivamente, possivelmente devido à distância do teatro da universidade que se 

localiza no campus Monte Alegre.  No quadro 8, a seguir, estão apresentadas as 

informações referentes a todos os campi, relacionadas aos investimentos de formação 

profissional proporcionados pela PUC-SP. 
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Quadro 8.d – Manifestação dos funcionários dos diferentes campi sobre  o desenvolvimento 
profissional proporcionado pela PUC-SP  

DERDIC Marquês de Paranaguá Monte Alegre Sorocaba 

Itens 

S
em

pr
e 

N
un

ca
 

S
em

pr
e 

N
un

ca
 

S
em

pr
e 

N
un

ca
 

S
em

pr
e 

N
un

ca
 

 % % % % % % % % 
Cursos específicos 28,6 28,6 17,2 55,2 18,5 24,6 18,2 18,2 
Conferências sobre aspectos amplos da 
sociedade brasileira 30,8 23,1 10,7 50,0 25,0 13,3 18,8 28,1 

Conferências referentes à minha área de atuação 23,1 38,5 10,3 69,0 11,1 33,3 12,1 30,3 
Possibilidades de freqüentar peças 26,7 46,7 10,7 60,7 35,0 16,7 19,4 48,4 
Estágios para conhecimento de novas técnicas 26,7 33,3 10,3 65,5 7,9 36,5 21,9 28,1 
Acompanhamento do meu desempenho funcional 20,0 20,0 17,9 57,1 11,5 21,3 21,2 27,3 
Programas de desenvolvimento de habilidades de 
trabalho 20,0 26,7 6,9 62,1 1,6 37,1 15,6 28,1 

Bolsas para realização de cursos de graduação e 
pós-graduação relacionados com a minha área de 
trabalho 

60,0 26,7 40,7 48,1 45,9 21,3 37,5 40,6 

Ainda sobre o desenvolvimento profissional os funcionários se manifestaram 

sobre o ambiente de trabalho oferecido pela PUC-SP. O quadro a seguir revela como se 

manifestaram:  

 
Quadro 9.d – Manifestação dos funcionários dos diferentes campi  sobre o ambiente de trabalho 

DERDIC Marquês de 
Paranaguá Monte Alegre Sorocaba 
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 % % % % % % % % 
A PUC-SP proporciona um ambiente 

de trabalho voltado para o 
desenvolvimento humano 

92,3 – 70,4 7,4 39,1 10,9 50 12,5 

A PUC-SP preocupa-se com a 
valorização humana de seus 

profissionais. 
84,6 7,7 50,0 7,7 31,3 17,2 33,3 21,2 

A PUC-SP contribui para que não 
haja exclusão, investindo em 

programas de inclusão. 
76,9 – 48,1 7,4 33,3 7,9 42,4 12,1 

A PUC-SP ocupa um papel 
importante na formação da cidadania 84,6 – 74,1 – 65,6 1,6 60,6 – 

 

Para uma significativa porcentagem de funcionários a PUC-SP ocupa um 

papel importante na formação da cidadania – DERDIC (84,4%), Marquês de Paranaguá 

(74,1%), Monte Alegre (65,6%) e Sorocaba (60,6%) – e proporciona um ambiente de 

trabalho voltado para o desenvolvimento humano – DERDIC (92,3), Marquês de 

Paranaguá (70,4), Monte Alegre (39,1%) e Sorocaba (50%). Quanto ao item “preocupa-

se com a valorização humana de seus profissionais”, o campus DERDIC é o mais 

otimista, pois 84,6% de seus funcionários concordaram com a assertiva. As porcentagens 

de menor valor ficaram com os campi Monte Alegre (31,3%) e Sorocaba (33,3%). No 

campus Marquês de Paranaguá a concordância foi de 50% dos funcionários, com 
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pequena porcentagem de discordância (7,4%). 

Quando inquiridos se a PUC-SP contribui para que não haja exclusão, 

investindo em programas de inclusão novamente o campus DERDIC foi o que posicionou 

de maneira mais positiva (76,9%). Os campi Marquês de Paranaguá e Sorocaba 

indicaram porcentagens muito aproximadas (48,1% e 42,4% respectivamente). O campus 

Monte Alegre foi o que registrou menor porcentagem (33,3%). As porcentagens de 

discordância em relação a esse aspecto foram baixas.  

Outra questão enfocou a existência de discussões relacionadas a assuntos 
de interesse do funcionário em seu ambiente trabalho. 

  As respostas dos funcionários se apresentaram de maneira positiva em 

todos os campi, onde as maiores porcentagens de respostas mostraram que sempre ou 

quase sempre se têm discussões sobre os assuntos apontados na questão, como 

evidencia o quadro a seguir: 
Quadro 10.d - Manifestação dos funcionários dos diferentes campi da PUC-SP sobre a existência de 
discussões relativas a assuntos de seu interesse. 

DERDIC Marques de Paranagua Monte Alegre Sorocaba 
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% % % % % % % % % % % % 
Meus direitos e deveres. 80,0 13,3 6,7 50,0 25,0 25,0 56,5 37,1 6,5   61,8 23,5 14,7

Modificação de benefícios. 64,3 28,6 7,1 35,7 39,3 25,0 45,3 42,2 12,5 60,6 27,3 12,1
Negociações saláriais. 85,7 14,3 0,0 79,3 3,4   17,2 80,3 15,2 4,5   71,9 18,8 9,4 

Políticas de administração de pessoal. 76,9 15,4 7,7 48,1 40,7 11,1 43,8 40,6 15,6 54,5 27,3 18,2
Capacitação profissional. 71,4 21,4 7,1 27,6 41,4 31,0 29,7 48,4 21,9 60,6 21,2 18,2

 

As “discussões sobre negociações salariais” foram as que obtiveram os 

maiores índices de respostas positivas em todos os campi, onde mais de 70% dos 

funcionários afirmaram que sempre ou quase sempre se discute este assunto na PUC-SP 

e o campus DERDIC teve o maior índice- 85,7%.  

No campus Marques de Paranaguá, 31% dos funcionários responderam que 

nunca se discute “capacitação profissional”, sendo esse o maior índice entre as respostas 

negativas. Os funcionários dos campi DERDIC e Sorocaba se posicionaram de forma 

muito positiva em relação às diferentes possibilidades de discussão. 

Quando inquiridos sobre os “locais para tomada de decisões” dos quais 

participam, os funcionários dos campi DERDIC, Monte Alegre e Marquês de Paranaguá 

bem como os da destacaram o item “reuniões com chefias do setor”, com 60%, 50,7%, 

20% e respectivamente das respostas. No campus Sorocaba as “Assembléias da 

Associação de Funcionários (AFAPUC)” foi o item que mais se destacou com 47,2%, 
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como se constata na tabela, a seguir. 
 
Quadro 11.dT - ManifestaçãoT dos funcionários dos diferentes campi referentes aos locais de participação 
para a tomada de decisõesT. TT 

CAMPUS 

DERDIC
 

Marques de 
Paranaguá 

 

Monte 
Alegre 

 

Sorocaba 
 LOCAIS PARA TOMADA DE DECISÕES 

% % % % 
Assembléias da Associação de Funcionários 
(AFAPUC) 13,3 13,3 47,8 47,2 

Reuniões com chefias do setor. 60 20 50,7 33,3 
Colegiados (Consun, CAF, CEPE e CECOM) 0 3,3 7,5 0 
Não participo de nenhum processo de 
tomada de decisões. 33,3 63,3 26,9 30,6 

 

Pequena porcentagem de funcionários indicou o espaço dos colegiados, o 

que está dentro da expectativa, considerando que existe uma representação da categoria 

nessas reuniões. Porém isto não explica o fato de nenhum funcionário dos campi  

DERDIC e Sorocaba ter feito a indicação.   

Um ponto a ser salientado foram as respostas no item “não participo de 

nenhum processo de tomada de decisões”, que no campus Marquês de Paranaguá 

somou 63,3% e nos outros campi ficaram acima dos 26%, ou seja, DERDIC 33,3%, 

Sorocaba 30,6% e Monte Alegre 26,9%.  

Os funcionários foram solicitados a avaliar os seguintes aspectos relativos 
ao dia-a-dia da PUC-SP: se “os serviços prestados pelos funcionários estão de acordo 

com suas expectativas de bons serviços”; se “as informações são compartilhadas a todas 

as pessoas envolvidas”; se “os problemas são solucionadas de forma permanente”; se 

“as atividades propostas para o dia-a-dia acontecem conforme  foram planejadas”. A 

coleta de dados foi realizada aplicando-se uma escala com 4 medidas:  Sempre, Quase 

sempre, Raramente ou Nunca.  

Optou-se por apresentar as manifestações dos funcionários em relação à 

resposta “sempre”, o que possibilitava uma visão do seu posicionamento sobre os itens 

pesquisados. O quadro, a seguir, permite visualizar essa manifestação. 
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Gráfico 18.d  - Distribuição das respostas dos funcionários dos diferentes campi referentes à assertiva 
sempre da questão: Responda às questões abaixo, pensando no dia-a-dia na PUC-SP? 
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No dia-a-dia da PUC-SP, se “os serviços prestados pelos funcionários 
estão de acordo com suas expectativas de bons serviços” foi indicado de forma 

positiva nos campi Marquês de Paranaguá (57,1%) e Sorocaba (45,5%). Os funcionários 

dos campi DERDIC e Monte Alegre responderam de forma menos positiva: 26,7% e 

12,7%. 

Nos campi DERDIC (40%) e Sorocaba (35,5%) os funcionários 

compartilham as informações mais do que os funcionários dos campi Monte Alegre 

(18,8%) e Marquês de Paranaguá (28,6%). Em relação à realização das atividades 
planejadas, as porcentagens que indicam uma posição mais afirmativa ficaram a baixo 

de 30%: DERDIC (6,7%), Monte Alegre (9,2%), Marquês de Paranaguá (28,6%) e 

Sorocaba (29,4%). Com relação à solução dada aos problemas de forma permanente, 

pouco mais de um quarto dos funcionários disse que sempre ocorre, em quase todos os 

centros, com exceção do Monte Alegre onde apenas 12% assim reconheceram. 

Os funcionários do campus Monte Alegre tenderam a dar respostas menos 

positivas que os dos demais campi quanto aos aspectos do dia-a-dia considerados.  

Quando solicitados a avaliarem os quatro aspectos do dia-a-dia na PUC-SP, 

considerando o setor em que desenvolvem seus trabalhos, as respostas foram muito 

positivas, com índices maiores do que quando consideraram a universidade em geral. Os 

serviços prestados estão de acordo com as expectativas de bons serviços por mais 
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da metade dos funcionários dos campi DERDIC (64,3%), Marquês de Paranaguá (66,7%) 

e Sorocaba (66,7%). Os funcionários do campus Monte Alegre registraram a menor 

porcentagem referente ao critério “sempre”: 36,4%. 

As avaliações foram também positivas para mais da metade dos funcionários 

quando questionados em relação ao compartilhar de informações: DERDIC (71,4%); 

Marquês de Paranaguá (67,9%), Monte Alegre (51,6%). Quase a metade dos 

funcionários do campus de Sorocaba (44,1%) declararam compartilhar informações entre 

todas as pessoas envolvidas com o trabalho. 

Os aspectos menos positivos foram relacionados ao planejamento do 
trabalho e a solução permanente dos problemas enfrentados cotidianamente. 

DERDIC (14,3% e 21,4%); Marquês de Paranaguá (51,9% e 42,9%), Monte Alegre 

(26,2% e 30,8%) e Sorocaba (41,2% e 37,1%). 

Tais manifestações podem ser visualizadas no gráfico, a seguir: 
 

Gráfico 19.d – Distribuição das respostas dos funcionários dos diferentes campi referentes à assertiva 
sempre da questão: Agora responda às mesmas questões pensando no SETOR onde realiza seu 
trabalho 
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Os funcionários ainda foram solicitados a avaliar sobre outros aspectos do 

cotidiano da PUC-SP, que envolviam sua atuação profissional, por meio de questão com 

o mesmo teor da constante do questionário dos docentes.  

A escala utilizada para as respostas incluiu a escala: Sempre, Quase-sempre, 

Ocasionalmente e Nunca. O quadro , a seguir, mostra os aspectos avaliados e as 

respostas dos funcionários. 
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Tabela 18.d - Manifestação dos funcionários dos diferentes campi sobre aspectos do cotidiano da PUC-
SP 

DERDIC Marques de 
Paranagua 

Monte 
Alegre Sorocaba ITENS 

% % % % 
Sempre/Quase sempre 50,0 51,7 56,5 67,6 
Ocasionalmente 35,7 37,9 40,3 23,5 
Nunca 14,3 10,3 3,2 8,8 

Discuto o desenvolvimento 
de minhas atividades. 

TOTAL 100 100 100 100 
Sempre/Quase sempre 85,7 86,2 79,4 81,8 
Ocasionalmente 7,1 13,8 11,1 15,2 
Nunca 7,1 0 9,5 3,0 

Convivo com diferentes 
grupos sociais, intelectuais e 
étnico-raciais. 

TOTAL 100 100 100 100 
Sempre/Quase sempre 78,6 66,7 87,5 66,7 
Ocasionalmente 14,3 25,9 9,4 30,3 
Nunca 7,1 7,4 3,1 3,0 

Tenho liberdade de 
expressão e opinião. 

TOTAL 100 100 100 100 
Sempre/Quase sempre 28,6 0,0 14,8 25,0 
Ocasionalmente 28,6 21,4 41,0 31,3 
Nunca 42,9 78,6 44,3 43,8 

Participo de projetos de 
inclusão social. 

TOTAL 100 100 100 100 

 

A análise da tabela anterior mostra que os funcionários indicaram que 

“sempre“ e “quase sempre” convivem com diferentes grupos sociais, intelectuais e 

étnico-raciais – DERDIC (85,7%); Marquês de Paranaguá (86,2%); Sorocaba (81,8%) e 

Monte Alegre (79,4%) – e têm liberdade de expressão e opinião – Monte Alegre 

(87,5%) DERDIC (78,6%); Marquês de Paranaguá (66,7%); e Sorocaba (66,7%).  

Os dados indicaram também que a discussão do desenvolvimento das 
atividades que desenvolvem diariamente ocorre, ocasionalmente, principalmente nos 

campi DERDIC (35,7%), Marquês de Paranaguá (37,9%) e Monte Alegre (40,3%). A 

“liberdade de expressão” foi indicada como ocorrência ocasional nos campi Marquês 

de Paranaguá (25,9%) e Sorocaba (30,3%) e a participação em projetos de inclusão é 

também ocasional em todos os campi avaliados: DERDIC (28,6%), Marquês de 

Paranaguá (21,4%), Monte Alegre (41%) e Sorocaba (31,3%). Quanto a esse item 

predominou o reconhecimento pelos funcionários de que nunca participam desses 

projetos: Marquês de Paranaguá -78,6%; Sorocaba- 43,8%; Monte Alegre-44,3%; 

DERDIC 42,9%.  
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III - Encaminhamentos para a tomada de 
decisões 
 

1- Potencialidades e fragilidades 

A qualificação dos profissionais da PUC-SP sempre se revelou um marco da 

instituição e é considerada condição essencial para o projeto da universidade, voltado 

para a excelência acadêmica e pelo compromisso social.  

Os documentos oficiais da PUC-SP explicitam as políticas de pessoal 

adotadas pela instituição, sempre marcadas pela preocupação em manter um quadro de 

profissionais de excelente qualificação, assegurar seu aperfeiçoamento contínuo e 

oferecer condições para realização do trabalho. Enfatizam o reconhecimento do fator 

humano como elemento valioso para a efetivação dos objetivos educacionais. 

O Plano de gestão da PUC-SP, para o período 2004-2009 prevê muitos 

objetivos e metas voltadas para aspectos de qualificação e desenvolvimento dos recursos 

humanos e para ajustes da política de pessoal à sustentabilidade financeira da 

universidade.  

A proposta avaliativa da dimensão tomou como referenciais as intenções 

institucionais e, adotando uma diversidade de encaminhamentos, explorou indicadores 

relativos a dois focos de análise:  

- O perfil dos profissionais da instituição: docentes, funcionários técnico-

administrativos e especialistas.  

- as políticas de pessoal desencadeadas pela instituição. 

O resultado das análises avaliativas da dimensão políticas de pessoal permitiu 

levantar Potencialidades e Fragilidades que podem dar elementos para reflexão e 

tomadas de decisões quanto às questões de recursos humanos da universidade. 

No que diz respeito ao primeiro foco de análise, ou seja o perfil dos 

profissionais, foram considerados a qualificação, levando em conta a formação e  

experiência profissional, a duração de vínculos na instituição, a situação funcional, além 

de aspectos específicos das categorias funcionais avaliadas. O segundo foco trouxe 

dados sobre as políticas implementadas de admissão, carreira, desenvolvimento 

profissional, benefícios, além de informações referentes à opinião dos profissionais sobre 

aspectos dessas políticas e sobre relações e clima institucional. 
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A PUC-SP conta em sua estrutura organizacional com a Divisão de Recursos 

Humanos, para apoio à gestão da área de recursos humanos. A Divisão  assume os 

encaminhamentos funcionais e cadastramento de todo o pessoal da universidade, bem 

como a administração de benefícios, ainda cuida especificamente dos processos de 

carreira e desenvolvimento dos funcionários técnico-administrativos. 

A análise do perfil dos docentes evidenciou a presença de um grupo de 

profissionais com predomínio de aspectos positivos. Quanto às  políticas institucionais, 

foram constatadas compromissos claramente implementados no que diz respeito a 

carreira, aperfeiçoamento e condições de trabalho. 

Os docentes são lotados, em sua maioria, nos Departamentos, órgãos 

responsáveis pelas políticas acadêmica e científica da área epistemológica de sua 

especificidade. Assumem aulas de sua especialidade em diferentes Faculdades da 

Graduação ou na Pós-Graduação, o que favorece trabalhos interdisciplinares e a 

integração dos níveis de ensino. 

Há uma condição desejável que os docentes apresentem maior tempo de 

dedicação à universidade. Nesse aspecto verificou-se que, em 50% das unidades 

(Faculdades e Departamento de Teologia e Ciências da Religião e Pós-Graduação), 60% 

ou até 87% dos docentes nela lotados têm o regime integral de trabalho (TI40). Há, 

porém, unidades nas quais esse índice manifestou-se baixo, como é o caso de Ciências 

Médicas e Biológicas com 21,5% e de Direito com apenas 11,2% dos docentes nessa 

condiçãoTP13F

14
PT. Nesta última também se identificou professores com contrato hora-aula, 

situação de exceção na universidade. 

Os regimes de trabalho do pessoal docente foram regulados desde 1978 pela 

Deliberação n° 65/78 , que foi revista em 2005. Como condição privilegiada, o que foi 

mantido na atual revisão,  a carga contratual docente, possibilitava o exercício 

concomitante da docência e de outras atividades de natureza acadêmico-administrativas, 

como pesquisa, orientação de tese, supervisão de estágio, atendimento psicológico, entre 

outras. Dados institucionais revelaram que a dedicação à docência variou de 40% ao 

máximo de 60%. 

A revisão da Deliberação 65/78, em final de novembro de 2005, visou a 

utilização da mesma no seu potencial de maximização. Essas decisões ocorreram não só 

pela necessidade de enfrentamento da crise econômico–financeira da universidade, sem 

prejuízo ao projeto acadêmico, como de articulação desta legislação com as inovações 

                                                 
TP

14
PT Com a maximização da Deliberação 65/78 essa situação foi superada, com aumento do número de 

docentes com carga horária maior. 
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definidas pela Deliberação n° 01/2006, em vigor desde novembro de 2006, relativas às 

funções das categorias da carreira docente. Houve ampliação do percentual de 

dedicação à regência de aulas na graduação e ampliação do número de orientandos a 

serem atendidos pelos docentes na Pós-Graduação. A alteração foi introduzida em 

caráter transitório e sujeita à avaliação pelas instâncias colegiadas da universidade. 

Os docentes em regime integral (TI40) apresentam uma atuação diversificada 

na universidade, assumindo, conforme contrato, atividades de pesquisa, de extensão e 

administrativas em maior escala que os demais. 

Quanto à titulação, os docentes da PUC-SP apresentam um diferencial no 

contexto das universidades brasileiras. Os dados foram reveladores da política 

institucional de assegurar a melhor qualificação dos professores para assumir a missão 

educacional a que se propõe. 

  Na Graduação atuam 82,2% de docentes com titulação de mestre, doutor ou 

pós-doutor/Livre docente. Pequenas porcentagens, ou seja, 13,1% de docentes têm a 

titulação de graduado e 4,6% de especialista.  Há Faculdades com um corpo docente 

com índices maiores que essa média de titulação de mestre ou superior, porém, há 

outras com índices inferiores, caracterizando situações que exigem encaminhamentos 

compatíveis. 

Os docentes mais titulados assumem maior carga horária de trabalho, 

evidenciando uma ênfase em se ter a presença de docentes mais qualificados atuando 

na instituição. Tal política está sendo reforçada e mais enfatizada com a instituição da 

Deliberação 01/2006, que passou a vigorar a partir de 23/11/05. 

Metade dos docentes da PUC-SP tem de 11 a 28 anos de magistério no 

ensino superior. Esse é um indicador de qualificação, que também se define pelo tempo 

de experiência do profissional, valorizando-se o docente como produtor de conhecimento 

pela prática reflexiva, especialmente em momentos coletivos como ocorre na instituição. 

A produção docente é uma preocupação da universidade e compreendida de 

forma desvinculada da simples medição de produtividade. Considera-se a importância da 

produção na perspectiva da democratização do conhecimento científico pela instituição 

universitária, e por outro, como fonte de atualização do docente. 

A produção se efetivou, em especial, na modalidade de livros ou capítulos de 

livros, artigos em periódicos científicos e trabalho em anais, atingindo a faixa de quase 

50% dos professores com indicação de produções. Porém, 34% não registraram 
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produção no período de 2003 a 2005, índices que foram considerados aquém das 

expectativas da instituição e demandam análises e encaminhamentos. 

A duração de vínculos está associada ao grau de satisfação dos profissionais 

com as políticas da instituição em relação ao seu trabalho, que parece ser positivo na 

PUC-SP, pois  40% dos docentes têm mais de 21 anos de vínculo com a universidade. 

A PUC-SP tem um plano de carreira docente estruturado desde 1971, que  

tem sido objeto de aperfeiçoamento resultante de um processo de discussão com a 

comunidade, na busca de atender às novas demandas e à política de qualificação dos 

professores. Atualmente foi objeto de revisão pela Deliberação 12/05, que instituiu, entre 

outros, dois aspectos inovadores: a exigência de um processo de avaliação contínua dos 

docentes como condição para ingresso e promoção na carreira e a reorientação das 

funções dos departamentos que passaram a integrar suas funções administrativas com a 

gestão do conhecimento nas áreas específicas.   

As políticas de admissão e progressão da universidade são calcadas em 

processos seletivos e de promoções transparentes e com exigência de concursos e 

titulação.  

Alguns aspectos da política para o pessoal docente na PUC-SP deixam clara 

a preocupação com o desenvolvimento desse profissional, na medida em que são 

incentivados níveis mais altos de formação, como: a situação contratual docente, tendo o 

regime horista em caráter de exceção; a exigência estatutária de se atingir o grau mestre 

ou doutor em 5 anos pelo iniciante e pelas regras de promoção na carreira.  Além dessas 

políticas, a universidade mantém o Fundo de Apoio à Pesquisa, que conta com receita 

específica e se constitui um programa de incentivo à capacitação docente, concomitante 

a uma política de introdução da pesquisa como atividade corrente na universidade. 

A universidade mantém um grupo de profissionais especializados que atuam 

na Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação -  DERDIC, órgão 

complementar da PUC-SP. Esses funcionários são  regidos, em suas condições 

funcionais, pelas políticas do pessoal docente. 

Em relação aos funcionários técnico administrativos, a análise do perfil 

mostrou a existência de profissionais com boa qualificação e compatível para o 

desempenho das funções acadêmico-administrativas, administrativas e operacionais nos 

diferentes campi da universidade. 

Há uma diversidade de cargos compondo as diferentes categorias funcionais 

e entre elas a categoria de cargos não avaliados que exige encaminhamentos. Ficou 
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evidenciada uma política, que vem sendo implantada na universidade, de contratação de 

empresas terceirizadas para a realização de diferentes ações, o que justifica o reduzido 

número de funcionários operacionais nos quadros da instituição. A existência de muitas 

situações de contratos recentes (até 2 anos) é reveladora de demandas de novas 

funções na universidade.  

A grande maioria dos funcionários cumpre uma carga horária de mais de 30 

horas semanais, em todos os campi . 62,5% tem de 11 a 21 anos de vínculo com a PUC-

SP, o que é indicador de um bom nível de satisfação com as políticas de pessoal. A 

instituição apresenta índices que revelam uma situação diferenciada, quanto a formação 

desses profissionais, na medida em que tem uma grande porcentagem (42%) de 

portadores de formação em nível superior na categoria de funcionários técnico-

administrativos. Há um pequeno número funcionários com até 4(quatro) anos de ensino 

fundamental. 

Os funcionários técnico-administrativos da PUC-SP tiveram as políticas de 

cargos, salários e de desenvolvimento profissional reordenadas a partir de 1996, com a 

implantação do Plano de Cargos e Salários e do Plano de Desenvolvimento Profissional.  

Esses planos integram a política de admissão e promoção, numa proposta 

que exige um trabalho cuidadoso de registros e acompanhamento contínuo, com 

participação das chefias. Especificamente a política de admissão, privilegia a ascensão 

aos cargos superiores, de funcionários já contratados, num processo endógeno que 

representa fator motivacional para o desenvolvimento do corpo técnico administrativo. As 

propostas de desenvolvimento profissional são orientadas por processos de avaliação.  

Implementados há quase 10 anos os Plano de Cargos e Salários de 

Desenvolvimento Profissional e outros aspectos das políticas específicas, encontram-se 

em estudos com vistas ao seu aperfeiçoamento e considerando as condições de 

sustentabilidade financeira da universidade.  

A PUC-SP mantém uma política de benefícios que contempla não somente os 

legalmente previstos, como outras condições resultantes de negociações das entidades 

representativas dos profissionais com a instituição. O diálogo com as entidades para 

discussão das políticas específicas de recursos humanos e dos rumos da universidade, 

sempre se constituiu uma tradição da universidade. As necessidades de ajustes da 

sustentabilidade financeira, especialmente quanto às decisões que envolveram 

demissões e cláusulas sociais do acordo coletivo, geraram tensões nesse diálogo, o que 

tem desencadeado reações na busca de redefinição das relações. 
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As manifestações de funcionários e professores sobre aspectos da política de 

pessoal e de relações institucionais, trouxeram dados que merecem ser considerados no 

aperfeiçoamento da dimensão. Houve variação dessas manifestações nos diferentes 

campi. 

Os docentes são quase unânimes em reconhecer sua liberdade de opinião e 

de expressão, a possibilidade de discussão sobre desenvolvimento de suas atividades, 

assim como a possibilidade de convivência na universidade. Quanto às ações de 

aperfeiçoamento oferecidas, um grupo considerável assinala a participação, enquanto 

outro grupo desconhece as atividades desenvolvidas. As atividades comunitárias são 

pouco conhecidas pelos docentes e eles também consideram difíceis integrar no seu dia 

a dia, tanto as atividades acadêmicas como as culturais oferecidas. 

Os funcionários técnico-administrativos, entre outros aspectos, manifestam 

um grau considerável de satisfação pessoal e profissional ao declarar, em sua maioria, 

que realizam atividades de acordo com o cargo que exercem e que a universidade 

proporciona ambiente de trabalho voltado para o desenvolvimento humano e tem 

preocupação com o profissional. Também destacam a existência de espaços para 

discussões de assuntos de seu interesse, como direitos, deveres, negociações, entre 

outras e para compartilhar informações. Assim como os docentes, afirmam ter liberdade 

de expressão e opinião e possibilidades de conviver com diferentes grupos sociais, 

porém, indicam que a discussão do desenvolvimento das atividades ocorre 

ocasionalmente. Além disso, uma parcela considerável diz não participar de processos de 

tomadas decisões, embora afirmem participar de reuniões com chefias.  

 

2- O aperfeiçoamento da dimensão políticas de pessoal 
 

A aproximação da realidade no processo avaliativo revelou a predominância 

de aspectos positivos, quer seja em relação ao perfil dos profissionais como das políticas 

implementadas pela instituição. 

O momento vivido pela universidade com vistas a assegurar a 

sustentabilidade financeira, que é do conhecimento público, teve na política de pessoal 

um dos seus focos mais complexos, diante do desafio de tomar uma série de medidas 

sem comprometer a qualidade do trabalho acadêmico da instituição. 

O Plano de Gestão havia apontado as interferências necessárias, em formato 

de metas, porém, sabe-se que a efetivação das medidas que envolvem diretamente a 
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situação de trabalho dos sujeitos são geradoras de tensões e difíceis de serem 

assumidas.  

Muitas das metas previstas no Plano já foram implementadas ou estão em 

fase de implementação, sendo que algumas dizem respeito ao ajuste financeiro e outras 

tem objetivo de aperfeiçoamento das políticas de pessoal: 

No que diz respeito aos funcionários técnicos administrativos, foram 

efetivadas:  

- para garantir a sustentabilidade financeira:  suspensão de contratações e 

promoções; reestudo das cláusulas sociais constantes do acordo interno. 

- para o exercício da atividade administrativa de forma compatível com a 

instituição: implantação de um sistema integrado de informações para decisões em RH  e 

estudos para elaboração de critérios para aproveitamento de funcionários e para seleção 

de funcionários, início da revisão do Plano de Cargos e Salários; implantação de sistema 

de avaliação. 

No que diz respeito aos docentes, foram efetivadas: 

- para buscar o desempenho acadêmico com sustentabilidade: correção de 

distorções contratuais; elaboração de nova proposta contratual para discussão e 

aprovação na universidade; revisão da Deliberação 65/78. 

- para aperfeiçoar as funções relativas às categorias da carreira docente:  a 

construção de uma política para definição de vagas do quadro de carreira docente; 

definição do número de vagas do quadro de carreira compatibilizando-o com as funções 

das diversas categorias expressas pelas atividades do  departamento. 

Diante desse contexto, alguns encaminhamentos podem ser assinalados para 

aprimorar a dimensão das políticas de pessoal na universidade: 

 

 Implementação de medidas de redimensionamento do quadro de 

pessoal, por meio de uma política de Recursos Humanos que 

considere: diagnóstico das condições dos profissionais às políticas já 

existentes, estudo da estrutura organizacional, o desenvolvimento 

profissional atrelado a um plano de carreira, as demandas de mercado, 

parâmetros e critérios transparentes e o equilíbrio entre despesas e 

receitas; 

 Efetivação do acompanhamento da implantação da Deliberação 01/06, 
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de caráter provisório, para avaliar os impactos na qualidade de atuação 

dos docentes;  

 Implementação do processo de avaliação dos profissionais, tomando-o 

como eixo para o aperfeiçoamento e instrumento para a evolução na 

carreira.  Implica na definição coletiva de critérios, instrumentos e 

encaminhamentos, a partir de diretrizes gerais da universidade e que 

contemplem as especificidades das unidades. É um trabalho que 

envolve mudança de relações e mesmo da cultura institucional, 

incluindo a revisão de processos já implantados; 

 Acompanhamento da implantação da Deliberação 12/05 e de seus 

instrumentos legais regulamentadores,  que trata especificamente do 

processo de avaliação dos docentes e da reorientação das funções 

dos departamentos; 

 Fortalecimento da política de formação continuada dos recursos 

humanos da instituição, visando a crescente melhoria do desempenho 

acadêmico e administrativo voltado para a excelência da educação. 

Integrar a essa política os processos de avaliação, a fim de que as 

reais necessidades dos profissionais sejam atendidas; 

 Adoção de providências para criação do Centro de Treinamento, 

aperfeiçoamento e desenvolvimento de pessoas, com apoio em 

recursos externos; 

 

 Incentivo às produções intelectuais dos docentes da instituição 

tornando-a compatível com a produção de conhecimento que vem 

sendo efetivada na universidade por meio dos grupos de pesquisa, 

pela iniciação científica e de outros projetos institucionais; 

 Aperfeiçoamento contínuo do banco de dados da universidade 

integrando informações de recursos humanos a outras informações 

acadêmicas administrativas, visando a produção de relatórios 

gerenciais que possam instrumentar o processo de tomada de 

decisões. É fundamental a possibilidade de diálogo entre as áreas, 

considerando todos os campi a partir de um sistema integrado de 

informações. 



Políticas

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP

Base de Dados 2004 - 2005

Atendimento ao Estudante
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I - Introdução 
Analisar o atendimento ao estudante no ensino superior esbarra em uma 

gama de questões permeada por aspectos políticos e econômicos que dão o formato às 

condições de acesso e de qualidade da educação oferecida.  

A história da educação superior acompanha discussões e políticas que vêm 

se estruturando no país, especialmente a partir da década de 20, quando foi esboçada 

uma política educacional para todos os níveis da educação, mas que sempre teve 

dificuldades de se efetivar. 

O Brasil tem sistematicamente se apresentado no panorama mundial e na 

América Latina, com indicadores reveladores de baixa qualidade, tanto no que diz 

respeito ao atendimento quantitativo à demanda, como a qualidade da educação 

oferecida. 

Está longe de ser efetivado o preceito constitucional de oferecer a todos os 

brasileiros a educação e o ensino como direito, e manter o cidadão nas instituições 

educacionais. Atualmente apenas 9% dos estudantes na faixa etária dos 18 aos 24 anos 

freqüentam a universidade1. 

A expansão do ensino superior apresenta uma história peculiar que tem seus 

tentáculos nas questões mundiais desse nível de educação. Situa-se no diálogo com as 

políticas de expansão do ensino particular em que se coloca a questão do financiamento 

da educação pelo Estado, de gerência das instituições com as novas demandas e a 

questão da autonomia das instituições e gera o que se vem acompanhando a crise da 

universidade2.  

O ensino particular teve uma grande expansão na realidade brasileira por 

meio da pressão social por vagas e da presença de uma política do setor público que não 

assumiu o atendimento à população. O Censo/ 20033 evidenciou que as instituições 

privadas correspondem a 88,9% das instituições da educação superior brasileira. O 

crescimento quantitativo desordenado, ausência de medidas avaliativas e de controle da 

qualidade trouxeram como conseqüência o declínio da qualidade da formação de 

profissionais possibilitada pelo ensino superior. 

                                                 
1 Fonte: MEC/INEP. 
2 SANTOS, Boaventura de S. (1999). Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: 
Cortez.  
TRINDADE, Hélgio (org.). (1999). Universidade em ruínas: na república dos professores Petrópolis, RJ: 
Vozes/RS: CIPEDES. 
3 MEC/INEP , Censo da Educação Superior (2003) 
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Nesse contexto a PUC-SP, como instituição particular comunitária, assumiu o 

desafio, aparentemente contraditório, de resguardar a excelência acadêmica 

desvinculada dos lucros, buscando condições para assegurar a possibilidade de acesso e 

permanência/êxito escolar do aluno, inclusive reconhecendo as diferenças.  

Como descrito no Projeto de Desenvolvimento Institucional da PUC (PDI) 4, a 

PUC-SP, “em coerência com seu modelo de universidade privada de caráter público e 

comunitária, assume a responsabilidade de assegurar a inclusão de todos os alunos 

vindos dos vários segmentos da sociedade por meio de um esforço sistemático de 

garantia de acesso, permanência e sucesso do corpo discente. Nesse esforço, o 

reconhecimento das diferenças para promoção da igualdade impõe-se como exigência 

básica.” (PDI,p.33) 

Essa preocupação realçada no PDI se concretiza na universidade por meio 

de ações voltadas para o atendimento aos estudantes e que favorecem a sua realização 

de um processo educacional de qualidade na educação superior.  

 

A avaliação da dimensão Atendimento ao Estudante 

A auto-avaliação institucional focalizou as iniciativas institucionais de 

atendimento ao estudante na avaliação da Dimensão, que foi situada no contexto das 

principais políticas assumidas pela instituição para atender seus objetivos educacionais.   

A análise da realidade da PUC-SP revelou que as ações desencadeadas se 

encaminhavam em duas direções complementares que foram caracterizadas como eixos, 

ambos previstos pela missão institucional da PUC-SP. 

Por um lado tem-se o eixo de inclusão, que congrega as iniciativas 

institucionais que contribuem para impedir os efeitos discriminatórios decorrentes das 

desigualdades sociais, coerente com os princípios da responsabilidade social assumida 

pela universidade com suas características comunitárias e filantrópicas. 

 

Por outro lado, tem-se o eixo acadêmico, que integra as ações institucionais 

voltadas para assegurar a excelência acadêmica a todos os alunos, e que estão dirigidas 

para o investimento no processo de ensino, pesquisa e extensão.  

O encaminhamento avaliativo da dimensão Atendimento ao Estudante 

analisou as iniciativas vinculadas aos dois eixos salientados. No eixo inclusão foram 

                                                 
4 Vide Anexo 2 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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avaliadas as ações afirmativas para garantir a eqϋidade educacional, como o 

atendimento a alunos indígenas, a estudantes com deficiências, o apoio psicopedagógico 

e psicossocial e as bolsas custeio de estudos. No eixo acadêmico foram objeto de 

avaliação as iniciativas para participação do aluno em atividades acadêmicas específicas 

na área de ensino, pesquisa e extensão, além de participação na gestão da universidade 

e as bolsas acadêmicas. 

Dados do contexto avaliativo da dimensão apontaram que as ações 

institucionais voltadas para o estudante estão em fase de recontextualização, em função 

da implementação das novas propostas curriculares dos cursos conforme diretrizes do 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI)5 e do Projeto Institucional para formação de 

professores (PIFPEB)6.  

A auto-avaliação da dimensão foi desencadeada em diálogo com a 

comunidade contemplando as três etapas previstas no Projeto de Auto-Avaliação 

Institucional da PUC-SP7 e obedecendo aos princípios de flexibilidade e de atendimento 

às necessidades da comunidade. Na 1ª etapa “Construção coletiva do Projeto” foi 

elaborada a matriz de avaliação da dimensão, documento orientador do trabalho, que 

teve início no I Fórum de Auto-avaliação ocorrida em março/2005, quando foram 

realizadas oficinas de trabalho com a participação de diferentes segmentos da 

universidade. A matriz foi retomada com a comunidade para dimensionar a avaliação do 

ciclo 2005-2006. Na 2ª etapa “Desvelamento coletivo da realidade” foi desencadeada a 

construção coletiva dos instrumentos avaliativos: questionários específicos para alunos, 

professores, funcionários e também roteiros para coleta de dados. Os mesmos 

segmentos da comunidade dialogaram sobre a viabilidade desses instrumentos e 

posteriormente sobre as análises realizadas, na 3ª etapa “Comunicação Dialogada”, 

quando ocorreram reuniões e oficinas tanto no II Fórum de Auto-Avaliação, como em 

outras situações. 

Os momentos de trabalho conjunto com a comunidade tiveram a participação 

de interlocutores qualificados voltados para realização da pesquisa na universidade, e 

especialmente o CEPE (Comissão de Ensino e Pesquisa), a Consultoria Técnica-

acadêmica (CONSULTEC), o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), o Setor 

de Ex-alunos da PUC-SP e o Expediente Comunitário (EXPCOM). 

 

                                                 
5 Vide Anexo 10 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
6 Vide Anexo 4 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
7 Vide Anexo 1 do Vol. Geral do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Estiveram envolvidos no levantamento de informações documentais, além 

dessas unidades, o Setor de Pós-Graduação Stricto Sensu, a Coordenadoria Geral de 

Estágios (CGE) e a Assessoria de Relações Interinstitucionais (ARII). 

Os principais momentos coletivos são especificados, a seguir, somando-se a 

eles  os inúmeros contatos, via telefone, on-line e mesmo diretos:  

• 03/03/05 – Oficina de trabalho para discussão e legitimação das matrizes de 
Avaliação do Projeto de Auto-Avaliação da dimensão Atendimento ao Estudante. 

• 25/04/05 - Reunião para definição de prioridades da dimensão “Política de 
Atendimento a estudantes” com a CPA-Ampliada e Grupos de Planejamento. 

• 10/08/05- Reunião com os setores da ARII sobre instrumentos de coleta de dados. 
• 09/11/05 - Reunião com as professoras Marina ( diretora da faculdade de Educação) 

e Maria Helena (diretoria da Faculdade de Sorocaba) para coleta de dados das 
dimensões Ensino , Pesquisa e Atendimento ao aluno. 

• 18/06/06- Reunião com Ronaldo da CGE sobre dados relativos a Estágio. 
• 24/07/06- Reunião sobre análise de dados escolares para o relatório de Atendimento 

ao Estudante. 
 

 
Três questões avaliativas pautaram as reflexões sobre os dados de realidade 

que evidenciaram as práticas da universidade voltadas para o atendimento ao 

estudante: 

 

A - Quais as políticas desencadeadas para o atendimento aos estudantes e 

resultados alcançados?  

B - Quais as formas de relacionamento estabelecidas entre instituição e os 

estudantes? 

 
A avaliação da Dimensão Atendimento ao estudante explorou os seguintes 

núcleos, que se situaram como indicadores e descritores:  

• Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes, sua relação 

com as políticas públicas e com o contexto social e ações afirmativas.  

• Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágio e 

monitoria), na iniciação científica, extensão, atividades de intercâmbio 

estudantil e grupos de pesquisa.  

• Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises de dados escolares: 

evasão/abandono, aprovação/ retenção, tempos médios de conclusão, tendo 

em vista a melhoria das atividades educativas. 
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• Políticas de comunicação ou relacionamento da instituição com o estudante 

egresso e sua participação na vida da Instituição. 

• Políticas de comunicação ou relacionamento da instituição com o 

estudante, relativas aos procedimentos administrativos como fluxo de 

requerimentos, respostas oficiais.  

• Relacionamento da comunidade estudantil com os órgãos administrativos e 

acadêmicos. 

 

Os dados relativos a esses indicadores foram obtidos tanto em fontes 

documentais da instituição por meio de Roteiros de avaliação, como em coleta de opinião 

dos alunos, ex-alunos e docentes da PUC-SP, por meio de questionários.  

No processo de auto-avaliação encaminhado, considerou-se tanto o nível 

declaratório, que teve como fonte de análise documentos oficiais da PUC-SP, como o 

nível avaliativo, calcado na manifestação da comunidade sobre aspectos da dimensão. 

Embora com características diferenciadas e com predomínio de aspectos descritivos, os 

níveis ofereceram conclusões que contemplaram julgamentos norteados pelos princípios 

e diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional e do Projeto Pedagógico 

Institucional da PUC-SP. 
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II - Respondendo às questões avaliativas 
 
A - Quais as políticas desencadeadas para o atendimento aos estudantes e resultados 
alcançados? 
 
B - Quais as formas de relacionamento estabelecidas entre instituição e os 
estudantes? 
 

 

A resposta a essas questões integra análises avaliativas das políticas da 

universidade voltadas para o atendimento ao estudante, buscando sua permanência e 

sucesso na instituição. Foram considerados dois eixos de atendimento:  

 

1- O eixo de inclusão, que congrega iniciativas institucionais afirmativas na 

tentativa de assegurar a inclusão de estudantes vindos de segmentos específicos da 

sociedade e que necessitam de ações que garantam a equidade educacional. Nesse eixo 

foram analisadas as seguintes iniciativas: atendimento a alunos indígenas, a estudantes 

com deficiências, apoio psicopedagógico e psicossocial e bolsas custeio de estudos. 

 

2- O eixo acadêmico, que integra as ações institucionais voltadas para 

assegurar a excelência acadêmica a todos os estudantes. Nesse eixo foram avaliadas as 

seguintes iniciativas: participação do aluno em atividades acadêmicas específicas de 

ensino, como o estágio e a monitoria; de pesquisa, como a iniciação científica e grupos 

de pesquisa; de extensão, como projetos específicos e intercâmbio; a participação na 

gestão e bolsas acadêmicas.  

A resposta a essas questões avaliativas também envolveu a análise de 

resultados escolares e a manifestação dos estudantes sobre a universidade. 

 

1 - Atendimento ao estudante: eixo de inclusão  

Esse eixo congrega a política adotada pela universidade para não só 

minimizar os efeitos da discriminação social, física, política que impede o acesso de 

alguns segmentos sociais à educação, como também para assegurar sua permanência 

com sucesso escolar.  

Nessa direção, a PUC-SP vem adotando uma diversidade de iniciativas 

caracterizadas no PDI-PUC-SP como ações afirmativas. A partir desses pressupostos a 
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PUC-SP tem promovido uma grande quantidade de propostas considerando-se os perfis 

dos alunos, tais como: social, cultural, étnico, racial, sexual, de gênero, de repertório de 

informações, etc. Essas iniciativas refletem a dimensão filantrópica da universidade, 

constante de sua missão institucional.  

Dentre elas destacam-se: o acolhimento de alunos indígenas e de estudantes 

com deficiência, a seguir indicadas: 

 

1.1 - Atendimento a estudantes indígenas - Projeto Pindorama 

O Projeto Pindorama se constitui numa proposta em parceria com outras 

instituições voltadas para a valorização da diversidade étnico-cultural e para a 

importância da contribuição das diferentes comunidades indígenas para a cultura 

brasileira. 

Seus objetivos são: 

a) consolidar o acesso e permanência de estudantes indígenas na 
universidade;  

b) garantir a qualificação profissional dos estudantes;  

c) contribuir para diminuição do preconceito e para o reconhecimento da 
riqueza e importância das culturas indígenas para nossa sociedade. 

 

O projeto pedagógico de atendimento aos alunos indígenas prevê atividades 

específicas e integradoras, buscando favorecer o processo de aprendizagem dos 

mesmos. São oferecidos o acompanhamento psicopedagógico contínuo aos alunos, 

atividades de formação e de assessoria em projetos de pesquisa e em reuniões 

específicas. 

Como elemento essencial, o projeto possibilita o aprofundamento da questão 

indígena. Nessa direção dois projetos desenvolvidos por alunos indígenas abordaram as 

seguintes temáticas: Os Pankarus: Educação e Sociedade e Recuperação da Identidade 

e da memória Pankarus na Grande São Paulo. 

O tempo médio previsto para cada estudante terminar seu curso de cinco 

anos e meio. 

O projeto conta com um coordenador que mantém ações no plano interno da 

universidade relativas aos aspectos pedagógicos e de acompanhamento dos alunos, e no 
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plano externo, articulações políticas com as comunidades indígenas envolvidas, com os 

parceiros. 

Além de reuniões periódicas dos alunos com a coordenação do Projeto, 

anualmente realiza-se um evento, o Encontro de Formação dos estudantes do Projeto 

Pindorama. 

No processo seletivo de 2001, houve 

28 alunos inscritos das etnias Guarani, Pankarau 

e Xavante; em 2002, houve 32 inscritos das 

etnias Pankarau, Ticuna e Xavante; em 2003, 

foram 44 inscritos das etnias Guarani, Kaingang, 

Krenak, Pankarau e Xavante; em 2004, 55 

alunos das etnias Fulni-ô, Guarani,Terena e 

Xavante e em 2005, 58 alunos. 

O interesse dos alunos é bastante 

diversificado na opção pelos cursos da 

universidade. Em 2005 frequentavam os seguintes cursos: Pedagogia, Português, 

Turismo, Ciências da Computação, Tecnologia e Mídias digitais, Ciências Econômicas, 

Engenharia Elétrica, Serviço Social, Matemática, Física Médica, Multimeios, Ciências 

Contábeis, Secretária Bilíngue, Letras Inglês, Letras Português, Letras Espanhol, 

Enfermagem, Fonoaudiologia, Ciências Sociais e Direito. 

Dados de aproveitamento escolar revelaram que 66% dos alunos indígenas 

têm apresentado bom desempenho acadêmico. 

 

1.2 - Atendimento aos estudantes com deficiência8 

Concretizando sua missão institucional, a PUC-SP sempre manteve ao longo 

de sua história programas de projetos destinados especificamente aos estudantes com 

deficiência. 

Esse compromisso encontra-se hoje expresso no Projeto Pedagógico 

Institucional, que tem como uma de suas diretrizes o 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. 

                                                 
8 Fontes: Anexo 37:- “Ações para a construção de uma política para estudantes com deficiência”. Documento da Vice 
Reitoria Comunitária/05. Anexo 36- Relatório de atividades da vide reitoria Comunitária-2005. 3-Plano de Desenvolvimento 
Institucional –PUC-SP. 

Fig.1.D - Índios Participantes Do Projeto 
Pindorama Em Missa Comemorativa 
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O encaminhamento dessa diretriz não se limita ao cumprimento de exigências 

legais, mas visa propiciar uma melhor integração desses alunos no espaço universitário, 

proporcionando-lhes tanto os materiais específicos necessários para a aprendizagem, 

como condições de circulação e utilização dos recursos da universidade. 

Especificamente para alunos com deficiência visual, há 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 escaneado, transformando-o em arquivo audível 

e transferível para os endereços eletrônicos dos alunos, possibilitando-lhes fazer uso dos 

textos no momento de sua conveniência. Além disso, a universidade conta com 

gravadores convencionais nos laboratórios, no setor de Audiovisual, nos Laboratórios de 

Informática, em número compatível com as necessidades de todos os alunos, além do 

auxílio dos funcionários responsáveis pelo suporte no atendimento. Existe 

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. 

Para alunos com deficiência auditiva há disponibilidade de profissionais 

intérpretes de Língua de Sinais – LIBRA durante as aulas. Esses profissionais são 

contratados junto à Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS, 

a cada semestre, de acordo com as necessidades de cada Faculdade. Há também 

telefone público adaptado. 

O atendimento do aluno com deficiência auditiva, a universidade conta com o 

apoio da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC), 

em 1969, que desenvolve estudos e pesquisas no campo da audição, da voz da 

linguagem. A DERDIC mantém os serviços de diagnóstico nas áreas médica (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, terapia psicológica aos deficientes 

auditivos. Mantido pela PUC-SP em sua política de responsabilidade social, esse setor 

pode ser hoje considerado centro de referência nacional na área de educação para os 

portadores de deficiência auditiva. 

Para os cadeirantes, há na universidade instalações sanitárias adequadas e 

rampas de acesso. O prédio sede do campus Monte Alegre e o prédio do campus da 

Marquês de Paranaguá são tombados pelo Patrimônio Histórico, fato que dificulta certas 
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construções, o que tem exigido arranjos na ocupação de salas de forma a favorecer 

esses alunos. 

Em 2005 cursavam a universidade 29 estudantes com deficiência, sendo 19 

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) em curso na COGEAE. 

Iniciado em 2004, vem-se desenvolvendo um projeto que visa a responder às 

exigências de participação plena dos estudantes com deficiências na universidade por 

meio da articulação dos três níveis da universidade: acadêmico, administrativo e 

comunitário. Mediante mapeamento efetivado, tem-se o objetivo de uma política 

institucional para atender às demandas evidenciadas de forma articulada. 

À vice-reitoria comunitária, especialmente com o trabalho Programa de 

Atendimento Comunitário (PAC), coube a identificação de demandas e acompanhamento 

do estudante, além da realização da articulação com os diferentes setores da 

universidade. A vice-reitoria acadêmica, assumiu as orientações pedagógicas e 

articulação com setor de estágios. Por sua vez a vice-reitoria administrativa assumiu os 

aspectos de contratação de profissionais, condições de atendimento da universidade e 

captação de recursos. 

A diversidade cultural e social representada pela presença desses 

estudantes, conforme explicitado no PDI-PUC-SP, tem refletido no redimensionamento 

de currículos e de relações na universidade, além de propiciar a convivência com o 

diferente e a diferença entre professores e alunos. 

Está previsto para ser implantado em 2006, pela Coordenadoria Geral de 

Estágios (CGE) da universidade projetos de parcerias com empresas e instituições 

visando o desenvolvimento de programas de Integração Ensino e Serviço, por meio do 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividade de capacitação de estudantes 

deficientes físico, auditivo e visual para o trabalho na empresa.  

A CGE já disponibiliza por meio do Sistema de Oportunidades Online, no site 

da universidade, oportunidades de estágios, trainees e vagas efetivas para estudantes 

com necessidades especiais e também disponibiliza para empresas os currículos de 

estudantes interessados. 
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1.3 - Apoio pedagógico e psicossocial 

A universidade tem dado ênfase ao apoio pedagógico e psicossocial dos 

segmentos atendidos em sua política de neutralização dos efeitos da discriminação9 :  

-Acompanhamento dos bolsistas PROUNI 

Ao lado dos encaminhamentos relativos aos alunos indígenas e com 

deficiência, em final de 2004, por resolução do CEPE (Comissão de Ensino e Pesquisa) 

foi instituído o acompanhamento dos bolsistas PROUNI (Programa universidade para 

todos), extensivo a todos o casos de dificuldades de aproveitamento escolar. 

Foi instituído um Grupo de Trabalho para o acompanhamento dos Alunos 
Bolsistas do PROUNI/2005, tendo os seguintes objetivos: 

• Avaliação do processo e eficácia na implantação do PROUNI na PUC-SP, 
fornecendo subsídios imediatos para sua gestão; 

• Análise crítica do Projeto, com sugestões de melhoria e alterações 
possíveis; 

• Elaboração de um relatório institucional sobre o desenvolvimento do 
primeiro ano de implantação, para uso interno e externo, inclusive no diálogo 
com o MEC; 

• Possível publicação do trabalho de acompanhamento, com maior 
aprofundamento teórico. 

 

Sempre envolvendo os coordenadores de curso, além de entrevistas com os 

mesmos foram realizadas reuniões com os alunos bolsistas. Houve um acompanhamento 

semestral do rendimento acadêmico de todos os bolsistas. Para tanto, os alunos se 

manifestaram por meio de um formulário relativo às suas avaliações e com indicação de 

sugestões. 

As respostas foram analisadas e a partir dos dados coletados feitos os 

encaminhamentos aos setores específicos para atendimento às dificuldades. 

Ao final do 1º semestre de 2005, dos 352 bolsistas, apenas 15 alunos não 

apresentaram rendimento escolar exigido para renovação da bolsa. Consultados os 

coordenadores de curso e constatadas possibilidades de recuperação, a maioria deles foi 

mantida para o segundo semestre (de acordo com excepcionalidade aberta pelas 

próprias normas do MEC). 

– Atendimento aos estudantes do Convênio Internacional – PEC-G(Programa 

Estudante Convênio –Graduação). 

                                                 
9 Vide Anexos 35 e 36 do Vol. Políticas do Relatório de auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Outra iniciativa da universidade na direção do apoio ao estudante foi o 

Atendimento aos Estudantes do PEC-G. Este é um programa promovido pelo Ministério 

das relações Exteriores e pelo Ministério da Educação e do Desporto, que fornece bolsas 

de estudos de graduação e pós-graduação a cidadãos de países em desenvolvimento. 

A PUC-SP, em 2005, possuía 56 alunos oriundos de países da África e da 

América Latina matriculados em cursos de graduação através do Programa Estudante 

Convênio – Graduação (PEC-G). 

A universidade se propôs a desenvolver em conjunto com os estudantes 

pertencentes ao Programa, atividades que propiciassem a integração e o efetivo 

intercâmbio cultural, bem como, elaborar estratégias para minimizar as dificuldades de 

adaptação destes no país. 

Foi realizado um Encontro Regional dos Participantes que deu origem à 

proposta de integração dos estudantes, a ser coordenada pelo PAC (Programa de 

Atendimento Comunitário). Também foram efetivadas entrevistas com os bolsistas e 

adotados encaminhamentos, especialmente para captação de recursos visando à 

complementação da bolsa para manutenção do estudante. 

A Coordenadoria Geral de Estágios (CGE) da PUC-SP, nos últimos anos, tem 

auxiliado os alunos estrangeiros que apresentaram dificuldade de ingresso no mercado 

para cumprimento do estágio curricular obrigatório, por meio de parceria com a Secretaria 

Municipal da Cultura, que tem acolhido esses estudantes para o cumprimento de tal 

atividade obrigatória. 

-Atendimento individual a alunos 

Destaca-se se também, na universidade, um trabalho sistemático de 

atendimento aos estudantes realizado pelo Programa de Atendimento Comunitário 

(PAC)10 associado aos encaminhamentos demandados em função dos problemas 

trazidos pelos estudantes. 

Em 2005, o PAC recebeu 93 (noventa e três) casos, os quais demandaram 

588 (quinhentos e oitenta e oito) atendimentos, envolvendo as áreas de inclusão, 

mediação de conflitos e distúrbios de comportamento. 

Esse mapeamento está apresentado no gráfico, a seguir, organizado por 

Faculdade da PUC-SP. 

 

 

                                                 
10  Orgão vinculado à Vice-Reitoria Comunitária 
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Gráfico 1.d - Alunos atendidos pelo PAC por Faculdade- 2005 
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Fonte: Relatório de atividades da vide reitoria Comunitária-2005 

A análise da demanda do atendimento permitiu aos responsáveis agruparem 

os dados em 03 categorias distintas, esclarecendo que alguns casos apresentaram mais 

de uma demanda, e, portanto, foram classificados em mais de uma categoria. O gráfico, 

a seguir, evidencia o perfil dos atendimentos: 
 
Gráfico 2.d - Natureza dos problemas dos alunos atendidos 
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Fonte: Relatório de atividades da vide reitoria Comunitária-2005 

Na direção de atendimento ao aluno, verificou-se que a universidade tem 

buscado encaminhar ações relacionadas ao abuso e à dependência de drogas, um 

problema atual, relacionado às condições de existência e de cidadania. Algumas 

iniciativas se efetivaram na gestão anterior da PUC-SP, que realizou encaminhamentos 

no sentido de da construção de uma política de prevenção no espaço universitário, 
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pautada pelos princípios éticos, democráticos e de cidadania, marcas da instituição. Foi 

realizado um Fórum Qualificado de Drogas, com participação de diferentes segmentos, 

embora a presença do corpo discente tenha sido inexpressiva. Foi envolvida a equipe de 

segurança, e realizadas oficinas de capacitação, com definição de procedimentos e 

estratégias frente à questão.  

A gestão atual retomou o tratamento da temática e algumas ações já se 

efetivaram até 2005: 

-Finalização do projeto de atuação contra drogas segundo suas linhas gerais 
e específicas; 

-Apresentação da proposta de trabalho com drogas, nas Faculdades de 
Ciências Sociais, Comunicação e Filosofia e Serviço Social; 

-Apresentação do projeto de atuação contra as drogas para a direção da 
Clínica Psicológica; 

-Apoio na apresentação do projeto de atuação contra drogas no Cecom, 
legitimando, desta forma, a proposta de trabalho; 

-Discussão com o Centro Acadêmico Benevides Paixão que sinalizou 
interesse na mudança de espaço, de modo a minimizar o uso de drogas no 
local; 

-Organização, junto com um assessor da Vracom (Vice Reitoria Comunitária), 
do 1º debate sobre drogas de 2005. 

-Início dos debates para estabelecer as parcerias com as Instituições de 
Ensino Superior. 

-Definição do PAC (Programa de Atendimento Comunitário) como o 
responsável pela porta de entrada para os atendimentos aos usuários de 
drogas na PUC-SP. Realização dos primeiros atendimentos com 5 alunos.  

 

Constatou-se ainda, na PUC-SP, um âmbito de atendimento ao aluno com 

dificuldades de desempenho escolar. Essas atividades assumiram especificidades nos 

diferentes cursos, mas ainda não estão mapeadas pela universidade. 

 

1.4 - Bolsas custeio de estudos 

Ainda compondo as ações adotadas pela PUC-SP para atendimento ao 

estudante com vistas ao acesso de contingentes específicos de alunos na universidade 

podem ser apontadas as bolsas de estudo oferecidas a estudantes mais pobres, sem 

condições de custear os estudos. 

Os critérios de concessão de bolsas de estudo baseiam-se em seleção 

criteriosa para atender àqueles pertencentes a famílias com menores condições 

financeiras, e na exigência contínua de bom aproveitamento e desempenho escolar. As 
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inscrições para solicitações de bolsas são feitas por meio de editais específicos, em 

prazos determinados. 

Dadas as condições orçamentárias da universidade, em 2005 foram 

estabelecidos novos critérios objetivos e públicos de concessão de bolsas para todas as 

modalidades. Estabeleceu-se como meta conceder 10% da arrecadação auferida 

mensalmente, em bolsas integrais para estudantes com uma renda bruta de até 1 salário 

mínimo e meio; bolsas parciais para quem têm uma renda bruta de até 3 salários 

mínimos.  

Para atendimento à inclusão, a PUC-SP contava, em 2005, com bolsas 

financiadas pela própria Fundação São Paulo e com bolsas concedidas por agências 

governamentais ou por doação de terceiros, nas seguintes modalidades: 

– Bolsa restituível - são bolsas com percentuais que variam de 30% a 

100% e fazem parte do programa de financiamento educativo da própria 

PUC-SP, a partir do 2º ano letivo. Os alunos contemplados devem assinar um 

contrato com a Fundação São Paulo (mantenedora da PUC-SP). Total de 

bolsas no 1º semestre de 2005: 1.547 bolsas; 

– Bolsa de acordo interno – são bolsas integrais oferecidas para 

funcionários, professores e seus dependentes legais, cumprindo as normas 

estabelecidas nos acordos internos firmados com APROPUC (Associação de 

Professores da PUC de São Paulo) e AFAPUC (Associação de Funcionários 

de Puc de São Paulo). Total de bolsas no 1º semestre de 2005: 1.620 bolsas; 

– Bolsa doação da Fundação São Paulo - são bolsas oferecidas pela 

Fundação São Paulo a alunos para manutenção do curso. Tais bolsas podem 

ser parciais ou integrais, assim definidas mediante análise das condições dos 

candidatos e das possibilidades da universidade. Total de bolsas no 1º 

semestre de 2005: 2070 bolsas. 

– Bolsa do PROUNI – são bolsas integrais oferecidas para alunos oriundos 

da Escola Pública, ou que estudaram em Escolas Particulares com bolsa 

integral e fazem parte do programa do Governo Federal, através do Ministério 

da Educação (MEC). Total de bolsas no 1º semestre de 2005: 363 bolsas; 

– Bolsa Financiamento Estudantil do MEC (FIES) – trata-se de um 

programa da Caixa Econômica Federal (CEF), em convênio com o Ministério 

da Educação (MEC), que estabelece as normas, critérios e calendário da 

oferta de vagas. A bolsa concede um desconto de até 70% na mensalidade 
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vigente, incluindo a matrícula. O aluno contemplado assina um contrato com a 

CEF e compromete-se a pagar, depois de formado. Total de bolsas 1º 

semestre: 273 bolsas; 

– Bolsa Escola da Família – é um programa do Governo de São Paulo, em 

convênio com a universidade, que concede bolsa integral para os alunos, em 

troca de um contrato de 20 horas semanais de trabalho nas escolas 

estaduais, nos finais de semana. Total de bolsas no 1º semestre: 427 bolsas; 

– Bolsa empresa ou doação de terceiros – a empresa ou qualquer pessoa 

que se interessar por custear o curso de alunos da universidade deve 

preencher um Termo de Doação para Fundação São Paulo. Total de bolsas 

no 1º semestre de 2005: 63 bolsas. 

 

A PUC-SP também financia bolsas acadêmicas, modalidades estas que serão 

detalhadas no item deste relatório relativo à bolsa estágio, bolsa monitoria e bolsa de 

iniciação científica. 

 

2- Atendimento ao estudante: eixo acadêmico 

O eixo acadêmico do atendimento ao estudante é compreendido como  as 

oportunidades oferecidas pela universidade a todos os estudantes para enriquecimento 

de sua formação, além das iniciativas adotadas e condições que contribuam para a 

excelência da educação assumida pela instituição. 

 

2.1 - Participação do aluno em atividades acadêmicas específicas 

O currículo de um projeto de curso oferece ao estudante uma diversidade de 

vivências que vão compondo a dinâmica da produção de conhecimento e da formação do 

aluno. Diante dessa diversidade, foram selecionadas atividades específicas, que têm um 

reconhecido valor para o desenvolvimento dos alunos e também uma estrutura 

sistematizada na universidade. 

Embora a PUC-SP se oriente pela indissociabilidade de ensino, pesquisa e 

extensão, foram selecionadas atividades que se voltaram mais para um aspecto ou outro, 

acreditando-se que a integração tenha se efetivado no cotidiano das práticas curriculares. 

Ainda foram destacadas atividades de participação do aluno na gestão da universidade. 
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2.1.1 – Participação do aluno em atividades do ensino 

Dentre as atividades mais vinculadas ao ensino foram selecionados, o estágio 

e a monitoria. 

 
2.1.1.1 – Estágio 

O encaminhamento sobre Estágio na PUC-SP tem se pautado pela legislação 

Federal específica, Lei 6494/77 e Decreto 8749/82, que a regulamentou, e também por 

diretrizes próprias que definem a política de estágios da universidade. Até 2002 estiveram 

em vigor as “Diretrizes para a atividade de Estágios da PUC-SP” aprovadas em 1988. Em 

2001, a Coordenadoria Geral de Estágio da PUC-SP (CGE) promoveu uma ampla 

reflexão sobre a questão do estágio na universidade, envolvendo coordenadores de 

cursos e conselhos departamentais, entendendo a importância de se adequar a política 

de estágio à LDB (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional), diante da 

flexibilização curricular, da valorização da experiência extra-escolar e da revisão da 

relação teoria e prática. 

Desse debate resultou o documento “Diretrizes e Normas para a atividade de 

Estágio na PUC-SP”, aprovado em 2002, que abrange a política de estágio propriamente 

dita e também a política de contrapartidas e normas para o Programa Bolsa Estágio 

existente na universidade. Essa política, que tem sido referência para outras instituições 

de ensino superior, orienta as unidades acadêmicas para implementação das reformas 

parciais ou globais de seus projetos pedagógicos no que se refere aos estágios. 

As diretrizes focalizam o caráter pedagógico do estágio, valorizam a 

experiência extra-escolar e vinculam a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

O estágio é considerado fator decisivo na formação do profissional; constituiu-se como 

aprendizagem significativa e eficiente, campo de articulação teoria e prática e exige a 

interação do aprendiz com a realidade profissional. Todo e qualquer estágio é curricular. 

Isso significa que, independente de ser obrigatório ou não, o estágio deve estar 

relacionado com a linha de formação profissional do estudante. 

O estágio, conforme explicitado no PPI (Projeto Pedagógico Institucional), 

passa a ser incorporado aos projetos pedagógicos dos cursos, o que certamente 

acarretará novas dimensões e dinâmica ao processo de formação do aluno. 

A existência da legislação federal sobre estágio se constitui em fator 

importante no contexto do encaminhamento das atividades pela universidade, dado seu 

caráter e finalidade de proteger o estudante da exploração de sua mão de obra. Desse 
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modo, impede-se que as empresas utilizem o trabalho do estudante sem a caracterização 

de estágio e sem a devida regulamentação pela universidade.  

A política de contrapartidas prevista no conjunto de diretrizes para estágio da 

PUC-SP, é efetivada principalmente com os cursos de formação na área da saúde e tem 

como princípio contribuir por meio do estágio para melhorar o atendimento à população e 

da qualificação dos profissionais da rede pública de saúde diretamente comprometidos 

com os estagiários. As contrapartidas são negociadas pela CGE da universidade, de 

forma a encontrar soluções claras e justas. Nesse processo de negociação, é avaliada a 

dimensão e a relevância do campo de estágio solicitado à unidade concedente para 

justificar a dimensão da contrapartida. As contrapartidas previstas podem incidir sobre 

doação de revistas, livros, vagas remanescentes em cursos de extensão e seqüenciais 

de complementação de estudos em cursos, eventos, ou serviços prestados pela PUC, 

cabendo possibilidades de outras negociações com as unidades concedentes. 

Como órgão mediador e articulador das questões de estágio, a PUC-SP conta 

com a Coordenadoria Geral de Estágios (CGE), criada em 1985, que tem as seguintes 

funções: 

• Mediar a relação entre a universidade e o mundo do trabalho; 

• Propor políticas para a atividade de estágio; 

• Divulgar e orientar as unidades acadêmicas no cumprimento das diretrizes 

para a atividade de estágios da PUC-SP e da legislação de estágio; 

• Favorecer a inserção dos estudantes no mercado de trabalho; 

• Representar a universidade em matéria de sua competência e representar a 

CGE nos Órgãos Colegiados da universidade. 

 

Nessa perspectiva, a CGE executa atendimento a estudantes professores, 

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

Agenciadores de estágio, ONGs, Órgãos do Governo e Recursos Humanos das 

empresas conveniadas à PUC-SP. Além disso, administra os estágios realizados na 

própria universidade (Programa Bolsa-Estágio), centraliza  dados estatísticos de todos os 

cursos e campi da universidade  e assessora às unidades acadêmicas  sobre quaisquer 

aspectos referentes a estágios 11. 

                                                 
11 Vide Anexo 39 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Todas as mediações e formalizações necessárias à regularização (ou 

regulamentação) dos estágios são realizadas pela CGE. Considerando-se a legislação 

específica, Há casos, porém, que são dispensadas a assinatura de termos de 

compromisso de estágio, como nos estágios realizados em equipamentos da própria 

universidade,  por exemplo, no Hospital Santa Lucinda, na Clínica Psicológica, no Derdic, 

assim como em unidades concedentes  externas, visto  o caráter comunitário. 

A realização desse conjunto de atividades tem dado uma dupla dimensão ao 

trabalho de estágio na PUC-SP. Por um lado tem-se garantido o caráter pedagógico do 

estágio vinculado ao currículo e à formação do estudante e, por outro, um caráter de 

inclusão social, na medida em que há uma estrutura na universidade que para facilitar a 

inserção do estudante no mercado de trabalho. Os dados a seguir dimensionam as 

atividades voltadas para estágio que vêm sendo encaminhadas por meio da 

Coordenadoria Geral de Estágios (CGE). São apresentados dados de alguns anos, o que 

permite uma visão histórica dos aspectos indicados. 

Constata-se um aumento crescente de ofertas de oportunidades no mercado 

de trabalho aos estudantes da PUC-SP. O gráfico registra esse incremento de 1998 a 

2005. 

 
Gráfico 3.d - Variação anual das Oportunidades de Emprego no Mercado de Trabalho 
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Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP 

 

O aumento anual das ofertas de vagas exclusivas, ou com preferência para 

estudantes da PUC-SP, comprova o reconhecimento de sua formação diferenciada.  

Segundo a atual coordenadora, professora Altair Cadrobbi Pupo, o estágio 

deve se integrar ao projeto pedagógico dos cursos. ”Nossa meta é estimular as empresas 

a procurarem o estudante da PUC-SP, graças à formação humanística que ele conquista 

com competência para transformar a sociedade e o mercado”. 
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As oportunidades foram agrupadas nas seguintes modalidades oferecidas 

pelo mercado: efetivo, estágio, free-lancer, temporário e trainee, que apresentaram a 

seguinte realidade no período 2003-05: 
Gráfico 4.d - Modalidades de oportunidades oferecidas pelo mercado aos estudantes da PUC-SP  
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Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP 

Em 2005, foi oferecido um total de 8.106 oportunidades para trainees, 

efetivos, estágios, free-lancer e temporários, com predomínio de ofertas de estágio, que 

atingiu neste ano 6856 vagas. De 2003 a 2005, a oferta de efetivos saltou de 327 para 

944. 

A PUC-SP tem realizado por ano aproximadamente 600 convênios diretos  

com empresas, fundações e organizações não-governamentais. Além disso manteve, em 

2004 e 2005, 14 convênios que exigiram contrapartida, como é mostrado na tabela, a 

seguir:  
Tabela 1.d - Convênios diretos e com contrapartida realizados pela PUC-SP 

Ano N° de convênios diretos N° de convênios com 
contrapartida 

2003 640 11 

2004 648 14 

2005 617 14 

Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP 

Os convênios que exigiram contrapartida compunham estágios na área da 

saúde, psicologia, fonoaudiologia e serviço social. 
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No âmbito dos convênios diretos celebrados pela CGE da PUC-SP, foram 

firmados a maioria dos termos de compromisso de estágios regulamentados na 

universidade, ou seja, aproximadamente 66% das contratações foi realizada diretamente, 

sem interveniência de qualquer agente de integração. Apenas cerca de 34% dos estágios 

são regulamentados por meio de agente de integração.   

 Com o objetivo de promover a integração entre a universidade e as 

organizações do mundo do trabalho, a CGE oferece diversos serviços para facilitar o 

recrutamento e seleção de jovens talentos, a saber:  

• Sistema de Oportunidades Online;  

• Auditório para realização de palestras de recrutamento;  

• Estande para recrutamento de estudantes nas dependências da 

universidade;  

• Sala para realização de processos de seleção.  

 Além desses serviços, a CGE também oferece assessoria às organizações 

quanto às questões legais e acadêmicas da atividade de estágios e disponibiliza, ainda, 

gratuitamente, pela internet, todos os formulários necessários para a regulamentação: 

convênio, termo de compromisso e programa de estágio. 

No encaminhamento de questões do estágio, a CGE da PUC-SP, mantém 

parcerias com agenciadores de estágio, dentre os quais, os principais são: CIEE (Centro 

de Integração Escola-Empresa), FUNDAP (Fundação de Desenvolvimento 

Administrativo-Estadual)  NUBE (Núcleo Brasileiro de Estágios) e Central de Estágios, 

.entre outros. Por meio desses agentes são disponibilizados para nossos estudantes 

workshops, oficinas e palestras para capacitação para o mercado de trabalho. O gráfico, 

a seguir, mostra o número de estudantes atendidos pela mediação junto a esses órgãos: 
Gráfico 5.d - Estágios de alunos da PUC-SP por agentes de integração 
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Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP 

Constatou-se que, dentre os estágios oferecidos por agentes de integração,o 

órgão com maior número de  contratações de estudantes da PUC-SP  foi  o CIEE, 

responsável por 78%, ao passo que os demais agentes são responsáveis, 

aproximadamente pelos 22% restantes.  

As Faculdades apresentaram uma situação diversificada quanto ao número 

de estudantes envolvidos em estágios cadastrados na CGE, como pode ser verificado na 

tabela, a seguir: 
 

Tabela 2.d - Número de estagiários  por Faculdade e/ou Centros da PUCSP-2003-2005  

Faculdade 2003 2004 2005 
FEA 1826 2315 2512 
DIREITO 881 1036 905 
COMFIL 448 607 605 
CCET 243 335 313 
CIÊNCIAS SOCIAIS 429 581 507 
SERVIÇO SOCIAL 103 149 163 
PSICOLOGIA 111 144 473 
PEDAGOGIA 124 152 137 
FONOAUDIOLOGIA 65 70 57 
CCMB 42 39 48 

TOTAL 4272 5428 5720 

Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP 

 

Constatou-se que todas as unidades acadêmicas da PUC-SP têm estudantes 

com contratos regulamentados na CGE. Pode-se verificar um aumento do número total 

de estágios, crescente a cada ano, sendo as Faculdades de Economia, Administração, 

Contabilidade e Atuaria (FEA) e de Psicologia as que tiveram maior incremento de 

estágios. 

A CGE iniciará no 1º semestre de 2006  o acompanhamento on-line dos 

estágios curriculares optativos regulamentados na universidade. Neste sistema, todos os 

estudantes que firmaram Termo de Compromisso de Estágio (TCE), com a interveniência 

da universidade, deverão apresentar relatório de avaliação do estágio semestral por meio 

deste site. O objetivo com a implantação do sistema de Acompanhamento On-line é 

garantir a legalidade e a qualidade acadêmica dos estágios curriculares não obrigatórios 

e desta forma, dar continuidade à análise acadêmica dos programas autorizados pelos 

professores responsáveis e evitar qualquer desvirtuamento da atividade por parte das 

organizações. 
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Divulgação de oportunidades de estágio 

A Coordenadoria Geral de Estágios manteve canais importantes para 

divulgação das oportunidades  de estágio, ou outras, aos alunos da universidade. Além 

do atendimento direto ao estudante, conta com cadastro on line  atualizado das 

informações e  ainda realiza um evento que favorece esclarecimentos e 

encaminhamentos. Trata-se da Semana de Recrutamento, efetivada anualmente.  

O principal objetivo da Semana de 

Recrutamento é promover a integração entre 

universidade e empresas públicas e privadas, 

de forma a apresentar ao alunado 

organizações de destaque em sua área de 

atuação, viabilizando e agilizando a inserção 

dos alunos da PUC-SP no mercado de 

trabalho, em vagas de estágio, de trainee e 

efetivas. 

 

Em 2005 ocorreu a IV Semana de Recrutamento no Campus Monte Alegre, 

visando a proporcionar aos alunos a oportunidade de contatar de maneira direta, 

dinâmica e pessoal as empresas participantes, e de conhecer bons programas para o 

desenvolvimento de sua carreira profissional. 

Estudo e eventos ligados a estágios 

A Coordenadoria Geral de Estágios, além de sua atuação direta nas questões 

de estágio da universidade, tem contribuído para aprofundar as reflexões sobre o estágio 

na educação superior. Nessa direção, destacou-se a realização de pesquisas na área e a 

participação, em âmbito nacional de eventos voltados para a temática.  

Em relação à primeira iniciativa, CGE coordenou um estudo exploratório com 

o objetivo de  mapear os alunos da PUC-SP em relação à atividade de estágio e trabalho. 

Os dados de campo da pesquisa foram obtidos no período de 2002 a 2004, por meio de 

questionários diversificados conforme a situação do aluno: só estuda; estuda e trabalha; 

faz estágio obrigatório remunerado ou não; faz estágio não obrigatório12. Foram 

envolvidos 7411 alunos de todos os cursos, em porcentagens que permitiram conclusões 

estatisticamente generalizáveis. Os resultados possibilitaram conhecer aspectos do perfil 

do aluno da PUC-SP no que diz respeito a estudo, estágio e trabalho. Dentre as 

                                                 
12 O tratamento dos dados e análise que permitiu o perfil de cada curso foi realizado por  duas alunas 
(Ciências Sociais e Economia) com bolsa de iniciação científica. 

Fig.2.d - IV Semana de Recrutamento/2005
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informações, destacaram-se alguns indicadores que podem subsidiar as relações entre a 

educação escolar, trabalho e práticas sociais a serem consideradas nos projetos dos 

cursos. 

Considerando a totalidade dos alunos respondentes (7.411) verificou-se que 

48,3% só estudam, e não estão envolvidos em atividades de trabalho ou estágio, o que é 

um índice alto, considerando a tendência do jovem estudante, hoje, de se engajar em 

atividades de trabalho.  Essa situação apresenta variações em função clientela específica 

dos cursos. 
 
Gráfico 6.d - Distribuição dos alunos da PUC-SP por atividade: trabalho, estudo e estágio. 
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Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP 

 

O índice dos que só estudam é menor em Administração de Empresas 

noturno e C. Contábeis (menos de 20%). As porcentagens são maiores (maior que 60%) 

em Psicologia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Enfermagem, Direito, Administração 

diurno, Multimeios e Artes do Corpo. É importante destacar que alguns desses cursos 

funcionam em período integral. 

Dentre os alunos que só estudam 30% participou de seleção para estágio, o 

que é indicativo de interesse do estudante em realizar essa atividade. Na maioria dos 

cursos, apenas 20% dos estudantes participaram de processos de seleção para 

empregos, com exceção dos cursos de Pedagogia, Relações Internacionais e Turismo, 

em que constatou alta porcentagem (mais de 60%) de alunos indicando participar dessa 

seleção. Foram também analisados outros aspectos, como a da participação dos alunos 

em processos de seleção, suas dificuldades e sucessos; jornada diária de estágio ou 

trabalho; honorários; natureza da instituição onde estagia ou trabalha; relação do estágio 

com o curso; grau de satisfação com a atividade, entre outros.  

O estudo ofereceu dados importantes para orientar a questão do estágio no 

currículo e os encaminhamentos do aluno pela PUC-SP, considerando as especificidades 

do perfil do aluno da universidade.  
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Além desses estudos, como salientado, a CGE, representando a PUC-SP, 

tem se articulado com segmentos nacionais sobre as questões de estágio. Um importante 

evento que tem favorecido os debates sobre essas questões é o Encontro Nacional de 

estágios, do qual a universidade vem participando sistematicamente.  

Em 2005 esse encontro foi sediado na PUC-SP e teve como objetivo 

aprofundar o debate sobre a atividade de estágio curricular nas licenciaturas, a partir dos 

documentos regulatórios das Instituições de Ensino Superior e das experiências 

acadêmicas dos docentes participantes, visando à elaboração de um relatório do 

encontro que ofereça subsídios à implementação dos projetos pedagógicos.  

O público alvo foram docentes atuantes nos cursos de formação de 

professores da educação básica interessados na atividade de estágio curricular. 

Participaram do evento 190 docentes oriundos de 64 instituições de ensino superior 

públicas, privadas e comunitárias, sendo parte de São Paulo, capital e parte do interior do 

estado e de outros estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Esses encontros têm tido como produtos importantes documentos 

orientadores de políticas para estágio, além de terem favorecido articulações para 

encaminhamentos de propostas a instâncias oficiais e institucionais de diferentes níveis 

ligadas à questão. 

A CGE também coordena o Programa Bolsa-Estágio, implantado na PUC-SP 

desde 1988, que será objeto de análise no item 2.2 deste relatório. Este programa tem 

como objetivo oferecer oportunidades de estágio para os alunos da graduação em 

setores da universidade. É oferecido exclusivamente para alunos a partir do 3º semestre 

letivo nas áreas da PUC-SP relacionadas com a especificidade do curso realizado pelo 

aluno contemplado. 

No 1º semestre de 2005 foram oferecidas 85 bolsas nessa modalidade aos 

alunos. Há um acompanhamento sistemático dessa atividade. Nesse sentido, os setores 

da universidade que recebem os estagiários elaboram um Plano de atividades, que vem 

sendo analisado pelo coordenador de estágios do curso do aluno. Também são 

elaborados relatórios anuais de avaliação do estágio, tanto pelo estagiário quanto pelo 

seu supervisor direto, de acordo com o modelo fornecido pela Coordenadoria Geral de 

Estágios (CGE). 
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2.1.1.2- Monitoria 

A Monitoria13 na PUC-SP se caracteriza por um conjunto de atividades de 

natureza pedagógica desempenhadas por alunos da graduação junto aos cursos. Sob 

orientação de professores, os alunos monitores realizam trabalhos voltados 

especialmente para o ensino, integrados com pesquisa e extensão.Foi instituída 

oficialmente na universidade e regulamentada por uma Resolução da Reitoria de 1999. 

Essa Resolução instituiu a bolsa-monitoria de incentivo ao exercício dessa atividade no 

valor máximo de 3 créditos para efeito de pagamento das mensalidade.  

Assim sendo, a monitoria assume um caráter técnico de contribuição efetiva 

para a qualidade do ensino e um caráter filantrópico de apoio ao estudante que tem 

problemas para manutenção dos estudos. 

A PUC-SP oferece anualmente 100 vagas para monitores, embora 

efetivamente o número dessa bolsa-incentivo ultrapasse esta cota prevista. No primeiro 

semestre de 2005 os alunos contavam com 195 bolsas de monitoria.  

Há uma avaliação positiva por parte das unidades quanto à monitoria, 

considerada fundamental para a melhoria da prática pedagógica. Essa valorização tem 

levado à instalação da atividade independente de bolsa, constando-se a figura de 

monitores voluntários na dinâmica de cursos da universidade.  

Com a recente alteração das normas do Regimento Geral da universidade, 

conforme previsto no PPI/PUC-SP, sobre o regime didático dos cursos da universidade, a 

monitoria, assim como a iniciação científica e outros trabalhos acadêmicos discentes, 

passam a ser regulados na perspectiva da flexibilização da Lei nº9394/96.  

A monitoria, atendendo as diretrizes pedagógicas que norteiam as revisões 

ou novas propostas pedagógicas, é considerada uma atividade discente a ser prevista 

nos projetos dos cursos, incorporando-se ao plano dos cursos e aos planos individuais 

dos alunos. O exercício da monitoria passou a ser computado como trabalho acadêmico 

integralizador de carga horária de duração dos cursos. 

 

2.1.2- Participação do aluno em atividades de pesquisa. 

A pesquisa na universidade é considerada eixo articulador do ensino e 

extensão, numa perspectiva de indissocialbilidade dessas ações.  

                                                 
13 Maiores informações sobre Monitoria  podem ser encontradas no Volume 2 do Relatório de Auto-
Avaliação Institucional da PUC-SP- Caderno Atendimento ao estudante. 
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Na Graduação, a ênfase à pesquisa se faz presente em muitas atividades dos 

cursos, passando por atividades do cotidiano pedagógico, vinculadas ao trabalho de 

conclusão de curso do aluno (TCC) e por outras mais sistematizadas como a iniciação 

científica e os grupos de pesquisa. 

Na Pós-Graduação Stricto sensu a pesquisa se constitui como atividade 

principal, obrigatória e matriz das disciplinas, núcleos e projetos, permeada pelas linhas 

de pesquisa específicas dos Programas. Na Pós-Graduação Lato Sensu tem pautado o 

encaminhamento das monografias exigidas como condição de conclusão dos cursos. 

 
2.1.2.1 - Iniciação Científica 

A Iniciação Científica14 na universidade, segundo o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) faz parte do projeto pedagógico dos cursos da graduação, articulando-

se às atividades docentes e de extensão no processo de construção de conhecimento e 

formação do aluno. A Iniciação Científica se caracteriza como pesquisa fundada em 

princípios educativo-pedagógicos. Por conseguinte, o objetivo da Iniciação Científica está 

voltado para um novo modelo de ensino, com vistas a introduzir o aluno nas atividades de 

construção do conhecimento, de modo a superar o modelo de transmissão e inculcação 

de conhecimentos, para o de aprender criando, por meio da reflexão crítica. 

Na PUC-SP, a iniciação científica tem suas atividades sistematizadas e está 

vinculada a especialmente a dois Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação 

Científica, sendo um subsidiado pela própria PUC-SP o PIBIC-CEPE, com custeio por 

verba do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) e o outro com verba de agência externa, o 

PIBIC/CNPq. Além disso, pode-se constatar o apoio, em menor escala, de outra 

importante agência de fomento- a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo), que também financia bolsas para o trabalho de iniciação científica.  

Constatou-se também a presença do trabalho de pesquisa na sua dimensão 

pedagógica nos projetos dos cursos, embora tais iniciativas ainda não estejam mapeadas 

de forma a oferecer uma visão das especificidades de sua realização. 

Existe um processo de acompanhamento da qualidade pedagógica da 

iniciação científica, particularmente dos projetos do programa de bolsas, pautado em 

diretrizes formuladas pelo CEPE (Comissão de Ensino de Pesquisa) e sua Comissão de 

Pesquisa, que também monitora e coordena o trabalho. Há acompanhamento contínuo 

pelo orientador docente e os projetos são avaliados em diferentes instâncias, quais 

                                                 
1414 Mais dados  sobre a iniciação científica  podem ser encontradas no Volume 2 do Relatório de Auto-
Avaliação Institucional da PUC-SP- Caderno Pesquisa. 
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sejam, pelo Departamento do orientador e por assessores pareceristas (professores 

doutores), internos e externos à universidade, representando as diferentes áreas de 

conhecimento. Procura-se assegurar a produção científica do aluno. E uma das 

estratégias utilizadas é a realização anual de um Encontro de Iniciação Científica, que 

se constitui em momento avaliativo, quando todos os alunos têm oportunidade de 

apresentar os resultados do plano de trabalho individual por meio de exposições em 

painéis e/ou orais.  

Com vistas a uma análise comparativa da situação de 2004 e 2005, e 

considerando esses dados especificados, foi composta a tabela a seguir, contemplando 

os projetos de iniciação científica com concessão de bolsas, e realizados na PUC-SP em 

2004 e 2005, independente do período de vigência (ano todo ou um semestre do ano 

considerado).  
 

Tabela 3.d - Projetos de iniciação científica com concessão de bolsas* em realização na PUC-SP nos 
anos de 2004 e 2005: professores e alunos envolvidos  

Nº. Proj. Nº. Prof. Nº  alun. c/bolsa Centros Faculdades 
2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Direito 46 39 59 70 51 42 
Economia, Administração, Contabilidade 
e Atuária 

29 28 50 49 46 45 
CCJEA 

Total Centro 75 67 109 119 97 87 
Educação 8 9 28 39 11 17 
Fonoaudiologia 31 38 21 18 65 82 

CE  

Total Centro 39 47 49 57 76 99 
Psicologia 30 31 52 42 14 62 
Serviço Social 6 7 24 57 77 15 
Ciências Sociais 50 56 54 52 68 91 
Comunicação e Filosofia 47 67 75 35 68 105 
Depto. de Teologia e Ciências da 
Religião 

18 23 27 91 56 59 

CCH 

Total Centro 151 184 232 277 259 332 
Matemática, Física e Tecnologia 36 37 54 61 50 53 CCET  
Total Centro 36 37 54 61 50 53 
Ciências Biológicas 35 41 38 43 51 53 
Ciências Médicas 42 58 29 9 87 109 

CCMB  

Total Centro 77 99 67 52 138 162 
Total Geral 378 434 511 566 620 733 

Fonte: CONSULTEC – PUC-SP. Dez.05 
Obs.:  * Bolsas do Programa PIBIC-CEPE, PIBIC-CNPq  e bolsas FAPESP. 

 

Pode-se afirmar, portanto, que em 2004 foram realizados e acompanhados na 

universidade 378 projetos de iniciação científica, com a participação de 511 professores 

orientadores doutores e 620 alunos pesquisadores. Em 2005 tais índices se elevaram 

para 434 projetos, 566 professores e 733 alunos. Nesse cômputo estão considerados os 

projetos com bolsas iniciadas em diferentes vigências: 1° e 2° semestres do ano de 

análise; 2° semestre do ano anterior a 1° semestre do ano de análise; e 2° semestre do 

ano de análise a 1° semestre do ano posterior. 
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As diferentes Faculdades e o Departamento de Teologia, como indicado na 

tabela anterior, mantiveram projetos de iniciação científica como componente de sua 

proposta pedagógica. É possível verificar, considerando a situação 2004 e 2005, um 

incremento na atividade, revelado tanto pelo aumento do número de projetos 

desenvolvidos, como de professores e de alunos participantes. 

O gráfico 7.d, a seguir, possibilita visualizar essa situação em 2004 e 2005 

nas diferentes Faculdades da Graduação, podendo-se verificar um incremento no número 

de projetos na maioria das unidades.  

Gráfico 7.d -- N° de Projetos de iniciação científica com concessão de bolsas nas diferentes Faculdades 
e Departamento de Teologia e Ciência da Religião. 
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2.1.2.2 - Grupos de pesquisa15 

Dados do Censo CNPq/2004 permitiram analisar um aumento significativo de 

grupos de pesquisa na PUC-SP, representando um crescimento da ordem de 102,2% 

num período de 04 anos. Tal aumento vem acompanhado de crescimento do número de 

pesquisadores e estudantes, como indica o quadro a seguir16: 

 
Quadro 1.d – PUC-SP: Crescimento do número de grupos de pesquisa e do número de seus 
integrantes*. 

Ano Grupos de 
pesquisa 

Pesquisadores Estudantes Técnicos 

2000 90 754 550 53 
2002 145 1012 1067 110 
2004 182 1297 1530 132 

Taxa de 
crescimento 

102,2% 72,0% 178,1% 149,0% 

                                                 
15 Maiores informações sobre grupos de pesquisa  podem ser encontradas no Volume 2 do Relatório de Auto-
Avaliação Institucional da PUC-SP- Caderno Pesquisa. 
16 Dados apresentados pela Prof. Dra. Mary Jane Spink na Semana Acadêmica da PUC-SP- 
Outubro/2005. 
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Fonte: Censo CNPq /2004 

*Há casos de dupla contagem de pesquisadores estudantes e técnicos tendo em 
vista que um indivíduo que participa de mais de um grupo foi computado mais de 
uma vez. 

Os dados mostraram que tal situação foi ampliada em 2005, quando se 
constatou a existência de 188 grupos credenciados no CNPq. O aumento de grupos 

representou um crescimento de pesquisadores, estudantes e técnicos 
participantes das pesquisas desenvolvidas, sendo que a maior taxa de crescimento 
foi a relativa à participação dos estudantes nesses grupos.  

Dados atualizados por líderes de 124 grupos existentes em 2005, 
indicaram que integravam esses grupos 1249 pesquisadores, 1760 estudantes e 
130 técnicos atuando em pesquisa, o que também indica crescimento maior do 
número de alunos. 

Constatou-se que alunos e pesquisadores, tanto da Graduação como da Pós-

Graduação integram os grupos de pesquisa cadastrados da PUC-SP, com um 

predomínio de integrantes da Pós-Graduação, quer sejam docentes ou discentes, como 

mostra a tabela a seguir. Os dados evidenciam também que existem 145 pesquisadores 

de outras instituições integrando os grupos de pesquisa da universidade, embora o 

número de estudantes externos seja ainda reduzido (sete alunos). 

Quadro 2.d – Composição dos grupos de pesquisa da PUC-SP: pesquisadores e estudantes da 
Graduação, Pós-Graduação, de outras instituições e técnicos: 2005 

Nº de 
Grupos 

Informantes 

Nº de Pesquisadores Nº de Estudantes 

Pós Graduação Outras 
IES 

TOTAL Pós Graduação Outras 
IES 

TOTAL

N° de 
Técnicos 

124 

739 365 145 1249 1199 554 7 1760 130 

 

2.1.3 - Participação do aluno em atividade de extensão 

Foi possível mapear parte das atividades de extensão desencadeadas pelas 

diferentes unidades da universidade. Verificou-se uma grande diversidade de ações nas 

diferentes áreas e voltadas para uma variedade de públicos. Quanto à participação dos 

alunos, constatou-se que ela se faz presente em grande parte das atividades, 

especialmente as desencadeadas pelas Faculdades. 
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Para compreender como os alunos de graduação se envolveram em atividades de 

extensão, construíram-se os gráficos , a seguir, respectivamente correspondendo aos 

anos de 2004 e 2005. 
 

Gráfico 8.d - Porcentagem de Alunos de Graduação Envolvidos nas Atividades de Extensão em 2004 
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Gráfico 9.d - Porcentagem de Alunos de Graduação Envolvidos nas Atividades de Extensão Em 2005 
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Os dados expressos nos gráficos indicaram que houve participação dos 

alunos em atividades de extensão em todos os Centros universitários da PUC-SP. Em 

relação a 2004, o CE, o CCJEA e os Setores/IEE agregaram a maioria das participações 

de alunos da Graduação (87%). Em 2005, os Centros de Educação(CE) e de Ciências 

Humanas(CCH) realizaram 52% das atividades de extensão da universidade com 

participação de alunos da graduação. 

A comparação entre os gráficos de 2004 e 2005 indicou que o CCMB, o CCH 

e o CCET foram os Centros Universitários que ampliaram a participação dos alunos de 
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graduação nas atividades de extensão. No CCMB destacaram-se, com igual ou mais de 

100 participações de alunos, as seguintes atividades: 

• Ambulatório de reeducação Vésico Intestinal e reabilitação – 115 alunos 
(prestação de serviço com consultas médicas); 

• Ambulatório de fisiatria (prestação de serviço com consultas médicas) – 100 
alunos; 

• Otorrinolaringologia (curso com produção científica) – 100 alunos 
 

NO CCH DESTACARAM-SE, COM IGUAL OU MAIS DE 100 

PARTICIPAÇÕES DE ALUNOS, AS SEGUINTES ATIVIDADES: 

• Aula inaugural de cultura e cidadania: intolerância, Preconceito resistência 
(manhã e noite) – Departamento de Inglês: 140 alunos (mesa redonda) e 145 
alunos (mesa redonda) respectivamente; 
• www.paratexto.com.br – (Departamento de Português) – 100 alunos 

 
NO CCET DESTACARAM-SE, COM IGUAL OU MAIS DE 100 

PARTICIPAÇÕES DE ALUNOS, AS SEGUINTES ATIVIDADES: 

• II Mostra de trabalhos (Curso de Tecnologias e Mídias Interativas): 200 
alunos; 

• Habilitação em Educação –Projeto Interdisciplinar - Desenvolvimento de 7 
cursos de EAD (oficinas) implementados pelos alunos do 6º semestre aos 
alunos do 2º ano de TMD, aos alunos do curso e Comunicação e 
multimeios da PUC. Alunos da UNICSUl, Alunos do Mackenzie (Curso de 
Tecnologias e Mídias Interativas): 200 alunos; 

 

 

2.1.3.2 - Atividades de intercâmbio17 

As atividades de intercâmbio se inserem na busca da universidade por uma 

cultura internacionalista, tendência esta que se coloca como preocupação e desafio da  

educação  superior no século XXI.  A PUC-SP, com o suporte da Assessoria de Relações 

Institucionais e Internacionais (ARII), tem desencadeado uma série de iniciativas nessa 

direção, buscando abrir espaços acadêmicos voltados para o crescimento institucional e 

individual.  

A ARII (Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais)18 foi instituída 

segundo Ato do Reitor em 05/95, com a missão de estimular e apoiar as relações 

interinstitucionais da PUC-SP de âmbito nacional e internacional, incentivando e 

ampliando oportunidades de parcerias e cooperações, por meio de ações, projetos e 

                                                 
17 Mais dados sobre atividades de parcerias internacionais e nacionais podem ser encontradas no Volume 2 
do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP- Caderno Extensão. 
18 Vide Anexo 32 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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programas de iniciativa e responsabilidade das Unidades da universidade. A ARII possui 

as seguintes áreas de atuação: Cooperação Internacional, Projetos Interinstitucionais e 

Projetos Especiais e Captação de Recursos da universidade. 

Especificamente voltadas para a promoção de parcerias acadêmicas e 

cooperação internacional, a ARII atuou em 2005 procurando atender as seguintes metas 

e ações:  

- Ampliação da internacionalização da Graduação, com as ações: 

• Atualização de mapeamento do grau de internacionalização dos cursos de     
graduação; 

• Sensibilização e mobilização das unidades acadêmicas para a implantação de 
atividades internacionais; 

• Implantação de programas regulares de intercâmbio de estudantes com 
possibilidade de reconhecimento de créditos; 

• Implantação de programas regulares de intercâmbio de professores 
(professor-visitante); 

• Desenvolvimento de programas de duplo diploma de graduação; 
• Mapeamento de programas de aprimoramento lingüístico, estágios e viagens 

técnico-acadêmicas no exterior; 
• Estímulo à participação de estudantes em eventos internacionais 

(apresentação de trabalhos e atividades similares);  
• Estímulo à criação de cátedras e centros de estudo internacionais; 
• Implantação de atividades de extensão no exterior; 
• Estímulo a trocas de informações, metodologias de ensino, bibliografias e 

publicações com universidades estrangeiras; 
• Promoção de atualização e estudos comparados de currículos da PUC-SP e 

outras universidades estrangeiras; 
• Estímulo à participação em organismos e redes internacionais; 
• Promoção de projetos de pesquisa conjuntos; 
• Estímulo à apresentação de projetos junto a programas bilaterais de 

intercâmbio de graduação da CAPES; 
• Difusão de resultados e avaliação de impactos. 

 

- Ampliação da inserção internacional da Pós-Graduação e da Pesquisa , com 

as ações:  

• Atualização de mapeamento do grau de internacionalização dos programas de 
pós-graduação; 

• Potencialização dos contatos internacionais já existentes; 
• Implantação de programas regulares de intercâmbio de estudantes, mestrado e 

doutorado sanduíches, co-tutelas e duplos diplomas de pós-graduação;  
• Acolhida regular de estudantes e pesquisadores estrangeiros; 
• Mapeamento de programas de aprimoramento lingüístico, estágios e viagens 

técnico-acadêmicas no exterior; 
• Mapeamento de cursos de especialização e extensão para estudantes 

estrangeiros e/ou em parceria com instituições internacionais no Brasil e no 
exterior; 

• Estímulo à criação de cátedras e centros de estudo internacionais; 
• Oferta de atividades programadas internacionais no Brasil e no Exterior; 
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• Estímulo a trocas de informações, bibliografias e publicações; 
• Promoção de estudos comparados e projetos de pesquisa conjuntos; 
• Desenvolvimento de projetos de pós-doutorado no exterior com apoio de 

agências de fomento; 
• Estímulo à formalização de convênios de cooperação ativos com instituições no 

exterior; 
• Estímulo à participação em organismos, redes e associações científicas 

internacionais; 
• Apoio à apresentação de projetos junto a programas de cooperação da CAPES, 

CNPq(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 
Fapesp (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo) e 
agências/organismos internacionais; 

• Difusão de resultados e avaliação de impactos.  
 
 

-Intercâmbio de Graduação: A PUC-SP possui programas de intercâmbio com 

algumas IES (Instituição de Ensino Superior) estrangeiras, por meio dos quais os 

estudantes podem cursar 1 semestre acadêmico no exterior, com possibilidade de 

reconhecimento de créditos. Durante a participação no intercâmbio, os estudantes 

continuam pagando as mensalidades na PUC-SP, e ficam isentos de pagamento da 

semestralidade à IES estrangeira. 

Como pré-requisitos de participação o aluno deve estar regularmente 

matriculado na PUC-SP (a partir do 4º período ou 2º ano, no momento da inscrição); 

possuir fluência no idioma em que são ministradas as aulas e apresentar bom 

desempenho acadêmico. 

Para esta modalidade de intercâmbio, em 2005, a PUC-SP mantinha 

convênio com as seguintes instituições19 :  

Alemanha: 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: www.wiso.uni-erlangen.de 

Argentina: 
Universidad Católica Argentina: www.uca.edu.ar (para alunos de Economia e Administração); 
Universidad del Salvador: www.salvador.edu.ar (para alunos de RI) 

Dinamarca: 
University of Copenhagen: www.ku.dk/sa/inter 

EUA: 
Louisiana State University: www.lsu.edu (para alunos a partir do 3º ano de Direito) 
State University of New York at Oswego: www.oswego.edu ; University of the Incarnate Word 
(Texas): www.uiw.edu 

                                                 
19 Vide Anexo 41 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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França: 
Fondation Nationale des Sciences Politiques - Sciences-Po: www.sciences-po.fr (para alunos de 
RI e Ciências Sociais) 

Itália: 
Università Cattolica del Sacro Cuore: www.unicatt.it (para alunos de Ciências Atuariais) 

Portugal: 
universidade de Coimbra: www.uc.pt (para alunos de RI). 

 

Em 2005, 28 estudantes da PUC-SP participaram de programas de 

intercâmbio em diferentes países, fato que demonstra um aumento dessa participação 

em relação a 2004, quando havia 22 alunos envolvidos. 

Convênios Internacionais20: A PUC-SP mantém convênios internacionais com 

universidades de 21 países, sendo que em algumas deles, os convênios são 

estabelecidos envolvendo várias universidades, como é o caso de Portugal, Espanha, 

França, Itália, Chile, entre outros.  A maioria desses convênios tem como objetivo a 

cooperação em atividades de ensino e pesquisa, e prevê intercâmbio de estudantes, 

pesquisadores e docentes. 

Pode-se verificar que existe ampla divulgação das possibilidades de 

participação dos alunos em atividades internacionais e nacionais oriundas das parcerias 

da PUC-SP  e outras instituições. Essa divulgação consta da página da ARII no site da 

universidade, além de serem oferecidos folhetos informativos e atendimento direto aos 

interessados no próprio setor.    

 

2.2- Participação do aluno na gestão21 

  

2.2.1- Representação nos colegiados 

A PUC-SP abre espaços para o estudante participar da vivência universitária 

e contribuir com sua gestão e, dessa forma, refletir sobre os rumos do seu processo 

educacional. 

                                                 
20 Vide Anexo 40 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
 
21 Mais dados sobre participação na gestão podem ser encontradas no Volume 4 do Relatório de Auto-
Avaliação Institucional da PUC-SP- Caderno Organização e Gestão. 
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A concepção de participação da comunidade na gestão da universidade 

passa pela exigência de que todos os segmentos tenham voz nos diferentes níveis 

colegiados da universidade. Assim sendo, o aluno, assim como docentes e funcionários, 

integram essas instâncias participando dos processos decisórios.  

A universidade conta com colegiados que abrangem desde o nível do curso, o 

nível de centro universitário, até os níveis de decisões, efetivadas pelos colegiados 

superiores, relativas a questões acadêmicas, administrativas, comunitárias e financeiras.   

Os alunos têm participação nos seguintes colegiados, na proporção de até 1/5 

da composição de cada órgão:  

- Conselho Universitário (CONSUN) - é um órgão superior de deliberação que 

tem por objetivo definir políticas, proceder à avaliação global e controlar os órgãos 

executivos. 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. 

- Conselho de Administração e Finanças (CAF) - é um órgão deliberativo e 

normativo de questões cujas temáticas estejam associadas administração geral e do 

econômico-financeiro, no âmbito interno da universidade. É presidido pelo Vice-Reitor 

Administrativo, e tem em sua composição a seguinte estrutura: um representante da 

Fundação São Paulo; 6 (seis) representantes Docentes (05 Centros + Pós-Graduação); 6 

(seis) representantes Discentes (05 centros + Pós-Graduação) e 6 (seis) representantes 

Administrativos. 

- Congregação - 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 e representantes do respectivo corpo discente. 

- Conselho Comunitário (CECOM) - é um órgão deliberativo e normativo de 

questões cujas temáticas estejam associadas à vida comunitária da universidade e no 

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 
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Administrativo; os Vice-Diretores Comunitários; um professor leigo e um aluno escolhido, 

nos Centros Universitários pelos Vice-Diretores Comunitários. 

- Conselho de Centro - cada Centro Universitário tem um Conselho 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. 

- Conselho Departamental - 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 Assistentes-Doutores da Faculdade; representantes dos Professores 

Assistentes da Faculdade, representante dos Auxiliares de Ensino da Faculdade e 

representantes do corpo discente. 

A escolha da representatividade estudantil se faz por meio de eleições, 

levando-se também em conta o aproveitamento escolar dos candidatos.  

 
 
2.2.2 - Acesso ao registro acadêmico e às informações 

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 SIGA - Sistema de Informações do Corpo Discente da 

Graduação,  criado com o objetivo de organizar e otimizar o registro escolar, 

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.Além disso, controla o cumprimento 

pelo aluno das exigências do Projeto Pedagógico do curso.  

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. São os seguintes os 

produtos disponibilizados aos discentes: 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. 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

  

385

Constatou-se que a PUC-SP também mantém um sistema de comunicação 

on line com os alunos, preparado para realizar malas diretas e comunicados específicos, 

utilizado pelos diferentes setores. O acesso a informações pelo aluno pode ser feito pelo 

site da universidade, continuamente atualizado com dados institucionais e as principais 

notícias do cotidiano da universidade.  

O estudante ingressante tem recebido um material informativo de excelente 

qualidade - a Revista do Vestibular, na qual pode encontrar dados específicos sobre os 

diferentes cursos e setores da PUC-SP.  

 

2.2.3- Organização dos estudantes 

A Lei n.º 7395, de 31 de outubro de 1985, assegura aos estudantes de cada 

nível superior o direito de organização em Centros Acadêmicos. Na história desta 

universidade, a livre organização estudantil foi sempre um direito reconhecido e 

respeitado. 

Os Centros Acadêmicos têm autonomia quanto a sua forma de organização 

política e de uso do espaço cedido pela universidade, fato que acarreta uma 

heterogeneidade dessas organizações estudantis, e dificulta um detalhamento em suas 

apresentações. 

Existem hoje na universidade 13 (treze) Centros Acadêmicos e 1(uma) 

Associação de Alunos, apresentados abaixo conforme sua localização e os cursos que 

representam. 

Campus Monte Alegre 
Prédio Sede 

• Centro Acadêmico de Ciências Sociais (CACS) - Representa os 
alunos dos cursos de Ciências Sociais, História, Geografia e Turismo. 

• Centro Acadêmico Leão XIII – Representa os alunos dos cursos de 
Administração de Empresas, Economia, Contabilidade e Atuárias. 

• Centro Acadêmico 22 de Agosto – Representa os alunos do curso 
de Direito. 

• Centro Acadêmico de Serviço Social (CASS) - Representa os 
alunos do curso de Serviço Social. 

• Centro Acadêmico Joel Martins – Representa os alunos dos cursos 
de Pedagogia e Fonoaudiologia. 

• Centro Acadêmico Barão de Rio Branco – Representa os alunos do 
curso de Relações Internacionais. 

• Centro Acadêmico Clarice Lispector – Representa os alunos dos 
cursos de Letras e Secretariado Executivo Bilíngüe. 
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Edifício Reitor Bandeira de Mello 

• Centro Acadêmico de Filosofia (CAFIL) - Representa os alunos do 
curso de Filosofia. 

• Centro Acadêmico de Psicologia (CAPSICO) - Representa os 
alunos do curso de Psicologia. 

• Associação dos Alunos da Pós-graduação (APG) – Representa os 
alunos dos programas de Pós-Graduação. 

Prédio Cardoso de Almeida 

• Centro Acadêmico Benevides Paixão - Representa os alunos do 
curso de Jornalismo. 

Campus Sorocaba 
• Centro Acadêmico Vital Brasil – Representa os alunos do curso de 

Medicina. 

• Centro Acadêmico Mapinguari – Representa os alunos dos cursos 
de Enfermagem e Biologia. 

Campus Marquês de Paranaguá 

• Centro Acadêmico de Ciências Exatas (CACEX) – Representa os 
alunos dos cursos de Física, Matemática, Eng. Elétrica, Ciências da 
Computação e Tecnologia e Mídias Digitais. 

 

 

2.3- Bolsas acadêmicas 

A PUC-SP  mantém algumas modalidades de bolsas que foram 

caracterizadas como acadêmicas, dado que são oferecidas ao aluno condicionadas ao 

seu desempenho de atividades acadêmicas. Essas bolsas não têm o objetivo específico 

de custear os estudos, embora representem uma ajuda financeira ao estudante. 

 - Programa Bolsa Estágio:  

O Programa Bolsa Estágio, instituído na universidade desde 1988, foi 

normatizado pelas “Diretrizes e Normas para a atividade de Estágio na PUC-SP”, 

aprovadas em 2002, e trata da política de estágio na PUC-SP. Este programa tem como 

objetivo oferecer oportunidades de vivências profissionais para os alunos da graduação 

em setores da instituição. É oferecido exclusivamente para alunos a partir do 3º semestre 

letivo nas áreas da universidade relacionadas com a especificidade do curso realizado 

pelo aluno contemplado. 

Segundo as diretrizes, os estágios são acompanhados pela unidade 

acadêmica de origem do aluno, por professor responsável pela orientação e aprovação 

do plano de atividades e dos relatórios de estágio. Os setores da universidade que 
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recebem os estagiários elaboraram um Plano de atividades, apresentando condições de 

estágio com qualidade pedagógica, como oportunidades de complementação profissional 

na formação. No Programa Bolsa-Estágio existe um processo de acompanhamento 

sistemático dos estágios e, ao término do ano letivo ou dos contratos a CGE solicita a 

elaboração de relatórios anuais para a avaliação da qualidade dos programas, tanto pelo 

estagiário quanto pelo seu supervisor direto. O processo de avaliação dos programas de 

estágio é realizado por banca composta por assessor da VRAC, pela Coordenadora 

Geral de Estágios, por Coordenadores de curso e por funcionário da CGE. 

Em 2005 foram oferecidas 85 bolsas-estágio a alunos da graduação de 

diferentes cursos. 

 

Em 2005 foram oferecidas 85 bolsas-estágio a alunos da graduação de diferentes cursos. 

- Bolsa Monitoria 

A bolsa monitoria já foi descrita neste relatório no item 2.1.1.2 - Monitoria. 

Trata-se de bolsa atribuída a alunos monitores, em geral com bom desempenho escolar, 

que,  sob orientação de professores, realizam trabalhos voltados especialmente para o 

ensino, integrados com pesquisa e extensão.  A PUC-SP oferece 100 vagas para 

monitores, que recebem remuneração correspondente ao valor máximo de 03 créditos, 

pagos semestralmente.  

No primeiro semestre de 2005 foram oferecidas 195 bolsas.  

 

- Bolsa Iniciação Científica PIBIC-CEPE22 e PIBIC-CNPq23 

As bolsas de iniciação científica são concedidas por meio de dois Programas 

Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica, criados em 1998, sendo um subsidiado 

pela própria PUC-SP, o PIBIC/CEPE, e outro com verba de agência externa, o 

PIBIC/CNPq. Ambos têm por finalidades24: 

a) despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 
graduação, mediante participação em projetos de pesquisa orientados por 
pesquisadores qualificados integrantes de grupos de pesquisa consolidados; 

                                                 
22 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/Comissão de Ensino e Pesquisa  (CEPE) 
23 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/ Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) 
24 Fonte: Manuais das Normas e procedimentos da comissão de pesquisa do CEPE. Pontifícia universidade 
Católica de São Paulo. Fevereiro/2004 
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b) possibilitar ao iniciante a aprendizagem de técnicas e métodos, bem como estimular 

o desenvolvimento do pensar e do criar científicos, decorrentes das condições 

criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 

c) despertar no bolsista uma nova mentalidade em relação à pesquisa; 

d) preparar alunos para a pós-graduação; 

e) possibilitar a diminuição do tempo de permanência do bolsista (quando 
ingressar) na pós-graduação. 

O candidato à bolsa deverá estar regularmente matriculado a partir do 2º e 

até o antepenúltimo período letivo do curso de graduação e não poderá acumular bolsas 

ou auxílios de outras instituições.  

A estruturação e os encaminhamentos relativos à elaboração do projeto de 

iniciação científica do aluno candidato a bolsa, bem como a orientação do trabalho, 

constam do item 2.1.2.1 deste relatório. O total de bolsas de iniciação científica no 1º 

semestre de 2005 foi de 332 bolsas.  

-Bolsa do Programa de Educação Tutorial- PET 

O Programa de Educação Tutorial- PET, implantado pela CAPES em 1979 e 

sob responsabilidade da Secretaria de Educação superior do MEC é direcionado a alunos 

de graduação selecionados pela universidade e acompanhados por um professor-tutor. O 

trabalho do grupo PET (estudantes e tutor) incide na melhoria do ensino de graduação 

mediante uma ação coletiva no planejamento e na execução de um programa 

diversificado de atividades acadêmicas, envolvendo as dimensões do ensino, pesquisa e 

extensão. 

O grupo PET consolidou-se na Faculdade de Psicologia da PUC-SP desde 

1995, constituído um grupo de 12 alunos. É considerado pelos alunos da unidade como 

mais uma forma de organização do corpo discente. Em 2005 houve problemas com a 

disponibilização da verba das bolsas, e teve seu financiamento assumido pela PUC-SP. 

As diferentes modalidades de bolsas acadêmicas existentes na Graduação 

foram apresentadas no gráfico, a seguir, que incluiu também as bolsas de custeio de 

estudos, possibilitando, assim um panorama geral quantitativo do 2° semestre de 2005 

sobre a política de bolsas da PUC-SP para o atendimento ao estudante: 
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Gráfico 10.d - Modalidades de bolsas na Graduação da PUC-SP- 2° semestre/ 05 
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Fonte: VRACOM - Programa de Ação Comunitária 

Pós-Graduação:  

As bolsas do Pós-Graduação foram analisadas como bolsas acadêmicas, 

considerando as especificidades desse nível de curso, que exige a dedicação integral, na 

maioria dos casos, para as atividades pedagógicas dos cursos, especialmente a 

pesquisa. 

A Pós-Graduação tem contado com recursos financeiros provenientes da 

política de fomento das agências de apoio à pesquisa para funcionamento da pós-

graduação no país. Podem-se destacar as seguintes agências de fomento:  

I - C A P E S [Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior]: 

• PROSUP [Programa de Suporte a Instituições de Ensino Superior Particulares]..  

• PICDT [Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnica].Este Programa 
concede bolsas de Mestrado e Doutorado a bolsistas oriundos de outras 
instituições de ensino superior, principalmente das universidades públicas. 

• PROCAD [Programa Institucional de Cooperação Acadêmica]. Este Programa 
fomenta as parcerias institucionais entres instituições de ensino superior em 
diversas áreas de pesquisa (UFS, UFPR, UFMA, UNICAMP, UFU e UCSAL). 

• MINTER [Programa de Mestrado Interinstitucional]. Este Programa fomenta a 
parceria interinstitucional na oferta de mestrados em instituições de ensino 
superior 

• PEC-PG [Programa de Estudantes e Convênio de Pós-Graduação]. Este 
Programa fomenta a vinda de estudantes oriundos de países latino-americanos e 
africanos em desenvolvimento. São concedidas bolsas de Mestrado e Doutorado 
neste Programa. 

• CAPES/ARGENTINA [Programa de Cooperação CAPES e ARGENTINA].  

• PIDRH [Programa Institucional de Desenvolvimento de Recursos Humanos]. Este 
Programa concede bolsas de Mestrado e Doutorado a funcionários da CAPES 
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que queiram fazer Pós-Graduação Stricto Sensu em instituições de ensino 
superior que tenham Programas reconhecidos pela própria CAPES. 

• PDEE [Programa de Doutorado com Estágio no Exterior]. Este Programa concede 
bolsa de estágio a discentes de doutorado no exterior. Esta bolsa é conhecida 
como bolsa sanduíche.  

• CAPES/COFECUB [Programa de Cooperação Internacional entre Brasil e 
França]. 

• PAPED [Programa de Apoio a Projetos de Ensino a Distância]. Este Programa 
fomenta projetos ligados a métodos de aprendizagem a distância. 

• PQI [Programa de Qualificação Institucional]. Este Programa concede bolsas de 
mestrado e doutorado a docentes oriundos de outras instituições de ensino 
superior, mediante a constituição de parcerias institucionais via projetos de 
pesquisa. 

II- CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico]:  

• Concede bolsas do Mestrado e Doutorado e também financia projetos por meio de 
linhas específicas de fomento à pesquisa. Existem auxílios para projetos 
integrados, bolsas para recém-doutores, bolsas de pós-doutorado, bolsa de 
iniciação científica, apoio técnico e bolsas de produtividade etc. 

III- FUNDAÇÃO FORD:  

• Concessão de bolsas via Fundação Carlos Chagas [Brasil] e The African-America 
Institute [Moçambique]. 

IV- FAPESP [Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo]:  

• Concessão de bolsas de estudos de Mestrado, Doutorado, Apoio Técnico, 
Iniciação Científica e demais auxílios financeiros institucionais e individuais aos 
docentes. 

V – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO:  

• O Setor de Pós-Graduação firmou convênio com a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo para capacitação dos docentes da rede pública de ensino 
fundamental e médio. 

 

Constataram-se ainda outros financiamentos por meio de convênios, acordos 

nacionais e internacionais que enriquecem o intercâmbio e a integração acadêmico-

científica com resultados relevantes para as pesquisas desenvolvidas na pós-graduação 

da PUC-SP. 

O gráfico, a seguir, apresenta as modalidades de bolsas existentes na Pós-

Graduação no 2° semestre de 2005:  
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Gráfico 11.d - Modalidades de bolsas na Pós-Graduação- 2° semestre/05 
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Fonte: Pós-Graduação PUC-SP 

 

 

3 - Indicadores Escolares 

Os dados escolares são considerados importantes indicadores para a 

universidade refletir sobre seu desempenho. Assim, foram destacados alguns índices 

relativos à vida escolar dos estudantes voltados para aprovação/retenção, tempo para 

conclusão do curso e evasão da universidade25. 

 Para análise do tempo médio para conclusão do curso foi analisada a 

situação formandos em 2005 e que ingressaram na PUC-SP mediante exame vestibular. 

Não foram, portanto, computados os ingressantes por transferência.  Os cursos foram 

agrupados por tempo de integralização: 8, 9, 10 e 12 semestres. Foram considerados 

separadamente os cursos que permitiam duplo diploma: bacharelado e licenciatura. As 

tabelas abaixo mostram o tempo para conclusão nos diferentes cursos. 

Uma análise dos dados totais e independente do tempo de integralização dos 

cursos, permitiu afirmar que, em média, de 70% a 83% dos alunos concluem o curso no 

tempo previsto pelo projeto pedagógico. Uma pequena parcela, de 1,3% a 2,5% e 

nenhum aluno, em alguns casos, o faz em tempo menor, possivelmente devido a 

reaproveitamento de disciplinas já cursadas em outro curso, ou por realizarem um 

plano individual de estudos com uma concentração maior de disciplinas por semestre. 

                                                 
25 Vide Anexos 33 e 34 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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Parte dos alunos, em média de 16% a 20%, levam mais de 8 anos para conclusão do 

curso. Esse índice representa um resultado satisfatório, considerando as possibilidades 

oferecidas pela universidade para complementação do currículo pelo estudante, que 

pode efetivar matrícula em disciplinas de diferentes cursos.  O tempo calculado em 

número de semestres cursados para conclusa, mostra que os alunos cursam no 

máximo 2 anos a mais do que o previsto para integralização. 
 

Tabela 4.d - Tempo de conclusão dos cursos de Bacharelados com integralização de 8 semestres.  

 
Tempo de conclusão 

Menos de 8 
semestres 

Em 8 Semestres Mais de 8 
Semestres 

Cursos com 
integralização em 8 

Semestres 

Nº. % Nº. % Nº. % 

TOTAL Tempo 
médio de 

Conclusão 
(em 

semestres) 

Ciência da 
Computação 

0 0 40 64,5 22 35,5 62 9 

Ciências Contábeis 5 6,9 30 41,7 37 51,4 72 10,5 
Comunicação das 
Artes do Corpo 

0 0 25 78,1 7 21,9 32 8,7 

Comunicação e 
Multimeios 

0 0 37 74 13 26 50 9,5 

Jornalismo 1 1,4 51 70,8 20 27,8 72 9,1 
Fonoaudiologia 0 0 62 79,5 16 20,5 78 8,2 
Relações 
Internacionais 

0 0 46 75,4 15 24,6 61 8,8 

Secretario Executivo 
Bilíngüe 

0 0 6 26,1 17 73,9 23 10,6 

Serviço Social 2 6,5 28 90,3 1 3,2 31 7,7 
Tecnologia e Mídias 
Digitais 

0 0 35 74,5 12 25,5 47 9,5 

Turismo 0 0 4 80 1 20 5 8,4 
Psicologia 
(Bacharel) 

1 7 7 50 6 43 14 11,1 

Psicologia 
(Formação de 
Psicólogos) 

0 0 120 79 32 21 152 10,6 

TOTAL 9 1,3 491 70,2 199 28,5 699  
 

Tabela 5.d - Tempo de conclusão dos cursos de Bacharelados com integralização 9 semestres.  

Tempo de conclusão 
Menos de 9 
semestres 

Em 9 Semestres Mais de 9 
Semestres 

Cursos com 
integralização em 9 

Semestres 
Nº. % Nº. % Nº. % 

TOTAL Tempo 
médio de 

Conclusão 
(em 

semestres) 
Publicidade e 
Propaganda 

0 0 42 70 18 30 60 10,2 

 

 

Tabela 6.d - Tempo de conclusão dos cursos de Bacharelados com integralização de 10 semestres.  

Tempo de Conclusão 
Menos de 10 

semestres 
Em 10 Semestres Mais de 10 

Semestres 

Cursos com 
integralização 

em 10 Semestres 
Nº. % Nº. % Nº. % 

TOTAL Tempo 
médio de 

Conclusão 
(em 

semestres) 
Administração 13 4 217 72,1 71 23,6 301 10,8 
Ciências Atuariais 7 10,9 31 48,4 26 40,6 64 11,7 
Ciências 
Econômicas 

4 3 68 56,2 49 40,5 121 11,5 

Direito 0 0 411 89 51 11 462 10,4 
TOTAL 24 2,5 727 76,7 197 20,8 948  
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Tabela 7.d - Tempo de conclusão dos cursos de Bacharelados com integralização de 12 semestres.  

    Tempo de Conclusão 
Menos de 12 

semestres Em 12 Semestres 
Mais de 12 
Semestres Cursos com 

integralização em 12 
Semestres Nº. % Nº. % Nº. % TOTAL 

Tempo 
médio de 

Conclusão 
(em 

semestres)
Engenharia Elétrica 0 0 17 50 17 50 34 14,7 
Medicina 0 0 90 95,7 4 4,3 94 12,1 

TOTAL 0 0 107 83,6 21 16,4 128  

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. SIGA/PUC-SP 

 

Em relação aos cursos de bacharelado com integralização em 8 semestres, 

constatou-se que em 70% deles a maioria dos alunos ( de 70 a 90%) concluem no tempo 

previsto. No curso Secretário Executivo Bilíngüe, porém, o tempo para concluir foi maior 

para 73,9% dos estudantes. O mesmo ocorre para 51,4% dos alunos de Ciências 

Contábeis, sendo o tempo médio de conclusão desses cursos de 10 anos e meio.     

O único curso de 9 semestres é concluído por 70% dos alunos nos 9 

semestres previstos. Já os cursos com tempo de integralização de 10 anos, dois deles 

(Administração e Direito) 72,1% e 89%, respectivamente concluem no tempo normal. Nos 

outros dois cursos: Ciências Atuarias e Ciências Econômicas, 40% dos discentes os 

concluem em mais de 10 semestres (em média 11 semestres e meio) chegando grande 

parte a atingir 14 semestres. 

Os cursos com 12 semestres são concluídos nesse tempo por quase 

totalidade dos alunos de Medicina (95,7%); entretanto, 50% dos alunos do curso de 

Engenharia Elétrica   levam mais de 12 semestres para sua conclusão, em média 14 

semestres e meio. 

Os cursos da PUC-SP que possibilitam diplomas tanto em Bacharelado 

quanto em Licenciatura, como mostra a tabela a seguir, revelaram uma situação 

diferenciada. Apenas em um curso- Ciências Biológicas- mais de 80% dos alunos 

concluem Licenciatura e Bacharelado em 8 semestres. Em Matemática e Pedagogia a 

conclusão se dá em Licenciatura e em 8 semestres pela grande maioria dos alunos (89,4 

a 100%).Não foi registrada formação em bacharelado nestes dois cursos. Por sua vez em 

Enfermagem não houve licenciatura.  

Os cursos que têm maior número de diplomados, tanto em bacharelado como 

em licenciatura, a maioria dos alunos os conclui em 8 semestres. Este é o caso de 

Enfermagem, Ciências Biológicas, História e Pedagogia.  
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Tabela 8.d -  Tempo de conclusão dos cursos com diploma de Bacharelado e de Licenciatura: 
Bacharelado 

Tempo de Conclusão do Bacharelado 
Menos de 8 
semestres 

Em 8 
Semestres 

Mais de 8 
Semestres 

Cursos de Bacharelado e 
Licenciatura com integralização 

em 8 Semestres  
Nº. % Nº. % Nº. % 

TOTAL

Ciências Biológicas 0 0 30 85,7 5 14,3 35 
Ciências Sociais 0 0 3 23,1 10 76,9 13 
Enfermagem 0 0 44 95,7 2 4,3 46 
Filosofia 0 0 5 55,6 4 44,4 9 
Física  0 0 3 60 2 40 5 
Geografia 0 0 0 0 6 100 6 
Historia 0 0 25 69,4 11 30,6 36 
Letras 0 0 4 28,6 10 71,4 14 
Pedagogia 0 0 0 0 0 0 0 
Matemática  0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 114 69,5 50 30,5 164 

 

Tabela 9.d -  Tempo de conclusão dos cursos com diploma de Bacharelado e de Licenciatura: 
Bacharelado 

Tempo de Conclusão da Licenciatura 
Menos de 8 
semestres 

Em 8 
Semestres 

Mais e 8 
Semestres 

Cursos de Bacharelado e 
Licenciatura com integralização 

em 8 Semestres  
Nº. % Nº. % Nº. % 

TOTAL

Ciências Biológicas 0 0 30 85,7 5 14,3 35 
Ciências Sociais 0 0 0 0 4 100 4 
Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 
Filosofia 0 0 0 0 4 100 4 
Física  0 0 0 0 1 100 1 
Geografia 0 0 0 0 5 100 5 
Historia 0 0 6 23,1 20 76,9 26 
Letras 0 0 16 50 16 50 32 
Pedagogia 1 1 93 89,4 10 9,6 104 
Matemática  0 0 3 100 0 0 3 

Total 1 0,5 148 69,2 65 30,4 214 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. SIGA/PUC-SP 

 

Evasão escolar 

A evasão escolar tem sido considerada um dos problemas do ensino 

brasileiro em todos os níveis. A análise de dados de 2005 da PUC-SP, porém, não 

mostrou situações negativas, de um modo geral. 

A tabela, a seguir, apresenta os dados referentes a evasão dos alunos da 

universidade, por curso, no ano de 2005, considerando-se os resultados dos dois 

semestres letivos. 
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Tabela 10.d - Evasão dos alunos da universidade, por curso, no ano de 2005 
Tipos de Evasão 

Desligamento Cancelamento Transferência Reopção 
de Curso TOTAL 

Formados 
Cursos Matriculados 

2005 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 
Adm. de Empresas  3112 79 2,5 61 2 28 0,9 11 0,4 179 5,8 373 12 
C. Atuariais 342 9 2,6 1 0,3 4 1,2 10 2,9 24 7 69 20,2 
C. Biológicas 239 9 3,8 10 4,2 3 1,3 0 0 22 9,2 37 15,5 
C. Contábeis 598 24 4 4 0,7 6 1 9 1,5 43 7,2 85 14,2 
C. da Computação 354 2 0,6 16 4,5 7 2 0 0 25 7,1 64 18,1 
C. Econômicas 1701 71 4,2 23 1,4 6 0,4 12 0,7 112 6,6 168 9,9 
C. Sociais 498 28 5,6 9 1,8 5 1 5 1 47 9,4 32 6,4 
Com. das Artes do 
Corpo 278 4 1,4 12 4,3 2 0,7 1 0,4 19 6,8 30 10,8 
Com. em Multimeios 346  0 2 0,6 1 0,3 4 1,2 7 2 23 6,6 
Direito 2475 40 1,6 17 0,7 6 0,2 0 0 63 2,5 464 18,7 
Enfermagem 195 1 0,5 1 0,5 2 1 0 0 4 2,1 48 24,6 
Eng. Elétrica 281 1 0,4 5 1,8 7 2,5 3 1,1 16 5,7 35 12,5 
Filosofia 200 21 10,5 5 2,5 1 0,5 8 4 35 17,5 13 6,5 
Física 91  0 5 5,5 2 2,2 3 3,3 10 11 6 6,6 
Fonoaudiologia 212 6 2,8 2 0,9 1 0,5 6 2,8 15 7,1 70 33 
Geografia 187 4 2,1 3 1,6 3 1,6 1 0,5 11 5,9 6 3,2 
História 468 15 3,2 9 1,9 9 1,9 10 2,1 43 9,2 60 12,8 
Jornalismo 428 4 0,9 3 0,7 1 0,2 4 0,9 12 2,8 33 7,7 
Letras 729 12 1,6 9 1,2 3 0,4 11 1,5 35 18 58 8 
Lic. Matemática 68 3 4,4 5 7,4 1 1,5 1 1,5 10 14,7 8 11,8 
Medicina 608 2 0,3 1 0,2 1 0,2 0 0 4 0,7 96 15,8 
Pedagogia 549 25 4,6 8 1,5 8 1,5 10 1,8 51 9,3 111 20,2 
Psicologia 898 36 4 6 0,7 3 0,3 2 0,2 47 5,2 157 17,5 
Publicidade e 
Propaganda 427 3 0,7 2 0,5 7 1,6 2 0,5 14 3,3 72 16,9 
Rel. Internacionais 466 16 3,4 11 2,4 0 0 1 0,2 28 6 74 15,9 
Sec. Exec. Bilingue 100  0  0 1 1 2 2 3 3,0 7 7 
Serviço Social 312 0 0 4 1,3 0 0 7 2,2 11 3,5 33 10,6 
Tec. e Mídias Digitais 319 1 0,3 7 2,2 1 0,3 11 3,4 20 6,3 52 16,3 
Turismo 322 10 3,1 12 3,7 2 0,6 10 3,1 34 10,6 5 1,6 
TOTAL 16803 426 30% 253 18% 121 9% 605 43% 1405 8,4 2289 13,6 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. SIGA/PUC-SP 

 

A análise da tabela anterior, mostra que do total de alunos matriculados em 

2005 (16.803 alunos), a universidade teve uma taxa de evasão de 8,4% dos alunos (1405 

alunos).  

A reopção de curso foi responsável por 43% (605 alunos) do total de evasão 

(1405 alunos), enquanto que, se somados os desligamentos, cancelamentos e 

transferências atingem 57% da evasão (800 alunos). Se considerarmos a “reopção de 

curso” como um fenômeno de “mobilidade”, que segundo Dilvo Ristoff (1999)26 se 

distingue do fenômeno de evasão, o número de evasão cai para 4,8% (800 alunos). 

Entre os 29 cursos oferecidos pela PUC-SP em 2005, 17 (55%) apresentaram 

uma taxa de evasão que variou entre 5% a 10% do número total de alunos, enquanto em 

8 cursos (28%) as taxas foram menores do que 5% e apenas 5 cursos (17%) 

apresentaram porcentagens acima dos 10%. 

 

                                                 
26 RISTOFF, Dilvo. A tríplice crise da universidade. In: TRINDADE, Hélgio (org.). Universidade em ruínas 
na república dos professores. Petrópolis: Vozes, 1999, p.201-210.  
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Dados de aprovação e retenção 

Os dados de aprovação/retenção foram organizados por Faculdade, 

procurando oferecer um panorama geral da universidade. 

A tabela, a seguir, mostra esses índices por Faculdade, que foram calculados 

considerando os alunos matriculados nas diferentes disciplinas dos cursos, no 2° 

semestre de 2005. As informações são reveladoras de baixos índices de retenção.  

Pode-se constar que na maioria das Faculdades (8 das 11 existentes: Direito, 

Comunicação e Filosofia, Ciências Sociais, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia 

Fonoaudiologia, e Ciências Médicas) as porcentagens de retenção não atingiram 10% 

dos alunos. Na Faculdade de Economia, Administração e Atuarias (FEA) e na Faculdade 

de Ciências Biológicas esse índice atingiu 13,8% e 12,8%, respectivamente. A maior 

porcentagem de retenção localiza-se na Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia 

que teve 12,8% dos alunos retidos. Especificamente os cursos de Ciências da 

Computação, Física e Matemática tiveram porcentagens de retenção da ordem de 31,1%, 

27,3% e 25,1% respectivamente. 

 
Tabela 11.d - Aprovação e retenção dos alunos nas Faculdades. 

Faculdade TT 
MATRIC AP RP TOTAL 

(AP+RP) % AP % RP 

FEA 33506 26921 4636 31557 80,3 13,8 
Direito 27597 26890 362 27252 97,4 1,3 
Comfil 17677 15814 1149 16963 89,5 6,5 
Ciências Sociais 11140 9759 860 10619 87,6 7,7 
Psicologia 9236 8893 173 9066 96,3 1,9 
Serviço Social 1763 1489 91 1580 84,5 5,2 
Pedagogia 5221 4865 170 5035 93,2 3,3 
Fonoaudiologia 2001 1952 32 1984 97,6 1,6 
Matemática, Física e Tecnologia 8512 6442 1858 8300 75,7 21,8 
Ciências Médicas 5081 5006 60 5066 98,5 1,2 
Ciências Biológicas 1775 1531 228 1759 86,3 12,8 
Legenda: TT MATRIC - Total de Matriculados em disciplinas (ex.aluno x nº disciplinas); AP- 
Aprovados e RP- Reprovados. 
Fonte: SIGA/PUC-SP 

 

Embora reconhecendo que as análises de dados foram centradas em apenas 

um ano ( nos dois semestres de 2005) e que não foram utilizadas metodologias 

sofisticadas de tratamento de dados, o comportamento dos indicadores são reveladores 

da existência de uma política de permanência dos alunos na universidade e de 

investimento no seu sucesso escolar. 
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As análises realizadas apontam para a retomada desses procedimentos, 

tendo como meta a efetivação de estudos sistemáticos a serem oferecidos às unidades 

para o gerenciamento acadêmico, voltado para a melhoria das atividades escolares. 

Foram identificadas práticas nessa direção pelo SIGA27, com o envio de 

relatórios periódicos a cada unidade sobre a situação da movimentação dos alunos nos 

cursos. Esses encaminhamentos, de um modo geral, têm sido pouco utilizados, 

demandando, portanto análises mais elaboradas dos dados a fim de facilitar seu 

aproveitamento pelos docentes e dirigentes para tomada de decisões. 

 

4- Manifestação dos estudantes sobre a universidade 

A comunidade foi ouvida por meio de questionário específico para cada 

segmento sobre as diferentes dimensões institucionais. Os alunos foram investigados 

levando-se em consideração o momento no qual vivenciam a universidade do presente.  

Os itens abrangeram os seguintes indicadores e descritores:  

- A PUC-SP: caracterização, condições oferecidas. 

- O curso: organização didático-pedagógica 

 

Caracterização da PUC-SP28 
 

A análise das respostas referentes às perguntas “Para você o que caracteriza 

a PUC-SP?” e “Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada 

de VOCAÇÃO PÚBLICA?” possibilitou a exploração de elementos referentes à imagem 

da PUC-SP para os grupos avaliados. Para alcançar tal objetivo, empregaram-se, aos 

dados, análises que buscaram salientar os conteúdos, que os sujeitos expressaram 

mediante as respostas às duas questões dissertativas propostas.  

A busca da compreensão dos significados das manifestações dos diferentes 

segmentos investigados, permitiu evidenciar a imagem da PUC-SP para os alunos, que 

apresentou aspectos bastante positivos, como se pode observar na imagem: 
 

Figura 1.d - A imagem da PUC-SP para um grupo de alunos 
 

                                                 
27 SIGA(Sistema integrado de Gestão Acadêmica) setor responsável pelo banco de dados escolares. 
28 Mais dados sobre a análise da caracterização da PUC-SP podem ser encontrados no Volume I do Relatório 
de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. Caderno Missão. 
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Aspectos da infra-estrutura e equipamentos:  

Para avaliar aspectos de infra-estrutura da universidade, foram destacadas a 

biblioteca e seus serviços. Também mereceram destaque os serviços de suporte de 

informática, secretaria, central de cópias e áudio-visual. 

A opinião de alunos e professores sobre a qualidade das diferentes 

bibliotecas foi identificada utilizando-se um conjunto de itens cujas respostas estariam 

apresentadas numa escala de cinco pontos: Excelente, Bom, Regular, Ruim e Não Sei. 

As análises das respostas foram aproximadas às referências dos registros “excelente e 

bom” reconhecidas como manifestações mais positivas e “regular e ruim” como mais 

negativas. As tabelas 4.d, 5.d e 6.d apresentam as respostas considerando os itens 

avaliados por Centros. 
 

Quadro 3.d – Avaliação dos alunos dos diferentes Centros sobre a biblioteca  

Centros 
CCJEA CE CCH CCET CCMB 
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O acervo da 
biblioteca  

37,1 62,9 75 25 53,6 46,4 60,7 39,3 46,7 53,3 

A atualidade de 
materiais 

33,9 66,1 45 55 38,6 61,4 46,4 53,6 36,7 63,3 

 Instalações 
leitura, pesquisa 

ou estudo  

68,9 31,1 85,7 14,3 68,6 31,4 21,4 78,6 83,3 16,7 

Organização e 
limpeza da 
biblioteca 

87,1 12,9 95,2 4,8 89,9 10,1 85,7 14,3 96,7 3,3 

A preservação da 
estrutura física  

77,4 22,6 90 10 87,1 12,9 50 50 90 10 

Atendimento 
oferecido  

75,8 24,2 95,2 4,8 76,8 23,2 92,9 7,1 93,3 6,7 
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Os alunos dos três campi avaliados fizeram avaliação positiva do “serviço de 

organização e limpeza da biblioteca”, da “preservação da estrutura física (iluminação, 

ventilação e acústica)” e do “atendimento oferecido pela biblioteca de seu campus”. 

Destacaram como aspecto negativo “a atualidade de materiais (livros, periódicos, vídeos 

etc.)”. “O acervo da biblioteca” foi avaliado mais positivamente pelo CCET, CE e CCH, 

estes dois últimos do campus Monte Alegre, embora os alunos do CCJEA, também 

localizado nesse campus, tenham avaliado mais negativamente o acervo. Os alunos do 

CCET avaliaram de forma mais negativa “as instalações para leitura, pesquisa ou estudo 

oferecidas pela biblioteca”, aspectos bem avaliados pelos alunos dos demais centros. 

Foi também solicitado os estudantes que avaliassem a qualidade de 

diferentes recursos da instituição. A tabela, a seguir, apresenta as informações coletadas. 

Para a coleta da qualidade dos diferentes recursos oferecidos pela instituição, foi 

proposto um conjunto de itens cujas respostas estavam registradas numa escala de 

quatro níveis: excelente, bom, regular e ruim, além da opção “não sei”. Para as análises 

das respostas foram aproximadas as referências dos registros “excelente e bom” 

reconhecidas como respostas mais positivas e “regular e ruim” como respostas mais 

negativas. 
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Quadro 4.d – Avaliação dos alunos sobre a qualidade de recursos e serviços da instituição. 

CENTROS 
CCJEA CE CCH CCET CCMB 
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Classifique 
a qualidade 
de cada um 

dos 
recursos da 
instituição 
listados 
abaixo: % % % % % % % % % % % % % % % 

Instalações 
das salas de 

aula. 
1,2 98,8 0 13,9 83,3 2,8 12,3 87,2 0,5 37,4 62,1 0,5 43,9 56,1 0 

Serviço de 
organização 
e limpeza. 

36,5 63,5 0 45,8 51,4 2,8 43,8 55,9 0,3 84,4 15,6 0 82,9 17,1 0 

Preservação 
da estrutura 

física 
(iluminação, 
ventilação, 
acústica) 

das salas de 
aula do seu 

curso. 

7,1 92,9 0 9,7 87,5 2,8 12,9 86,8 0,3 55,2 44,3 0,5 45,5 54,5 0 

Segurança 
interna do 
campus. 

33,1 65,4 1,5 36,1 59,7 4,2 53,4 41,5 5,1 36,2 61,5 2,3 58,3 41,2 0,5 

Serviço de 
material 

audiovisual. 
11 87,4 1,6 36,1 61,1 2,8 25,7 72,9 1,4 39,3 58,4 2,3 59,4 40,6 0 

Instalações 
dos 

laboratórios 
de 

informática 
do seu 

campus. 

26,4 71,3 2,3 58,6 38,6 2,8 42,9 53,3 3,8 63,2 36,8 0 43,9 55,6 0,5 

Instalações 
dos 

laboratórios 
específicos 

do seu 
curso. 

13 70,8 16,2 28,2 46,5 25,3 24,9 60,6 14,5 45,1 53,2 1,7 37,6 61,8 0,6 

Controle do 
ruído dos 

corredores e 
espaços 

internos do 
campus. 

3,9 95,3 0,8 5,6 88,9 5,5 9,3 89,6 1,1 35,1 64,4 0,5 17,1 82,4 0,5 

Serviços de 
alimentação 
disponíveis 

no seu 
campus. 

69 30,6 0,4 63,9 33,3 2,8 52,1 46,8 1,1 20,7 78,7 0,6 12,5 86,4 1,1 

Atividades 
esportivas. 12,6 68,9 18,5 4,3 61,4 34,3 10,5 56,1 33,4 6,9 78,2 14,9 17,2 76,3 6,5 

Espaços de 
convivência. 42,5 56,7 0,8 33,3 62,5 4,2 48,2 48,5 3,3 20,7 76,4 2,9 28,5 71 0,5 

 

Houve predomínio de avaliações mais negativas assinaladas pelos alunos de 

três centros: CCJEA, CE e CCH nos itens: “estrutura física das salas de aula de seu 

curso” e também com referência ao “controle do ruído dos corredores e espaços internos 

do campus”. Os alunos do CCET assinalaram como aspecto mais negativo as “atividades 

esportivas”, enquanto os discentes do CCMB indicaram negativamente “serviços de 

alimentação disponíveis no seu campus”. 
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Os dados mostraram que no CCET os alunos classificaram como “excelente e 

bom” alguns aspectos como: – as instalações do laboratório de informática do seu 

campus – e – serviços de organização e limpeza. Ainda, analisando as informações 

constatou-se que os discentes dos CCH e CCMB assinalaram “excelente e bom” para o 

aspecto “segurança interna do campus”. Os alunos dos centros localizados no campus 

Monte Alegre (CE, CCH, CCJEA) valorizaram o serviço de alimentação disponível. 

Programas de atendimento ao estudante oferecidos pela PUC-SP: 

Os alunos avaliaram alguns programas de atendimento a eles oferecidos pela 

universidade. Dentre eles foram considerados programas de bolsas, a Coordenadoria 

Geral de Estágios, a Pastoral universitária, o PAC (Programa de Atendimento 

comunitário) e o Projeto Pindorama. Foi proposto um conjunto de itens cujas respostas 

possíveis estariam apresentadas numa escala de cinco níveis: Alto, Médio, Baixo e 

Desconheço, respondendo à questão: Avalie os programas citados abaixo em relação ao 

atendimento das necessidades.  
Quadro 5.d – Opinião dos alunos sobre as Bolsas existentes na PUC-SP 

  CCJEA CE CCH CCET CCMB 
Alto/Médio 25,0 22,4 25,7 28,6 20,0 
Baixo 30,6 28,4 36,3 27,4 37,3 

Bolsa doação 

Desconheço 44,4 49,3 38,0 44,0 42,7 
Alto/Médio 18,8 20,9 19,7 20,6 17,4 
Baixo 27,2 20,9 21,7 19,4 31,0 

Bolsa acordo interno 

Desconheço 54,0 58,2 58,5 60,0 51,6 
Alto/Médio 24,4 24,2 24,7 31,7 27,2 
Baixo 24,8 21,2 23,3 19,8 36,4 

Bolsa PROUNI (MEC) 

Desconheço 50,8 54,5 52,0 48,5 36,4 
Alto/Médio 17,2 15,2 13,3 16,8 6,5 
Baixo 16,0 10,6 16,5 16,8 23,2 

Bolsa empresa ou doação de terceiros 

Desconheço 66,8 74,2 70,1 66,5 70,3 
Alto/Médio 21,4 16,7 18,0 23,8 21,1 
Baixo 22,2 15,2 19,4 21,4 30,8 

Financiamento restituível do MEC (Crédito 
Educativo - CREDUC) 

Desconheço 56,5 68,2 62,7 54,8 48,1 
Alto/Médio 24,5 36,9 30,0 44,0 31,0 
Baixo 23,3 13,8 22,1 21,4 25,0 

Bolsa escola da família (FSP E/F) 

Desconheço 52,2 49,2 47,9 34,5 44,0 
Alto/Médio 33,5 36,8 38,6 39,1 34,1 
Baixo 29,0 20,6 26,8 27,8 37,8 

Bolsa restituível 

Desconheço 37,5 42,6 34,6 33,1 28,1 
Alto/Médio 8,4 11,8 13,4 13,8 14,6 
Baixo 17,7 20,6 15,9 18,0 16,2 

Convênio com a Secretaria da Educação 

Desconheço 73,9 67,6 70,7 68,3 69,2 
Alto/Médio 23,2 41,8 42,6 36,3 65,4 
Baixo 23,2 19,4 20,6 22,6 22,2 

Bolsa iniciação científica (PIBIC CEPE) 

Desconheço 53,6 38,8 36,9 41,1 12,4 
Alto/Médio 23,7 47,1 45,3 39,2 63,8 
Baixo 23,3 20,6 20,3 25,9 22,2 

Bolsa iniciação científica (PIBIC CNPq) 

Desconheço 53,0 32,4 34,4 34,9 14,1 
Alto/Médio 24,4 41,8 28,0 31,0 31,9 
Baixo 32,8 20,9 25,9 34,5 42,2 

Bolsa monitoria 

Desconheço 42,8 37,3 46,1 34,5 25,9 
Alto/Médio 28,5 20,9 30,4 29,5 21,9 
Baixo 27,7 32,8 25,9 29,5 35,0 

Bolsa estágio 

Desconheço 43,8 46,3 43,7 41,0 43,2 
Alto/Médio 8,0 14,7 11,3 9,5 9,2 
Baixo 14,5 11,8 13,9 14,3 16,2 

Programa de Educação Tutorial (PET) 

Desconheço 77,5 73,5 74,8 76,2 74,6 
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Constatou-se que a maioria dos alunos de todos os centros universitários 

revelou desconhecimento das bolsas oferecidas pela universidade, e pouco atendimento 

às necessidades. As bolsas de iniciação científica e de monitoria foram consideradas 

pelos estudantes como as que mais atendem às necessidades. 

Assim como em relação aos programas de bolsas, os alunos manifestaram 

índices altos de desconhecimento dos programas específicos apresentados na questão, 

como fica evidenciado na tabela, a seguir. Dentre eles, a CGE foi o que teve menor grau 

de desconhecimento e também a melhor avaliação pelos alunos da maioria dos centros, 

com exceção do CCMB, com 78,9% dos estudantes afirmando desconhecer o trabalho 

de estágio da universidade. 
Quadro 6.d – Opinião dos alunos sobre alguns programas da PUC-SP 

   CCJEA CE CCH CCET CCMB 
Alto/Médio 41,4 27,9 39,6 27,4 7,0 
Baixo 20,1 20,6 23,7 23,8 14,1 

CGE (Coordenadoria Geral de 
Estágio) 

Desconheço 38,6 51,5 36,7 48,8 78,9 
Alto/Médio 8,1 7,4 9,5 7,8 3,3 
Baixo 9,7 11,8 13,1 13,3 10,9 

Pastoral Universitária 

Desconheço 82,3 80,9 77,3 78,9 85,9 
Alto/Médio 6,0 10,6 7,7 7,7 2,2 
Baixo 11,6 12,1 8,5 9,5 11,4 

 Projeto Pindorama 

Desconheço 82,3 77,3 83,8 82,7 86,5 
Alto/Médio 6,9 13,4 11,8 11,3 6,5 
Baixo 12,1 14,9 11,3 8,9 14,1 

PAC (Prog. de atendimento 
comunitário) 

Desconheço 81,0 71,6 76,9 79,8 79,3 

 

O curso: organização didático-pedagógica 

Para analisar o projeto de curso vivenciado pelos alunos foi proposta uma 

coleta de dados na qual os alunos foram orientados a avaliar 16 itens levando em 

consideração a experiência de seu curso de graduação. Utilizou-se, no questionário 

aplicado, a escala tipo Lickert de quatro níveis apresentada da seguinte forma: 1 - 

Excelente, 2 - Médio Bom, 3 - Regular, 4 – Não sei, para avaliar os itens propostos.  A 

questão solicitava o seguinte: Avalie os itens abaixo em relação ao seu curso. 

O quadro, a seguir, apresenta em destaque os maiores índices de avaliação 

em cada item relativo ao curso vivenciado pelo aluno. 

Analisando-se as respostas dos alunos dos cinco Centros em todos os 16 

itens e destacando-se a concentração de respostas em cada nível da escala (1 - 

Excelente, 2 - Médio Bom, 3 - Regular, 4 – Não sei),  constata-se que 6 deles tiveram as 

maiores porcentagens de avaliações como EXCELENTE/BOM. Foram eles: a) os 

conteúdos das disciplinas de formação geral/fundamentos do curso; b) os conteúdos das 
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disciplinas profissionalizantes do curso; c) a aquisição de conhecimentos que permitiriam 

compreender melhor o mundo em que vivemos ; d) articulação com o propósito do curso. 

e) o contato com os docentes dos cursos; f) A vivência universitária.  

Analisando os dados, verificou-se que os alunos valorizam, por um lado, a 

organização do curso considerando os conteúdos e conhecimentos que compõem a 

matriz curricular, assim como a importância dos mesmos para a compreensão do mundo. 

Por outro lado destacam aspectos relacionais, quer seja com os docentes do curso quer 

seja pela vivência universitária proporcionada pelo ambiente educacional da PUC-SP. 

Os alunos evidenciam restrições a atividades curriculares e a condições de 

funcionamento do curso, tendo a maior porcentagem de estudantes dos cinco Centros 

classificado como REGULAR os itens a elas relacionadas: as atividades práticas 

(laboratórios, oficinas, clínicas etc.) proporcionados pelos cursos: as atividades como 

seminários, palestra, semanais de estudo, congressos e oficinas e etc.; diversificação dos 

espaços do curso e equipamentos de informática e áudio-visual.  

A pesquisa  (iniciação científica e/ou prática de investigação) e o estágio 

curricular  receberam avaliações muito diversificadas, considerando os cinco Centros. 

Além disso destacou-se como preocupante o elevado índice de alunos que não 

souberam avaliar esse item. 
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Quadro 7.d – Porcentagens de respostas avaliativas dos alunos sobre aspectos de seu curso, 
destacando os maiores índices nos diferentes níveis da escala de avaliação, considerando todos os 
Centros universitários. 
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CCJEA CE CCH CCET CCMB 
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A formação profissional 
voltada para o mercado de 
trabalho. 

54,9   61,6   46,7    47,2   55,3  

A avaliação do próprio 
curso. 

60,2   67,1   70,1   60,3    51,1  

 A aquisição de cultura 
geral 

69,8   69,0   86,6   65,4    51,9  

A aquisição de 
conhecimentos que 
permitiriam compreender 
melhor o mundo em que 
vivemos 

70,4   79,5   90,3   60,2   57,9   

Articulação com o 
propósito do curso 

67,9   75,3   74,4   62,6   58,7   

Os conteúdos das 
disciplinas de formação 
geral/fundamentos do 
curso. 

64,7   76,7   81,7   74,3   57,6   

Os conteúdos das 
disciplinas 
profissionalizantes do 
curso. 

54,3   75,3   59,4   57,2   53,9   

As atividades práticas 
(laboratórios, oficinas, 
clínicas, etc.) 
proporcionados pelo curso. 

 74,5  46,6    50,6   56,4   53,2  

O estágio curricular. 41,0  
 

 72,2     36,8 42,4    51,1  

A pesquisa (iniciação 
científica e/ou prática de 
investigação) 

  37,2 50,7   47,0     48,9 40,5   

 As atividades como 
seminários, palestra, 
semanas de estudo, 
congressos e oficinas e 
etc. 

 54,3  76,7   69,9    49,4   58,9  

A vivência universitária, 
convivendo com os 
diferentes grupos sociais, 
intelectuais e étnico-
raciais. 

74,5   72,2   82,0   67,0   61,3   

Diversificação dos espaços 
do curso. 

 65,6   53,4   55,9   53,4   52,4  

Os equipamentos de 
informática e áudio visual 

 76,0  50,0    64,0  69,4   59,7   

O contato com os docentes 
dos cursos. 

66,8   69,9   79,1   72,8   75,3   

As aulas/atividades 
ministradas pelos 
professores 

60,2   77,1   77,1   72,5    61,3  

 
 

Ainda com o intuito de investigar o projeto de curso vivenciado pelos alunos, 

foi proposto um item no questionário que coletou as expectativas que os alunos têm em 

relação à sua formação para enfrentar o mundo do trabalho: Ao concluir seu curso de 

graduação, como acha que enfrentará o mundo do trabalho? Para avaliar o proposto 

utilizou-se no questionário aplicado a escala tipo Lickert de quatro níveis apresentada da 

seguinte forma: 1) Totalmente preparado; 2) Muito preparado; 3) Mais ou menos 

preparados e 4) nada preparado. 

No quadro a seguir, estão reunidas as informações referentes às respostas 

coletadas. 
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Quadro 8.d – Valoração feita pelos alunos quanto ao nível da preparação dado pelo curso para 
enfrentar o mundo do trabalho. 

CENTROS QUESTÃO 
CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Totalmente 
preparado 

3,5% 8,2% 4,1% 4,3% 1,0% 

Muito preparado 29,3% 35,6% 36,6% 27,7% 17,2% 

Mais ou menos 
preparado 

62,2% 54,8% 53,0% 64,7% 77,1% 

Ao concluir seu 
curso de 
graduação, como 
acha que 
enfrentará o 
mundo do 
trabalho? Nada preparado 5,0% 1,4% 6,2% 3,3% 4,7% 

 

A análise do quadro 4.d, indica que as respostas dos alunos se concentraram 

no item “mais ou menos preparado”. No CCMB é significativa porcentagem que indicou 

esse ponto da escala, ou seja, 77,1% de alunos, seguido pelo CCET (64,7%) e CCJEA 

(62,2%). Constatou-se que mais de 40% dos alunos do CE e do CCH se julgam 

preparados (totalmente ou muito) pelo curso de graduação oferecido pela PUC-SP.  

As atividades complementares também foram avaliadas. Foi considerado 

descritor importante para analisar a relação dos discentes com o ensino na PUC-SP, a 

informação do aluno sobre sua participação em atividades acadêmicas consideradas 

complementares ao seu curso de graduação. Os quadros, a seguir, reúnem as 

informações concernentes à participação dos respondentes nestas atividades. 
 
Quadro 9.d – Porcentagem de alunos dos diferentes centros universitários que indicaram participação 
em atividades complementares. 

CCJEA 
% 

CE 
% 

CCH 
% 

CCET 
% 

CCMB 
% 

Participação em uma ou mais 
atividades complementares 

pelos alunos 34 9.5 19.7 42.5 5.7 
 

Os dados evidenciaram que uma pequena porcentagem dos alunos assinalou 

sua participação em atividades complementares, dentre as quais um maior número de 

alunos nos centros CCJEA (34%) e CCET (42,5%) e porcentagens mais baixas no CE e 

no CCMB.  

Assim sendo, os alunos que manifestaram sua participação nessas atividades 

indicaram as seguintes especificações: 
 
Quadro 10.d – Participação dos alunos em atividades complementares 

Centros Atividades 
Complementares CCJEA         

% 
CE          
% 

CCH         
% 

CCET        
% 

CCMB          % 

Monitoria acadêmica. 8,4 33,8 10,1 11,8 22,3 
Disciplinas fora da sua 

grade curricular. 
8,8 28,4 27,2 3,8 20,2 

Projetos de pesquisa. 8,4 29,7 18,5 16,1 52,8 
Estágios. 48,5 62,2 43,0 30,1 24,9 
Eventos. 26,7 44,6 44,9 22,0 65,3 
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A análise dos dados mostrou que as atividades complementares das quais os 

alunos mais participam são estágios e eventos, com índices que variam, entre os Centros 

universitários, de aproximadamente 30% a 65% de respostas indicando essa 

participação.  

O CE e o CCMB reúnem as maiores porcentagens de alunos monitores, 

sendo 33,8% e 22,3% respectivamente. Os Centros de Educação, de Ciências Humanas 

e de Ciências Médicas e Biológicas revelaram índices mais altos de participação dos 

alunos em disciplinas fora da sua grade curricular, sendo 28,4%, 27,2% e 20,2% 

respectivamente. 

O CCMB reúne 52,8% de seus alunos em projetos de pesquisa, seguido pelo 

CE (29,7%), CCH (18,5%) e CCET (16,1%). A CCJEA com menor porcentagens no 

quesito projeto de pesquisa se destaca no item estágio (48,5%) antecedido pelo CE com 

62,2%.  

Os alunos opinaram sobre atividades extra-curriculares oferecidas pela 

PUC-SP. As atividades mais conhecidas pelos alunos foram as Acadêmicas 

(conferências, palestras, congressos e outros) e as menos conhecidas foram as 

Comunitárias (pastoral, cursos para a comunidade, trabalhos comunitários e outros). O 

CCET e o CCMB declararam desconhecimento em relação às atividades Culturais e 

artísticas oferecidas pela PUC-SP. 

As atividades acadêmicas são as mais parcialmente integradas no dia-a-dia 

dos alunos e as comunitárias receberam maiores porcentagens quanto à desinformação. 

As atividades culturais foram as que receberam maiores declarações quanto à dificuldade 

de serem integradas ao dia-a-dia dos estudantes. 
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Tabela 12.d - Classificação atribuída pelos alunos a atividades culturais e artísticas, acadêmicas e 
comunitárias oferecidas pela PUC-SP. 

CENTROS Classifique as seguintes atividades oferecidas pela 
PUC-SP. CCJ

EA % 
CE 
% 

CCH 
% 

CCET 
% 

CCMB 
% 

Integradas no meu dia-a-dia 2,8 1,5 14,1 1,8 2,2 
Parcialmente Integradas no meu dia-a-

dia 16 19,4 33,1 5,4 3,8 

Difíceis de serem Integradas no meu 
dia-a-dia 38,8 43,3 29,3 21,4 20,7 

Tenho poucas informações sobre 
essas atividades 25,2 17,9 18,4 24,4 26,1 

Desconheço essas atividades 17,2 17,9 5 47 47,3 

Culturais e 
artísticas- 

teatro/músi
ca/ dança e 

outros 

Total 100 100 100 100 100 
Integradas no meu dia-a-dia 11,1 16,4 17,9 7,7 20,1 

Parcialmente Integradas no meu dia-a-
dia 35,6 35,8 46,5 39,9 41,8 

Difíceis de serem Integradas no meu 
dia-a-dia 33,2 26,9 23,4 19,6 20,7 

Tenho poucas informações sobre 
essas atividades 18,2 17,9 11,3 23,8 12,5 

Desconheço essas atividades 2 3 0,9 8,9 4,9 

Acadêmicas 
- 

conferência
s/ palestras/ 
congressos 

e outros 

Total 100 100 100 100 100 
Integradas no meu dia-a-dia 2,4 0 2,1 0,7 2,2 

Parcialmente Integradas no meu dia-a-
dia 9,9 11,9 14,5 7,1 15,1 

Difíceis de serem Integradas no meu 
dia-a-dia 22,5 31,4 27,3 19,6 24,9 

Tenho poucas informações sobre 
essas atividades 35,2 37,3 36,3 28 22,7 

Desconheço essas atividades 30 19,4 19,8 44,6 35,1 

Comunitária
s-

pastoral/cur
sos para 

comunidade
/ trabalhos 

comunitário
s e outros 

Total 100 100 100 100 100 

 

Os alunos também foram solicitados a se manifestar sobre aspectos 

acadêmicos que envolvem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e entre 

Graduação e Pós-Graduação. Os alunos dos diferentes centros universitários se 

manifestaram sobre essas questões utilizando uma escala do tipo lickert com variações 

de 4 níveis: 1) excelente; 2) bom; 3) regular e 4) ruim. 

Para efeito de análise dos dados buscou-se uma apresentação visual de 

aspectos mais positivos ou mais negativos referentes ao objeto investigado. Assim, foram 

aproximados os dados excelente/bom, caracterizando as respostas mais positivas, 

regular indica uma resposta menos positiva, e ruim como as respostas mais negativas. 

Os gráficos, a seguir, sintetizam a distribuição das respostas dos alunos: 
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Gráfico 12.d - Avaliação pelos alunos da articulação entre ensino e pesquisa. 
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Gráfico 13.d - Avaliação pelos alunos da articulação entre ensino e extensão. 
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Gráfico 14.d - Avaliação pelos alunos da articulação entre graduação e pós-graduação. 
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A articulação entre pesquisa e ensino foi reconhecida como excelente ou boa 

por aproximadamente 50% dos alunos de quase todos os centros, menos no CCJEA em 

que o item regular foi o mais respondido, com 44% das respostas. A articulação entre 

ensino e extensão apresentou índices menos positivos do que os atribuídos à articulação 

entre ensino e pesquisa. 

A avaliação da articulação entre graduação e pós-graduação foi a mais 

negativa dos aspectos acadêmicos considerados, atingindo de 25 a 30% de manifestação 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

  

409

positiva pelos alunos. Os dados dos cinco centros se apresentam de maneira equilibrada, 

assim como as concentrações de respostas nos diferentes pontos da escala 

(excelente/bom, regular e ruim) também foram semelhantes.  

Participação do estudante nos espaços de tomada de decisão. 

Para a avaliação da participação dos alunos na vida universitária foi 

considerada a participação em diferentes espaços de tomada de decisão. Este aspecto 

constitui-se em item do questionário dos alunos. Foi levado em consideração um conjunto 

de 4 tipos de reuniões diferentes existentes na universidade, em sua grande maioria 

reuniões didático-pedagógicas. São elas: 

1 - com o centro acadêmico 
2 - com a coordenação do curso 
3 - de colegiados 
4 - de departamento 

A coleta de dados foi realizada aplicando-se uma escala com 6 medidas: 1) 

semanal; 2) quinzenal; 3) mensal; 4) bimestral; 5) anual e 6) não se aplica. 

Na tabela 10.a, a seguir, encontra-se a distribuição das freqüências nestas 

reuniões, por Centro, registradas por meio das respostas dos alunos. Na coluna 

“Participa” foram concentradas as respostas dos alunos em relação à participação em 

reuniões, sem indicar a freqüência das mesmas. 
 

Quadro 11.d – Distribuição das respostas dos ALUNOS referente à participação em reuniões 
realizadas na PUC-SP 

CENTROS 
CCJEA  CE  CCH  CCET CCMB 

Reuniões 
 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

Participa 
% 

Não 
se 

aplica 
% 

com o centro 
acadêmico 

18,7 81,3 16,9 83,1 36,6 63,4 16,7 83,3 40,6 59,4 

com a 
coordenação 
do curso 

14,7 85,3 32,4 67,6 49 51 36,6 63,4 21,4 78,6 

de 
colegiados 

14 86 8,2 91,2 19 81 14,6 85,4 21,1 78,9 

de 
departamento 

12,4 87,6 4,2 95,8 18,4 81,6 18 82 14 86 

 

Os dados indicaram que dos 4 tipos de reuniões existentes, em todas elas, 

foram registradas porcentagens altas no quesito “não se aplica”. Esses dados podem ser 

explicados, em parte, pela especificidade do tipo da reunião na dinâmica da universidade. 

Algumas reuniões exigem representação de grupos, sendo, portanto, esperado um 

pequeno número de alunos como participantes. É o caso das reuniões: de colegiado, 
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departamentos e coordenação do curso. O mesmo fenômeno acontece nas reuniões de 

centros acadêmicos. A justificativa diferente das anteriores, talvez se de pela pouca 

expressividade do movimento estudantil. Para o aprofundamento deste assunto outros 

investimentos seriam necessários a serem realizados. A Auto Avaliação Institucional, com 

os dados que coletou não tem condições de ampliar essa discussão. 
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Questão avaliativa: 

C - Que relações se estabelecem  entre egressos e  instituição? 

 
 
1- Atividades voltadas para os ex-alunos 

Diante das exigências das grandes questões vividas hoje pela universidade, o 

ex-aluno se torna figura essencial no projeto educacional da instituição. 

Por um lado há a necessidade de manter um vínculo permanente do ex-aluno 

com a universidade, conectando-se com ela on-line, recebendo conhecimentos ao longo de 

toda a sua vida profissional, dada a exigência de reciclagem do conhecimento ao longo do 

tempo. A universidade deve ser permanente e por isso deve se extinguir a idéia de ex-

aluno. Por outro lado, o ex-aluno representa o modelo vivo do produto da educação 

oferecida pela universidade, constituindo-se, portanto, em elemento essencial para oferecer 

informações de suas vivências, reconhecendo a instituição como um bem de todos que 

precisa ser aperfeiçoada. Nesse sentido o ex-aluno deve ser chamado a participar das 

decisões e responsabilidades da comunidade. 

Nessa perspectiva, a PUC-SP tem se voltado para a aproximação do ex-aluno 

procurando tê-lo como parceiro de seu projeto educacional.  

Em 1990 foi fundado um setor voltado para as questões dos ex-alunos como 

Projeto Ex-Alunos, sob a responsabilidade da Fundação São Paulo, passando em 1997 à 

denominação Centro de Ex-Alunos, como órgão da Vice-Reitoria Comunitária da 

universidade (VRACOM).  

Dentre seus objetivos, o Centro de Ex-alunos29 visa a reintegrar o ex-aluno à 

PUC-SP, por meio de intercâmbios profissionais; projetos e eventos acadêmicos, 

comunitários e culturais, sensibilizando-o para se engajar em projetos desenvolvidos pela 

universidade. 

Tendo como compromisso estimular e intermediar a interação entre o ex-

aluno e a universidade, o Centro de ex-alunos tem-se voltado para:  

• Zelar pelo vínculo profissional e afetivo do ex-aluno e sua confiança para 
com a PUC-SP, estimulando a sua participação na universidade, para fortalecer seu elo 
com a instituição e gerar seu comprometimento com as propostas universitárias, a partir 
das bases de sua formação; 

• Estabelecer parcerias na promoção de eventos culturais, compatíveis com 
as especificidades do Centro na intermediação e acesso ao ex-aluno; 

                                                 
29 Vide Anexo 38 do Vol. Políticas do Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. 
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• Procurar conhecer o perfil do ex-aluno, por meio de pesquisas; 

• Intermediar o contato entre o ex-aluno e as empresas interessadas em 
contratar profissionais formados pela PUC-SP; 

• Estimular a integração entre colegas de cursos na comunidade 
universitária, por meio de eventos culturais, festivos e outros; 

• Gerenciar informações de interesse dos ex-alunos (site, mala direta, 
informativo, etc.); 

A partir de junho/2004, o Centro somou às suas funções uma nova missão: 

• Favorecer e estimular a responsabilidade social do ex-aluno; 

• Propiciar a participação dos ex-alunos em projetos sociais, beneficiando a 
sociedade como um todo por favorecer a inclusão, a permanência do aluno carente na 
universidade;  

• Sensibilizar o ex-aluno e o aluno para apoiarem as necessidades dos 
grupos de especiais; 

As dinâmicas que caracterizam a política de ações do Centro consistem, 

basicamente, no aperfeiçoamento de seu banco de dados, de pesquisas e de estratégias e 

meios de comunicação que visam a integração do ex-aluno e o seu comprometimento com 

o destino da PUC-SP, em todas as áreas de atuação (ciências humanas, exatas, 

biomédicas e pós-graduação). 

A análise de dados mostrou que o Setor desenvolve atividades sistemáticas 

dirigidas aos ex-alunos, tais como:  

- Site específico para os ex-alunos 
 O site do Centro de Ex-Alunos – http://www.pucsp.br/ex-alunos/ oferece um 

serviço on-line de atualização cadastral, além de novidades e discussões interativas com 

profissionais formados pela PUC-SP e links para outras páginas do portal da universidade. 

Diariamente, o site recebe cerca de 80 acessos. Em 2004 recebeu 18.250 visitas e em 

2005 houve um aumento chegando a 21.900.  

O site foi implantado em 22/08/01, no aniversário de 55 anos da PUC-SP, 

como o objetivo de integrar o ex-aluno com as notícias, atividades e cursos da PUC-SP e 

eventos do Centro de Ex-Alunos; prestar serviços, interagir com o internauta ex-aluno, 

debater questões sociais, promover a cultura, a educação e a cidadania.  

O site procura desenvolver uma linha não apenas informativa, mas formativa 

de uma consciência humanista que torna o ex-aluno da PUC-SP um profissional 

diferenciado e mais comprometido com a sociedade. É atualizado duas a três vezes por 

semana. 

A estrutura atual do site apresenta-se os de forma a identificar ao internauta a 

idoneidade de uma instituição educacional como a PUC, com visual moderno e agradável, 

procurando mesclar, de forma equilibrada, a seriedade com a descontração, a fim de 
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possibilitar maior interatividade entre gerações diferentes de alunos da PUC-SP e com o 

público da Web em geral. 

 Conta com as seguintes seções: Home Página de abertura; Quem somos – 

Seção sobre a história e objetivos do Centro de Ex-Alunos;Cadastro: – Seção para 

cadastro dos ex-alunos e atualização de dados cadastrais dos mesmos. Tem sido um 

importante instrumento para o desenvolvimento dos trabalhos do Centro; Contatos: Seção 

que viabiliza os contatos com o Centro e sua equipe; Personalidades: – lista de políticos 

por matérias com ex-alunos em destaque nas áreas culturais, artísticas, empresariais, 

comunitárias e políticas com importante atuação no País; Vivências:  Seção que visa 

estimular a memória e a identidade do ex-aluno com a PUC-SP, com depoimentos e 

histórias de vida a partir da formação na universidade; Profissão: Nesta seção são 

informados dados de entidades classistas – e-mails, sites, etc. – links para oportunidades 

de emprego, e outros contatos úteis no mercado de trabalho; Informativo: seção explicativa 

sobre a  newsletter  do Centro (enviada para os 17 mil e-mails, semanalmente, com 

notícias do Centro e da  PUC-SP) com links para a última edição e anteriores ; Imprensa: 

seção que visa divulgar o que se publica na imprensa sobre os ex-alunos, facilitando 

também contato com os veículos de comunicação das entidades classistas de cada curso; 

Fotos:  Registro de encontros e confraternizações de ex-alunos; Arquivo: Seção para 

registro de matérias anteriores do site. 

 - Informativo on-line  

Semanalmente, o Centro encaminha um informativo on-line, sobre suas 

atividades e as da PUC-SP, para 17 mil e-mails de ex-alunos, cadastrados em sua mala 

direta. Em 2004 foram publicadas 46 edições e em 2005, 47 edições. 

- Cadastro de ex-alunos 

 O Setor administra um banco de dados com cerca de 180 mil cadastros de 

ex-alunos, que incluem profissionais de todas as áreas. É uma importante fonte de 

consulta, considerando que, entre os egressos de universidades que mais formam opiniões 

e influenciam no cotidiano das cidades, os ex-alunos da PUC-SP têm se destacado no 

desenvolvimento socioeconômico e cultural do País. 

-Colaboração em eventos e campanhas da PUC-SP 

 Com o apoio da Vracom (Vice- Reitoria Comunitária), o Centro colabora com 

outros eventos e parcerias da universidade como, por exemplo, a recepção aos calouros; 

projetos da Derdic (Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação), 

da Comfil (Faculdade de Comunicação e Filosofia) e da ITCP (Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares), unidades da PUC-SP e Feira do Vestibular, sempre com a 
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participação de ex-alunos. Contribui, também, por meio da participação espontânea dos ex-

alunos, em campanhas da universidade como, por exemplo, na de arrecadação de livros 

para estudantes de baixa renda. 

- Encontro de ex-alunos 

Anualmente, o Centro organiza encontros entre ex-alunos, sendo o mais 

importante o que comemora o aniversário da universidade com turmas de todos os cursos. 

Os encontros possibilitam manter o processo de atualização periódica de dados do 

cadastro do Centro, com auxílio dos próprios ex-alunos na localização dos colegas de 

turma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento a demandas dos ex-alunos 

O Centro de ex-alunos é o elo entre a comunidade de ex-alunos e a PUC-SP. 

As demandas desse segmento são recebidas pelo setor pessoalmente, por telefone ou via 

e-mail e encaminhadas para as vias competentes, buscando agilizar as soluções 

institucionais mais adequadas para cada caso. Recebe cerca de 80 e-mails de ex-alunos, 

por dia, solicitando diversas orientações sobre encaminhamentos da universidade, como 

registro de diploma, pedido de certificados, matrícula por suficiência, acesso à biblioteca, 

informações sobre os colegas, etc.. Intermedia contatos e parcerias entre os ex-alunos, o 

mercado de trabalho e as entidades classistas (conselhos regionais, associações, 

sindicatos, etc.). 

- Convênio para cursos 

 Há convênio com a Cogeae (Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão), da PUC-SP, com desconto de 10%, para os ex-alunos da 

Fig. 4.d - 16° Encontro de ex-alunos- 2005. 
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universidade em seus cursos, atividades e eventos, promoções culturais com a Educ e com 

o Tuca com o objetivo de colaborar com as parcerias internas. 

A PUC-SP não tem disponível um cadastro atualizado do número de ex-

alunos que freqüentam os cursos de Pós-graduação Strictu e Lato Sensu e de extensão. 

Os dados disponíveis permitem informar que 50%  ou mais das vagas disponíveis são 

ocupadas por ex-alunos da universidade.É importante destacar que esse percentual é bem 

maior em determinados cursos. 

 

6 - Manifestação dos ex-alunos sobre a universidade  

 

Buscou-se identificar a visão que os ex-alunos têm da PUC-SP, acreditando-

se que ela possa contribuir com o conhecimento da ação que a instituição vem 

imprimindo junto a seus alunos. 

A análise desta visão foi definida entre a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e o Centro de Ex-Alunos da PUC-SP e abrangeu os indicadores relativos às 

diferentes dimensões institucionais. O levantamento de dados foi realizado a partir de um 

questionário e como  apoio logístico recorreu-se à opção on-line, dada a amplitude da 

universidade. 

Cabe considerar que as manifestações dos ex-alunos devem ser 

consideradas com reserva, pois houve dificuldades com as devolutivas do instrumento 

pelos mesmos. Foram enviadas 7824 mensagens, que foram respondidas 

espontaneamente por 155 egressos da PUC-SP, o que se constituiu como universo dos 

dados avaliados. Os participantes eram de 21 cursos de graduação da PUC-SP. Não 

houve registro de respostas dos seguintes cursos: Matemática, Ciências Biológicas, 

Enfermagem, Comunicação das Artes do Corpo, e História. O quadro 7.d, a seguir, reúne 

dados referentes aos cursos avaliados. 
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Quadro 12.d – Relação de cursos registrados na aplicação do questionário aos Ex alunos 

 
Cursos registrados Freqüência % 

Administração de Empresas 25 16,1 
Ciências Atuariais 2 1,3 
Ciência da Computação 4 2,6 
Ciências Contábeis 5 3,2 
Ciências Econômicas 15 9,7 
Ciências Sociais 9 5,8 
Comunicação em Multimeios 3 1,9 
Direito 18 11,6 
Engenharia Elétrica 2 1,3 
Filosofia 1 ,6 
Física 2 1,3 
Fonoaudiologia 28 18,1 
Geografia 2 1,3 
Jornalismo 2 1,3 
Letras 6 3,9 
Medicina 2 1,3 
Pedagogia 10 6,5 
Psicologia 9 5,8 
Publicidade e Propaganda 1 ,6 
Relações Internacionais 2 1,3 
Secretariado Executivo Bilíngüe 1 ,6 
Serviço Social 3 1,9 
Tecnologia e Mídias Digitais 1 ,6 
Turismo 2 1,3 

C
ur

so
s 

re
gi

st
ra

do
s 

Total 155 100,0 
 

As dimensões de análise definidas foram agrupadas para discussão em dois 

grandes temas: - A PUC-SP; -A organização didático-pedagógica do curso. 

A PUC-SP:  

Com o objetivo de compreender a imagem e a visão do ex-alunos em relação 

a tópicos considerados de interesse da PUC-SP foram levados em consideração os 

seguintes indicadores: 

- Caracterização da PUC-SP ; 

- Grau de satisfação dos egressos com sua formação; 

- Grau de participação dos ex-alunos na vida institucional; 

- Participação dos alunos em eventos vinculados à PUC-SP. 
 

- Caracterização da PUC-SP30 

A análise das respostas referentes às perguntas “Para você o que caracteriza 

a PUC-SP?” e “Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada 

de VOCAÇÃO PÚBLICA?” possibilitou a exploração de elementos referentes a imagem 

da PUC-SP para esse grupo de ex-universitários avaliados.  

A busca da compreensão dos significados das manifestações dos diferentes 

                                                 
30 Mais dados sobre a análise da caracterização da PUC-SP podem ser encontrados no Volume I do Relatório 
de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP. Caderno Missão. 
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segmentos investigados, permitiu evidenciar a imagem da PUC-SP para os alunos 

egressos, que apresentou aspectos bastante positivos, como se pode observar na 

imagem: 

Figura 2.d - A imagem da PUCSP para um grupo de alunos egressos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grau de satisfação dos egressos com sua formação. 

Quando inquiridos se “cursariam a PUC-SP novamente” 82% responderam de 

forma positiva. Apenas 4,3% responderam que não e 11,5% responderam “talvez”. Uma 

porcentagem bem pequena (2,2%) não soube responder a questão. 

Com referência à sua área de atuação profissional, os dados revelam que 

55,5% “escolheriam a mesma área de atuação”. Os que responderam de forma negativa 

representam 13,5%. Quase 20% assinalaram “talvez” e apenas três respondentes 

indicaram “não sei”. Deixaram de responder a esta questão quase 10% dos participantes. 

A opção “por uma profissão que oferecesse maiores rendimentos financeiros” foi negada 

por 43,1% dos respondentes. Os que afirmaram positivamente representam 23,4% e os 

que permaneceram em dúvida 29,2%. Não souberam responder a questão 4,4%. 

A formação profissional também foi conteúdo deste trabalho avaliativo. 

Quando inquiridos se optariam “por uma profissão que proporcionasse maior realização” 

38% dos respondentes disseram que sim. Numa porcentagem muito semelhante 35% 

responderam que não. Os que ficaram na dúvida representam 21,9%, e os que afirmaram 
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não saber,5,1%. 

Quanto à necessidade de ampliarem seus conhecimentos, em diferentes 

formas apresentadas no questionário, as respostas oferecidas pelos participantes 

indicam positividade para a aquisição de novos conhecimentos participando de cursos de 

extensão, pós graduação (mestrado, doutorado, seminários, congressos e licenciaturas). 

O gráfico a seguir, apresenta de forma comparativa as respostas indicando como 

preferências os cursos de pós-graduação, seguidos com quase a mesma porcentagem 

os cursos de extensão e as participações em congressos e seminários. Em menor 

proporção registra-se a participação em licenciaturas. 

 
Gráfico 15.d – Distribuição das respostas dos ex-alunos referentes à pergunta: Se você voltasse no 
tempo quais opções faria? 
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- Grau de participação dos ex-alunos na vida institucional 

Quando indagados se após a conclusão do curso realizado na PUC-SP, os 

respondentes têm participação nas atividades universitárias 56,8% respondeu de forma 

negativa. Os que responderam positivamente representam 31% dos participantes e 

deixaram de responder a questão 12,3%. Dos que responderam positivamente foi 

solicitado que descrevessem a forma de participação. O gráfico a seguir apresenta as 

diferentes formas de participação dos ex-alunos na PUC-SP assim indicadas: alunos da 

Pós-graduação 32,43%, atividades voluntárias 18,92%, alunos da Cogeae 16,22%, 

professores da PUC e funcionários e outros com a mesma porcentagem, 10,81%. 
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Gráfico 16.d – Formas de participação dos ex-alunos na vida institucional 
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- Participação dos alunos em eventos/ vinculados a PUC-SP. 

Muitas universidades, nacionais e internacionais, têm contado com a 

participação de seus ex-alunos, garantindo com isso a excelência de seu atendimento. 

Assim solicitou-se aos participantes que, na condição de ex-alunos, como gostariam de 

ver seus nomes associados à PUC-SP. O quadro a seguir, reuniu as informações 

referentes à coleta de informações. 

 
Quadro 13.d – Interesse dos ex-alunos em participar na universidade 

Itens Sim Não 
Participando de eventos acadêmicos (palestras, seminários, colóquio, entre outros) 73,8% 26,2% 
Patrocinando eventos culturais 12,3% 87,7% 
Integrando a equipe de voluntários, sem remuneração, para atuar em projetos sociais. 20,8% 79,2% 
Participando do grupo que efetiva doação financeira compatível com a sua 
disponibilidade 

4,6% 
 

95,4% 

Patrocinando a manutenção do patrimônio físico da PUC-SP  3,8% 96,2% 
Participando dos eventos comemorativos do Centro de Ex-Alunos 33,1% 66,9% 
Participando de eventos comunitários 27,7% 72,3% 
 

A análise do quadro 8.d indica que, com exceção da “participação de eventos 

acadêmicos (palestras, seminários, colóquio, entre outros)”, os respondentes se 

posicionaram de forma mais negativa quanto à sua participação em eventos vinculados à 

PUC-SP, principalmente em relação ao patrocínio da “manutenção do patrimônio físico 

da PUC-SP” (96,2%) e à participação do “grupo que efetiva doação financeira compatível 

com a sua disponibilidade” (95,4%). 

Considerando um estudo dos sujeitos que responderam de forma mais 

positiva aos itens do questionário, os dados revelam que os homens são mais generosos 

quanto a serem doadores financeiros (83,3%) ou a patrocinadores da manutenção da 

PUC-SP (80%). O sexo feminino é mais pródigo quanto ao patrocínio de eventos culturais 
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(56,3%), à integração da equipe de voluntários (63%), à participação de eventos 

patrocinados pelo Centro de Ex-alunos (58,1%) e à participação de eventos comunitários 

(61,1%). 
 
Gráfico 17.d – Cruzamento de variáveis: sexo com disponibilidade para estabelecer relações com a 
universidade 
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-Organização didático-pedagógica dos cursos 

A análise da visão/opinião dos ex-alunos que responderam à avaliação 

ofereceu um perfil de cursos da PUC-SP que a Organização didático-pedagógica dos 

cursos e as atividades complementares. As informações referentes à importância dada 

pelos ex-alunos a aspectos do currículo vivenciado foram apresentadas no quadro a 

seguir:  
Quadro 14.d – Valoração, pelos ex-alunos, do grau de importância de itens relativos à formação 
relacionados a seu curso de graduação. 

Itens de formação relacionados a seu curso de graduação Excelente Bom Regular 
A pesquisa (iniciação científica e ou prática de investigação) 30,3 27,7 24,5 
O contato com os docentes dos cursos 41,9 29,7 15,5 
Os conteúdos teóricos 40,6 36,8 9,7 
A vivência universitária, convivendo com os diferentes grupos 
sociais, intelectuais e étnico-raciais 

56,8 23,9 9 

A formação profissional voltada para o mercado de trabalho 22,6 43,9 20 
As atividades extra curriculares como (seminários, palestras, 
workshops, etc.) 

23,9 36,1 27,7 

Os conteúdos das disciplinas de formação geral/fundamentos do 
curso 

32,9 46,5 10,3 

Os conteúdos das disciplinas profissionalizantes do curso 29,7 40,6 16,8 
A biblioteca: acervo, espaço físico. 29,7 36,1 23,2 
A aquisição da cultura geral 36,1 38,1 14,2 
A aquisição de conhecimentos que permitiriam compreender 
melhor o mundo em que vivemos 

34,8 40 14,2 

As aulas/atividades ministradas pelos professores 32,9 43,2 12,9 
As atividades práticas (laboratório, oficinas, clínicas, etc.) 
proporcionados pelo curso 

21,9 27,1 33,5 

Os equipamentos de informática e áudio visual 8,4 29 47,1 
O estágio curricular 21,9 27,1 25,8 
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O quadro anterior apresenta a reunião de informações referentes à avaliação 

de itens de formação relacionados com seu curso de graduação. Analisando a totalidade 

das avaliações dos diferentes quesitos, pode-se considerar que foram muito positivas. Os 

quesitos considerados os mais importantes considerando as respostas “Excelente e 

BOM” pelos ex-alunos foram: “Os conteúdos das disciplinas de formação geral do curso” 

(79,4%), seguido com quase as mesmas porcentagens: “conteúdos teóricos” (77,42)  

“contato próximo com os docentes dos cursos” (71,6%)  

A análise das informações indica que os itens melhor avaliados envolvem 

relacionamentos – “o contato com os docentes dos cursos” e “a vivência universitária, 

convivendo com os diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico-raciais” – bem como os 

“conteúdos teóricos”.  

Podem ser classificados como boa avaliação a formação profissional, seus 

conteúdos profissionalizantes ministrados, as “aulas/atividades ministradas pelos 

professores” e as “atividades extras curriculares”. A formação geral – “aquisição de 

conhecimentos que permitiriam compreender melhor o mundo em que vivemos” também 

foi classificada como boa. Em relação à infra-estrutura, têm boa avaliação a biblioteca e 

seu espaço físico. 

Classificam como aspectos que precisam investimento, “as atividades 

práticas (laboratório, oficinas, clínicas, etc.) proporcionados pelo curso” e “os 

equipamentos de informática e áudio visual” e “estágios”.  

Nesse contexto, pode-se considerar que a “pesquisa (iniciação científica e ou 

prática de investigação)” teve uma boa avaliação, na medida em que 58% dos ex-alunos 

a classificaram como excelente e boa no seu curso de graduação. Essa avaliação, 

porém, representa um índice menor, se comparada com os quesitos melhor avaliados 

pelos ex-alunos. 

As atividades complementares foram também avaliadas.  

O gráfico a seguir, reúne as informações concernentes à participação dos 

respondentes em atividade acadêmicas consideradas complementares ao seu curso de 

graduação. 
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Gráfico 18.d - Participação dos ex-alunos em atividades complementares 
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Gráfico 19.d – Distribuição das respostas referentes às atividades complementares 
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Os dados mostraram que os estágios são das atividades complementares que receberam 

maior porcentagem (58,4%) seguida por “eventos” (50,6%). Quase 30% dos ex-alunos 

declararam ter  tido participação em monitoria acadêmica, e 28,6% em projetos de 

pesquisa.  

 

O caso de Eliane-  ex-aluna da PUC-SP 

O depoimento de Eliane Rodrigues Barbosa 

evidencia algumas das possibilidades oferecidas pela 

instituição para apoio e encaminhamento dos estudantes. 

A baiana Eliane Rodrigues Barbosa, de 24 anos, 

não esconde o sorriso quando fala da PUC-SP. Coordenadora 

de uma escola de inglês da zona sul de São Paulo, ela 

relembra com carinho sua trajetória na universidade. Nascida 
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na cidade de Mortugaba, interior da Bahia, aos dez anos veio com a família morar no 

bairro de Campo Limpo, periferia da zona sul de São Paulo, e sentiu muita dificuldade na 

escola. “Eu odiava estudar, porque eles me ridicularizavam quando eu soletrava o 

alfabeto de forma diferente e falava, por exemplo, fê no lugar de efe (F), como me 

ensinaram onde nasci”. Desistiu dos estudos no segundo grau e começou a trabalhar 

numa drogaria. “Eu achava impossível fazer faculdade, porque não tinha condições de 

pagar, mas resolvi tentar”. Com esforço, passou no vestibular de Pedagogia da PUC-SP, 

mas o dinheiro que ganhava mal dava para ajudar a família formada por seis irmãos e 

mais um sobrinho. Quando estava quase desistindo, conseguiu uma bolsa doação da 

universidade e, apesar da dificuldade para ler e escrever corretamente, recebeu muita 

ajuda dos professores. Quando estava quase desistindo, conseguiu uma bolsa doação da 

universidade e, apesar da dificuldade para ler e escrever corretamente, recebeu muita 

ajuda dos professores. “Pela primeira vez na vida me senti acolhida. Aproveitei todas as 

oportunidades que a PUC-SP oferece”. Fez iniciação científica e freqüentou vários cursos 

do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC-SP, onde foi estagiária na alfabetização de 

adultos e em oficinas de adolescentes. Depois, foi selecionada para fazer estágio na 

secretaria acadêmica da Coordenadoria Geral de Extensão e Especialização (Cogeae). 

Outro local procurado por Eliane foi a Clínica Psicológica. “Eu estava me desenvolvendo 

nos estudos, mas ainda tinha um sentimento de inferioridade, por isso decidi procurar 

ajuda na terapia”, afirma. “Acreditava que só poderia me tornar uma profissional melhor 

se estivesse bem comigo mesma”. Eliane continuou buscando seu caminho, 

aproveitando todos os serviços filantrópicos da universidade. Pelo programa de estágios 

da PUC-SP, conseguiu uma vaga para alfabetizar adultos em uma empresa e de lá 

conseguiu uma colocação como professora auxiliar de ensino fundamental no Colégio 

São Domingos, em Perdizes. “Fiz muitos amigos e não sei nem como agradecer tudo que 

recebi. A PUC-SP abriu portas para mim”. (Fonte: Jornal PUCSP. Ano 1,n° 2.) 
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III - Encaminhamentos para a tomada de 
decisões 
 
1- Potencialidades e fragilidades 

As políticas de Atendimento ao Estudante foram consideradas como um nível 

de especificação das políticas de ensino, pesquisa e extensão, abrangendo as condições 

e procedimentos institucionais voltados particularmente para a formação e inclusão do 

estudante.  

As ações implementadas e as condições institucionais oferecidas pela PUC-

SP para o atendimento ao estudante, expressam a coerência com seus objetivos de 

assegurar a excelência da formação associada ao compromisso social, apontados nos 

documentos oficiais da universidade. A PUC-SP assumiu o desafio de resguardar a boa 

qualidade do trabalho educacional com eqϋidade, favorecendo possibilidades de acesso 

e de êxito escolar a todos os estudantes e reconhecendo as diferenças para promoção 

da igualdade. 

Assumir esse desafio esbarra com uma gama de questões políticas e 

econômicas que dão formato às condições de acesso à educação superior e exige de 

uma instituição privada soluções criativas, empenhos coletivos das unidades e parcerias 

com a sociedade. As ações efetivadas na universidade se dirigiram a dois eixos de 

atendimento: eixo de inclusão e eixo acadêmico. 

A proposta de encaminhamento avaliativo da dimensão Atendimento ao 

Estudante contemplou a análise dessas diferentes ações, o que possibilitou levantar 

Potencialidades e Fragilidades, com o objetivo de oferecer subsídios à tomada de 

decisões para o aperfeiçoamento do trabalho na instituição. 

Em relação ao Eixo da inclusão, a avaliação se voltou para as iniciativas 

institucionais que contribuem para impedir os efeitos discriminatórios decorrentes das 

desigualdades sociais, coerentes com a responsabilidade social e com as características 

filantrópicas da universidade. 

A PUC-SP mantém ações afirmativas reconhecendo as diversidades de perfis 

dos alunos, tais como: social, cultural, étnico, racial, sexual, de gênero, de repertório de 

informações, etc. Essas ações incluem o atendimento a alunos indígenas, a estudantes 

com deficiência, o apoio pedagógico e psicossocial e bolsas custeio de estudos. 
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No conjunto das ações afirmativas, numa proposta em parceria, realiza o 

atendimento a estudantes indígenas voltado para o sucesso escolar e para a valorização 

da diversidade étnico-cultural do índio brasileiro. A procura pelo projeto tem sido 

crescente atingindo 58 estudantes de diferentes etnias em 2005. 

 Na mesma direção, a universidade efetiva o atendimento ao aluno com 

deficência, concretizando um trabalho que envolve condições de instalações adequadas, 

apoio médico e pedagógico, articulando ações acadêmicas, administrativas e 

comunitárias. 

Na Graduação têm sido realizadas ações voltadas para o apoio pedagógico e 

psicossocial dos estudantes, o  que tem contribuído para neutralizar e ou superar os 

efeitos da discriminação. Foram analisados as seguintes iniciativas: acompanhamento 

dos bolsistas PROUNI, atendimento aos estudantes de países em desenvolvimento 

(Convênio Internacional –PEC-G); atividades do Programa de Atendimento Comunitário 

(PAC) de atendimento individual a estudantes e respectivos encaminhamentos. 

Com vistas a favorecer o acesso à universidade há um empenho da instituição 

em possibilitar bolsas de estudos a estudantes mais pobres e sem condições de custear 

o curso superior. Dados de 2005 revelaram um número expressivo de 6363 bolsas, quer 

sejam financiadas pela Fundação São Paulo, ou concedidas por agências 

governamentais ou ainda por doação de terceiros. 

O atendimento ao estudante inserido no Eixo acadêmico compreendeu a 

avaliação das atividades oferecidas a todos os estudantes para enriquecimento de sua 

formação, além de condições institucionais que contribuem para a excelência da 

educação proporcionada ao estudante e para sua participação como integrante da 

comunidade acadêmica. 

A PUC-SP implementa algumas ações sistemáticas e permanentes que 

compõem o conjunto das atividades curriculares e que têm apresentado reconhecido 

valor para o desenvolvimento do aluno. Trata-se de uma diversidade de ações, todas 

assumindo o caráter pedagógico, destacando-se especialmente o estágio, a monitoria, a 

iniciação científica, grupos de pesquisa, a extensão e atividades de intercâmbio. 

Para efetivação do estágio, a universidade conta com a Coordenadoria Geral 

de Estágio que é órgão mediador e articulador das questões da área, além de se 

constituir como órgão de proposição normativa, orientador e produtor de conhecimento. 

As diretrizes do trabalho focalizam o caráter pedagógico do estágio, valorizam a 

experiência extra-escolar e o vinculam à educação escolar, ao trabalho e às práticas 

sociais. Há um número expressivo de modalidades de oportunidades de estágio 
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oferecidas pelo mercado aos alunos, que se elevam a cada ano, indicando a preferência 

pela formação do estudante da PUC-SP. Dados de 2005 evidenciaram a realização de 

600 convênios diretos para efetivação do estágio. O aluno conta com canais importantes 

de divulgação, incluindo site, contato direto e participação na Semana do Recrutamento, 

organizada anualmente pela CGE. Há um Programa Bolsa Estágio, com 

acompanhamento cuidadoso, que oferece oportunidades de estágio em setores da 

universidade e que atendeu, em 2005, 85 estudantes.  

As ações de monitoria têm o caráter pedagógico e são integradas à pesquisa, 

ensino e extensão, favoreceram 100 alunos com bolsas de monitoria, em 2005. 

A participação do estudante nas atividades de pesquisa tem o acolhimento 

especial da Iniciação Científica, trabalho sistematizado desde 1988 com a criação do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que tem se ampliado a cada 

ano. Destaca-se pela qualidade da orientação, do acompanhamento e pela abrangência, 

envolvendo os cursos das diferentes Faculdades dos Centros Universitários. Em 2005, 

733 alunos foram orientados por 566 docentes doutores em projetos de iniciação 

científica com bolsas, embora nem todos com projetos durante todo o período de 2005. 

Houve ampliação do número de grupos de pesquisa, atingindo 188 grupos consolidados 

em 2005, que contaram com um aumento expressivo (da ordem de 178,1%) da 

participação de estudantes, tanto da graduação como da pós-graduação. Fica 

evidenciado o envolvimento dos alunos com atividades de extensão em todos os Centros 

Universitários da PUC-SP. 

A universidade tem favorecido atividades de intercâmbio internacionais, 

abrindo espaços acadêmicos para o crescimento do estudante e da instituição. As 

atividades são reguladas por convênios e ficam a cargo da Assessoria de Relações 

Institucionais e Internacionais da PUC-SP (ARII), que mantém a comunidade informada 

sobre as possibilidades das relações. 

O estudante da PUC-SP tem um espaço importante para participar da vivência 

universitária e contribuir com a gestão. Ao lado dos demais segmentos, o aluno tem voz 

nos diferentes níveis colegiados da instituição, participando dos processos universitários, 

com no mínimo 1/5 de representação. A gestão universitária também tem favorecido a 

organização estudantil, considerada um direito reconhecido e respeitado. Há cessão de 

espaços para o funcionamento dos 13 centros acadêmicos estruturados, que constituem 

canais de comunicação do estudante com a universidade.  

No âmbito da gestão, é disponibilizado ao aluno um sistema de informações 

informatizado que possibilita acesso a dados escolares, a procedimentos de matrícula, 
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documentos, entre outras facilidades. A universidade assegura um sistema de 

comunicação on-line com a comunidade estudantil, que é aberto para o diálogo do 

estudante com a instituição. 

Algumas modalidades de bolsas, caracterizadas como acadêmicas, são 

mantidas pela PUC-SP. São bolsas condicionadas ao desempenho do estudante em 

atividades acadêmicas, que não têm o objetivo principal de custear os estudos. Dentre 

elas, têm-se o Programa bolsa estágio, bolsa monitoria, bolsa de iniciação científica, 

Programa de Educação Tutorial-PET. As bolsas da Pós-Graduação são avaliadas como 

acadêmicas, dadas as exigências pedagógicas e de pesquisa para sua obtenção. 

Foram realizadas análises de alguns indicadores escolares, considerando sua 

importância para a reflexão da universidade. As análises incidiram sobre 

aprovação/retenção, tempo para conclusão do curso e evasão. Embora reconhecendo 

que não foram utilizadas  metodologias sofisticadas, os resultados apresentados são 

reveladores da existência de uma política de investimento na permanência e sucesso 

escolar do aluno. 

Os estudantes se manifestaram sobre a universidade, considerando sua 

caracterização e aspectos da organização didático-pedagógica dos cursos. Têm uma 

imagem positiva da PUC-SP que se compõe com elementos de, tradição em formação 

profissional, liberdade de expressão e responsabilidade social. Consideram, entretanto, 

crítica a infra-estrutura, o que se confirmou em outras manifestações. A biblioteca, porém, 

recebeu uma avaliação positiva dos alunos. 

Os estudantes têm pouco conhecimento das diferentes modalidades de  

bolsas oferecidas pela universidade, e consideraram, ainda, que elas pouco atendem 

suas necessidades. As atividades complementares de monitoria, estágio e pesquisa 

também não têm visibilidade para parte da comunidade estudantil, assim como as 

comunitárias e artísticas, embora mais de um terço dos estudantes reconheça 

participação nessas atividades. 

A maioria dos alunos valorizou aspectos da organização dos cursos, tais 

como os conteúdos e conhecimentos que compõem a matriz curricular, além dos 

aspectos relacionais, quer seja com docentes, quer seja pela convivência universitária 

proporcionada pelos diferentes espaços da PUC-SP. Manifestando-se sobre aspectos 

acadêmicos, aproximadamente metade dos alunos considerou positiva a relação ensino e 

pesquisa, mas fizeram restrições à relação ensino-extensão e especialmente à 

articulação da graduação com a pós-graduação. 
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A PUC-SP vem se estruturando para manter um relacionamento com o ex-

aluno, segmento esse que se torna figura essencial no projeto institucional, diante das 

questões vividas hoje pela educação superior. É importante o seu vínculo, dadas as 

exigências do contínuo processo de formação dos profissionais, e por se constituir como 

fonte de informações sobre sua vivência, com vistas ao aperfeiçoamento da instituição. O 

Centro de Ex-alunos da instituição tem buscado sensibilizar o egresso para se engajar 

nos projetos da instituição, por meio de diferentes atividades. Entre as principais 

iniciativas, mantém um site específico para o ex-aluno, além de um informativo on-line e 

um sistema de cadastro. O ex-aluno tem uma imagem positiva da universidade, que se 

compõe com os elementos: ensino crítico, universidade para todos, responsabilidade 

social, excelência acadêmica e corpo docente qualificado. Há importantes manifestações 

dos egressos sobre a organização didática e currículo que devem ser consideradas para 

tomada de decisões. 

 

2- O aperfeiçoamento do atendimento ao estudante  

As decisões da universidade em relação à dimensão  Atendimento ao 

Estudante, assim como ocorre com as dimensões ensino, pesquisa e extensão, passam 

pela consideração do momento vivido pela universidade de implantação dos novos 

projetos de cursos que têm como alicerce o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Essa implantação traz exigências de grandes 

alterações dos processos acadêmico-administrativos que afetam a dinâmica da 

instituição e envolve mudanças de posturas nas relações pedagógicas.  

Ainda se coloca no contexto das decisões, os ajustes da situação financeira 

da universidade que afetam as políticas do atendimento ao estudante, enfrentando o 

desafio de resguardar a excelência acadêmica e o compromisso social da universidade. 

Diante desses elementos, alguns encaminhamentos podem ser propostos 

para aprimorar as atividades da dimensão Atendimento ao Estudante na PUC-SP: 

 

  Ampliar a busca e a diversificação de estratégias, parcerias e 

empenhos coletivos, para viabilizar projetos voltados para a eqϋidade 

no atendimento ao estudante, visando favorecer a consideração às 

diferenças nos seus mais diversos sentidos. São iniciativas essenciais, 

levando em conta a responsabilidade social e a dimensão filantrópica 

da universidade constante de sua missão institucional. 
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 Implantação de política voltada para as atividades complementares, 

especialmente as de estágio, monitoria e iniciação científica, como 

atividades essenciais para a formação do aluno, que devem ser 

integradas e integralizadas no currículo, conforme as diretrizes do PPI 

e do PIFPEB. Há expectativas de ampliação do número de alunos 

participantes dessas atividades. 

 

 Implementação de mecanismos /estratégias sistematizadas de análise 

de dados escolares em formatos que favoreçam sua utilização por 

docentes e gestores para tomada de decisões. 

 

 Efetivação de ações que favoreçam a ampliação do atendimento ao 

estudante em sua condição de estagiário, buscando parcerias que 

valorizem e priorizem o aluno da PUC-SP, como vem sendo 

encaminhado pela CGE. 

 

 Implantação de uma política institucional de egressos, como 

possibilidade de oferecer subsídios para o aperfeiçoamento das ações 

educacionais da universidade e que seja integrada às políticas de 

formação continuada. 

 



Políticas

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Auto-Avaliação Institucional ciclo 2005-2006

Base de Dados 2004 - 2005

Anexos
Os anexos referentes a este volume foram gravados em CD-R 
e encontram-se ao final deste volume. 
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