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A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo completou 60 

anos, com uma tradição e uma história de lutas de uma universidade que se 

empenhou pela educação com qualidade e com compromisso social. Realizamos 

esse trabalho e me orgulho de fazer parte dessa grande equipe. 

Temos os nossos problemas, mas não tememos debatê-los 

claramente. Como toda grande instituição heterogênea, e principalmente uma 

instituição que tem a missão de educar sem fins lucrativos, é muito difícil 

manter esse equilíbrio no mundo de hoje. A nossa Universidade passou por um 

processo de avaliação. Para nós, a chamada sociedade civil, com todos os seus 

organismos, sua pujança e sua dinâmica, é importantíssima, porque não somos 

um mundo à parte, fazemos parte desse mundo e buscamos corresponder aos 

seus desafios, na medida do possível. 

Esse relatório expressa o nosso desempenho. Essa atividade foi 

proposta pela Comissão Própria de Avaliação, que desenvolveu seus trabalhos 

de uma forma totalmente autônoma e livre. É muito saudável que conheçamos 

mesmo a realidade para podermos fazer todos os encaminhamentos na busca 

da solução de problemas e de nossas projeções futuras.  

Acredito que 60 anos são muito importantes, porque podemos 

avaliar a trajetória, mas são também importantes para articular o futuro, que, 

também espero, continue pujante correspondendo aos nossos compromissos. 

Esperamos mesmo que a contribuição da CPA seja muito significativa, para o 

caso de haver correção de rota. 

Agradeço todo emprenho da comunidade no percurso de nossa 

instituição. 

 

      Cordialmente, 

                                    Profª. Dra.  Maura Pardini Bicudo Veras 

                                             Magnífica Reitora da PUC-SP  
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A Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP teve como 

propósito possibilitar à universidade tomar consciência do projeto 

pedagógico que vem sendo desenvolvido em seu cotidiano e assim 

oferecer subsídios para o aperfeiçoamento das decisões que poderiam 

reafirmar sua identidade social.  O grande desafio que a avaliação 

enfrentou foi o de procurar captar o sentido comum de universidade 

construído por professores, alunos e funcionários que nela atuam, sem 

perder de vista a perspectiva da diversidade e complexidade das 

diferentes ações desencadeadas pela instituição. Captar o igual, o que 

une a universidade evidenciando o diferente, o que a separa e a divide, 

mas também a diversifica.  

Considerando que a PUC-SP tem sua história ligada à 

busca constante de superação de problemas políticos, financeiros e de 

preservação de sua qualidade, desenvolver a auto-avaliação não 

envolveu um processo de quebrar resistências; ao contrário a avaliação 

institucional foi assumida pela comunidade como aliada na iluminação 

dos caminhos a serem trilhados.  

A constituição de uma Comissão de Avaliação Institucional e 

o apoio das instâncias gestoras da universidade, favoreceram a coleta, 

análise, a sistematização do processo e a articulação dos diferentes 

segmentos, procurando assegurar o caráter participativo da avaliação.  

 

 

                                                          Profª. Dra. Clarilza Prado de Sousa 

                                                          Coordenadora da Comissão 
                                                         Própria de Avaliação PUC-SP 
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APRESENTAÇÃO 

 
A Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP encerra o ciclo 2005/2006 com a 

entrega deste documento final constituído por uma coletânea de volumes de relatórios e 

anexos. A proposta de ciclos partiu de uma visão segundo a qual o conhecimento da 

realidade constitui um processo ativo e ininterrupto que exige investimentos numa 

perspectiva da avaliação formativa onde juntos – alunos, professores e funcionários – 

puderam identificar potencialidades, fragilidades e redirecionamentos, quando 

necessários, em relação aos diferentes aspectos da universidade. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), ao mesmo tempo em que finaliza 

um ciclo 2005/2006 lança proposta de continuidade do trabalho, incluindo um plano de 

ação para o ciclo avaliativo 2007/2008, tendo em vista a necessidade de refinamento nos 

dados, já coletados, e de envolvimento de outros interlocutores relevantes para 

ampliação do trabalho avaliativo. 

O ciclo avaliativo 2005/2006, também teve como característica, a realização 

de avaliação diagnóstica que implicou em acompanhamento personalizado para cada 

uma das dez dimensões propostas pelo Sistema de Avaliação do Ensino Superior 

(SINAES) com preenchimento de inúmeros instrumentos de coletas de dados.  

Apesar do caráter declaratório da avaliação diagnóstica, pode-se obter um 

retrato aproximado da realidade e diversidade da PUC-SP. Por intermédio das diversas 

peculiaridades, potencialidades e fragilidades, foi possível fornecer ao leitor pistas que 

permitam compreender a complexidade desta Instituição de Ensino Superior (IES) e para 

a comunidade interna orientação para a tomada de decisões. 

A coletânea de quatro volumes, contendo os resultados do trabalho 

desenvolvido no ciclo 2005/2006, teve sua base de dados constituída por ocorrências 

registradas no biênio 2004/2005.  
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No Volume I, GERAL, foi apresentada a organização do Relatório, com seus 

diferentes volumes e foram registradas a Metodologia e Bibliografia utilizada no trabalho 

avaliativo. 

Também constou desse volume o relatório da Dimensão Missão Institucional, 

o qual se destacou das demais dimensões por trazer em seu conteúdo elementos 

transversais a todas elas. No Volume II, POLÍTICAS, o mais volumoso da coletânea por 

trazer dados essenciais à IES, encontram-se as dimensões Ensino, Pesquisa, Extensão 

além do Atendimento aos Estudantes e a Política de Pessoal. No Volume III, 
INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE, foram sistematizadas informações referentes à 

Responsabilidade Social e Comunicação com a Sociedade, que juntas, oferecem 

referências que se manifestam como “marcas” da PUC-SP. Finalmente, no Volume IV, 
GESTÃO E APOIO INSTITUCIONAL, organizaram-se as referências associadas a 

quatro dimensões reconhecidas como estratégicas para a realização das demais 

dimensões anteriormente: apresentadas: Gestão/Organização, Infra-Estrutura, 

Avaliação/Planejamento e Sustentabilidade Financeira.  
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METODOLOGIA 

 
O Projeto de Auto-Avaliação Institucional definiu metodologias que 

atendessem as especificidades de cada uma das dez dimensões avaliadas levando em 

consideração os diferentes conteúdos, tratamento de fontes de dados e público-alvo. Ao 

longo do processo, que impôs ritmos distintos para as diversas ações avaliativas, foi 

promovida uma interação periódica com os diferentes segmentos que constituem a PUC-

SP, o que além de possibilitar comunicação e diálogo, permitiu eventuais correções de 

rumos. 

Para desencadear as atividades para coletar, organizar e avaliar as 

informações requeridas pelos indicadores, recorreu-se a escolha de procedimentos que 

propuseram a aplicação de diferentes técnicas, roteiros e questionários. Tais escolhas, 

permitiram aperfeiçoar meios disponíveis e minimizar o gasto de tempo com o objetivo de 

atingir a conclusão das atividades avaliativas em tempo hábil, sem prejuízo da 

participação dos diferentes segmentos envolvidos que constituem a PUC-SP. 

 

GRUPO FOCAL 

O grupo focal foi proposto enquanto encaminhamento metodológico que 

oferece possibilidades de obter informações qualitativas de um grupo de indivíduos, como 

opiniões, reações, percepções, sentimentos, crenças e atitudes. Tal técnica envolve 

interações diretas entre os participantes, constituindo-se num processo coletivo/grupal de 

diálogo que favorece as manifestações.  

A realização do grupo focal ocorreu para efetivar a aproximação da realidade 

exigida por um dos indicadores1 da dimensão Missão Institucional e Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

Participaram da aplicação da técnica representantes convidados da 

comunidade externa, procurando-se garantir a heterogeneidade quanto à representação 

da sociedade, ou seja, integrantes da sociedade civil, de órgãos governamentais, das 

 
1 Avaliação (Parecer) por uma comissão externa com integrantes da sociedade civil, órgãos governamentais, 
igreja e entidade representativas sobre a relação das finalidades, objetivos e compromissos da PUC-SP com 
o contexto social e econômico (formação e serviços prestados). 
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igrejas ou entidades representativas da cidade de São Paulo. Estabeleceu-se como 

condição que o participante não fizesse parte dos quadros da PUC-SP.  

 

Foram delineadas questões orientadoras da discussão pelo grupo: 

• Em sua opinião, o que caracteriza a PUC-SP? (Principais marcas da 
PUC-SP); 

• No seu entender, qual a contribuição da PUC-SP para a sociedade?; 

• O que, no seu entender, não vai bem na PUC-SP?; 

• O que sugeriria à Reitoria Acadêmica e Administrativa da PUC-SP 
para seu aperfeiçoamento? 

 

QUESTIONÁRIOS E ROTEIROS 

Os questionários e roteiros foram os instrumentos da Auto-Avaliação 

Institucional – ciclo 2005/2006 – por meio dos quais se pretendeu conhecer a realidade 

da PUC-SP. Construíram-se os instrumentos tendo como base os indicadores, propostos 

para o ciclo 2005/2006, constantes das Matrizes de Avaliação2 das diferentes dimensões 

institucionais. 

 

QUESTIONÁRIOS 

Com o propósito de responder parte das questões avaliativas descritas no 

conjunto de dimensões, foram gerados e aplicados quatro diferentes questionários3: ex-

alunos (Q1), funcionários (Q2), professores (Q3) e alunos (Q4). 

Os procedimentos para a realização da logística da aplicação dos 

questionários, – planejamento e execução das atividades – foram compartilhados entre 

as equipe da CPA, da Comissão Própria de Avaliação-Ampliada (CPA-A), de gestores da 

universidade e de representantes de associações docentes, funcionários e discentes por 

meio das seguintes atribuições: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Vide anexo 8 do Vol.IV no Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 
3 Vide anexo 5, 6, 7, 8 do Vol. I no Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 
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1. Grupo CPA – Como responsável pela implementação e supervisão de todas as 
atividades relacionadas à coleta de dados para a Auto-Avaliação Institucional – 
ciclo 2005/2006, a CPA se responsabilizou por: 

• Propor os instrumentos de avaliação a serem validados; 

• Planejar e coordenar encontros com os envolvidos no processo para 
orientação e esclarecimentos; 

• Realizar revisão técnica de itens complementares elaborados pelos cursos 
e setores (questões abertas); 

• Acompanhar a construção dos bancos de dados; 

• Acompanhar o cumprimento de cronograma de aplicação de todo o 
processo de coleta de dados; 

• Conferir com os responsáveis os roteiros devidamente preenchidos; 

• Coordenar o processo de devolução dos roteiros e itens abertos propostos 
pelos cursos. 

 
2. Grupo CPA_A – A CPA_AMPLIADA, atuou de forma integrada com a CPA para: 

• Legitimar os instrumentos avaliativos bem como o processo para a coleta 
de dados; 

• Auxiliar a CPA durante os encontros com os Coordenadores e Chefias;  

• Colaborar com a CPA durante a realização do trabalho de campo 
coordenando a atividade na sua área de atuação; 

• Responsabilizar-se pela adequada devolução, de todos os materiais de 
coleta de dados. 

 
 

3. Grupo de gestores da universidade (Chefias, Direção e Coordenação de 
Áreas acadêmicas, administrativas e comunitárias) e representantes de 
associações: 

• Legitimar, juntamente com seu grupo, os instrumentos avaliativos. 

• Encaminhar à CPA os itens abertos suplementares respeitando 
rigorosamente o cronograma proposto; 

• Coordenar o trabalho de campo com apoio da CPA. 

 

A administração e logística do levantamento de informações recorreram à 

opção on-line, dada a amplitude da universidade. Desde o início de seu planejamento, 

aplicação de pré-teste em julho de 2005, até a sistematização e geração dos dados, o 

trabalho avaliativo, especialmente relativo aos questionários, contou com o apoio da 

Assessoria de Políticas Tecnológicas - APT que forneceu suporte tecnológico para 

garantir agilidade e rigor na constituição dos bancos de dados. 

 

 



 
_______________________________________________________________________________________ 
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Tecnologia da Informação: suporte do trabalho avaliativo 
Na proposta metodológica da Auto-Avaliação Institucional foi previsto a coleta 

de uma grande massa de informações provenientes da comunidade universitária 

constituída por diferentes segmentos: professores, funcionários, alunos e ex-alunos. 

Assim, foi proposta a elaboração de um projeto para coleta e constituição de bancos de 

dados para atender a necessidade de formalização e centralização de informações.  

Para tanto, foram definidas, a priori, quatro etapas para o trabalho: 

• Definição do conteúdo e da forma dos questionários; 

• Coleta de respostas para a análise e elaboração dos relatórios. 

• Validação e tratamento de análise de dados; 

• Apresentação de resultados. 

 

A figura 1, a seguir, ilustra o movimento das diferentes etapas que o projeto 

de coleta de dados deveria conter para o atendimento da metodologia proposta pela CPA 

para o ciclo avaliativo 2005/2006. 
 

Fig. 1 Fig. 2.a - Etapas da coleta de dados 

 

A Divisão de Desenvolvimento (DD) da Assessoria de Políticas Tecnológicas 

(APT) da PUC-SP foi acionada para definir e executar o projeto capaz de atender as 

necessidades propostas para o ciclo avaliativo 2005/2006. A análise preliminar indicou 

necessidade de elaboração de um conjunto de propostas que suportasse, com grande 

flexibilidade, o refinamento "dinâmico" das estruturas sintática e semântica dos 

questionários durante os encontros com a equipe da CPA. Além disso, foi necessária a 

construção de um mecanismo que produzisse os questionários para uso na web, bem 

como de serviços para exportação dos dados coletados em diferentes formatos. 

O modelo de trabalho interno da DD procurou agilizar a produção de uma 

ferramenta capaz de atender o proposto definindo, que, em linhas gerais, pode ser assim 
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descrito como uma 1ª fase de descoberta de requisitos  seguido por uma 2ª fase de 

refinamentos sucessivos do produto-solução, até que todos os serviços estivessem 

disponíveis para uso. No caso da CPA, a lista de requisitos essenciais contemplou: 

• apoio à elaboração das estruturas dos questionários durante as sessões 
de discussão conduzidas pela CPA; 

• geração dos questionários para preenchimento remoto via web; 

• recepção e organização da massa de respostas dos questionários; 

• relatórios das situações intermediárias da etapa de coleta de informações; 

• mecanismos de exportação para as ferramentas de apoio à análise 
estatística, no caso específico da CPA – Programa Excel , Programa 
ALCESTE (Analyse Lexicale par Context d’un Ensemble de Segments de 
Texte) e o Programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - 
pacote estatístico para as ciências sociais). A figura 2, a seguir, informa de 
forma sintetizada os referidos mecanismos. 

 

Fig. 2 – Mecanismo de exportação para diferentes softwares 

 

O cronograma de desenvolvimento, implantação e utilização, culminaram 

com a disponibilização dos dados para a comunidade dentro do prazo estabelecido pela 

CPA para a continuação dos seus trabalhos. 

A coleta de dados voluntária e amostral da aplicação dos questionários 

envolveram um universo de aproximadamente 6.000 pessoas, durante um período de 

três semanas. Diariamente foram coletados, sistematizados e oferecidos para os 

gestores da avaliação dados que declaravam a situação da aplicação dos questionários, 

possibilitando a tomada de decisão quanto mudanças na estratégia de sensibilização da 

comunidade universitária em áreas específicas. Durante o período da coleta de dados 

foram geradas informações referentes à: 
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• Número total de participantes; 

• Número total de participantes por segmentos: alunos, professores, 
funcionários e ex-alunos; 

• Número de participantes do dia; 

• Média de tempo de resposta do questionário: 

 

O processo de engenharia das ferramentas contou com a coordenação dos 

Prof. Dr. Ítalo Santiago Vega, Prof. Victor Vicente e da assessoria técnica de Diogo Saad 

e Thiago Mendonça além do suporte da equipe da Divisão de Desenvolvimento. Os 

modelos implementados foi produzido com tecnologias de última geração e podem ser 

reutilizados em diferentes situações de avaliação em outros domínios de interesse da 

universidade. 

A estrutura técnica dos instrumentos avaliativos 

Procurando também atender algumas especificidades expressas por 

professores dos cursos e programas e por funcionários, os questionários tiveram espaço 

para inclusão de até 5 questões abertas, indicadas por esses segmentos, para 

complementar, se julgarem necessário, os dados já considerados. 

O quadro 1, a seguir, reúne informações quanto à estrutura de especificação 

e o número de questões abertas e fechadas que compôs cada instrumento. 
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Quadro 1 – Tipos de questionários e suas organizações 

Questões  Estrutura de especificação aberta fechada Total 
As marcas e valores da PUC-SP 
Clima institucional Missão 
Caráter público 
Ensino 
Pesquisa Ensino de 

excelência 
Extensão 
Valores 
Suportes para vivências democráticas Gestão 
Eficiência 
Conhecimento 
Responsabilidade social 

A
lu

no
s 

Políticas 
comunitárias 

Inclusão 

9 31 40 

As marcas e valores da PUC-SP 
Clima institucional Missão 
Caráter público 
Ensino 
Pesquisa Ensino de 

excelência 
Extensão 
Valores 
Suportes para vivências democráticas Gestão 
Eficiência 
Conhecimento 
Responsabilidade social 

P
ro

fe
ss

or
es

 
 

Políticas 
comunitárias 

Inclusão 

4 32 36 

As marcas e valores da PUC-SP 
Clima institucional Missão 
Caráter público 
Valores 
Suportes para vivências democráticas Gestão 
Eficiência 
Conhecimento 
Responsabilidade social 

Fu
nc

io
ná

rio
s 

Políticas 
comunitárias 

Inclusão 

6 17 23 

As marcas e valores da PUC-SP Missão Caráter público 
Dados pessoais 
Dados acadêmicos 

Formação 
pessoal e 
curricular Formação curricular 

Atuação profissional 
Contribuições sociais Inserção 

profissional 
Vínculo com o mercado de trabalho 
Relação com a universidade E

x-
al

un
os

 (e
gr

es
so

s)
 

Participação na 
instituição Contribuições pessoais 

5 14 19 

 

Foram planejados dois tipos de coleta de dados: uma coleta voluntária e outra 

amostral. O objetivo da primeira foi estender à todos os setores a possibilidade de 

participação efetiva no preenchimento dos instrumentos. A coleta foi prevista para o 

período entre 19 de setembro a 16 de outubro de 2005. O gráfico 1, a seguir, registra os 

números de envolvidos nesta coleta voluntária. 
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Gráfico 1 – Coleta voluntária de dados 

Números da aplicação voluntária

Ex-alunos
155

Funcionários
584

Professores
372

Alunos da 
Graduação e Pós-

Graduação
2072

 

 

Num segundo momento, numa coleta amostral, responderam aos 

questionários um universo constituído de 155 ex-alunos, 148 funcionários, 225 

professores, 1489 alunos da graduação e 847 alunos de pós-graduação. O gráfico 2, a 

seguir, reúne as informações referentes à amostra constituída para o ciclo 2005/2006. 
 

Gráfico 2 – Amostra do Ciclo 2005/2006 – Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 

Números da Aplicação Amostral

Alunos da 
Graduação

1489

Alunos da Pós-
Graduação

847

Professores
225

Funcionários
148

Ex-alunos
155

 

As questões dos questionários abrangeram diferentes temas: 1) O curso; 2) A 

continuidade dos estudos e 3) A PUC-SP e O Trabalho. O conjunto de temas foi 

organizado em questões abertas (dissertativas) e questões fechadas de dois tipos: 

questões fechadas objetivas e questões fechadas de uma escala de pontos tipo Likert 

sendo o 1º ponto o menor valor (mais negativo) e o último ponto o maior valor (mais 

positivo).  
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As questões abertas, para todos os questionários, foram tratadas utilizando-

se em parte a técnica da pesquisa qualitativa. Assim, primeiramente, foi realizada uma 

pré-análise que constou da leitura de todas as respostas e destacadas as partes que se 

relacionavam à questão apresentada. A seguir, numa proposta de descrição analítica, 

optou-se pela análise temática, (Bardin, 1977), que é um tipo de análise de conteúdo. Tal 

análise consistiu em observar os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 

presença ou freqüência de aparição pode oferecer significados aos temas definidos.  

Para complementar o estudo dos dados gerados com base nas questões 

abertas, foi utilizado o programa Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de 

Segments de Texte (Alceste). Essas análises permitiram a realização de categorizações 

das palavras em unidades de significados, favorecendo a compreensão das relações 

entre os elementos verbais oferecidos. 

Os dados das questões fechadas foram analisados pelo programa Statistical 

Package for The Social Sciences (SPSS), versão 11, para MS Windows. As respostas 

fechadas foram tabuladas e organizadas em tabelas, possibilitando a apresentação dos 

dados em relação a freqüências e porcentagens.  

ROTEIROS  

Os roteiros contemplam tabelas com dados quantitativos e itens relativos a 

dados descritivos documentais. Buscam atender predominantemente o nível declaratório 

do processo de Auto-Avaliação das dimensões institucionais. 

O quadro 2, a seguir, indica o número e as especificações dos Roteiros das 

diferentes dimensões institucionais avaliadas, sendo que a construção dos mesmos foi 

efetivada mediante interlocução com a comunidade. 
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Quadro 2 – Especificação dos roteiros de avaliação das diferentes dimensões. 

Roteiros 
Dimensões 

N° Especificação 

1- Missão e PDI 02 
-Roteiro para coordenação Grupo focal 
-Roteiro para análise da CPA-A sobre a articulação de cada 
dimensão com o PDI. 

2 - Políticas de Ensino 20 

-Relação dos cursos: Regime, Carga horária, Duração, Vagas e 
Matriculados por turno, Dados legais 
-Histórico da elaboração do PPI e a elaboração do PIFPEB (na 
instituição e nos cursos). 
- Políticas do Pós Graduação e atuação do órgão coordenador. 
- Estágio, TCC e Monitoria nos diferentes Cursos da PUC-SP. 
-Roteiro para CEPE sobre questões do Ensino na PUC-SP e 
indicativos de tomada de decisões. 

2B - Políticas de Pesquisa 10 

-Grupos pesquisa: histórico, número de grupos, linhas e áreas 
de pesquisa, envolvidos. 
-Iniciação científica: política e procedimentos, situação nas 
Faculdades; Encontro de Iniciação Científica. 
- Intercâmbios e cooperação institucionais. 
- Política de incentivo à pesquisa voltada a docentes e a alunos: 
demanda e efetivação. 
-Natureza da produção de conhecimento pelos grupos de 
pesquisa. 
- Produção de pesquisa na Pós-Graduação: teses, dissertações 
e Trabalhos de Conclusão de Curso. 
-Roteiro para CEPE sobre questões da Pesquisa na PUC-SP e 
indicativos de tomada de decisões. 

2C. - Políticas de 
Extensão 

03 

- Concepção e política de extensão  
- Mapeamento das atividades de extensão: natureza da 
atividade, envolvidos, público atendido, área temática. 
- Relevância social da extensão: problemas sociais atendidos. 
- Parcerias nas atividades de extensão. 
-Roteiro para CEPE sobre questões da Extensão na PUC-SP e 
indicativos de tomada de decisões. 

2D - Políticas de Pós-
Graduação 

05 
-Integrado nas Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão. 

3 - Responsabilidade 
Social 

 
-Integrado às demais dimensões. 

4 - Comunicação com a 
Sociedade 

04 
- Meios e canais de comunicação digital e escrita, interna e 
externa: sites, sítios-web, jornais, revistas, entre outros 
- Atuação da Ouvidoria da PUC-SP 

5 - Políticas de Pessoal 08 

-Docentes: Titulação e experiência profissional, regime de 
trabalho, faixa etária, atuação docente na instituição. 
- Pessoal técnico-administrativo: titulação, faixa etária, regime 
de trabalho, tempo na PUC-SP. 
- Políticas de desenvolvimento de pessoal: ingresso, progressão 
na carreira, benefícios, remuneração, avaliação de 
desempenho. 
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Quadro 2 (continuação)  
 

 Roteiros 
Dimensões 

N° Especificação 

6 - Organização e Gestão 06 

-Estrutura organizacional: Órgãos colegiados, sua composição, 
processos de escolha dos integrantes, atribuições, periodicidade 
de reuniões conforme regimento institucional. 
-Processos eleitorais: resultados, tabelas, indicadores de 
participação. 
-Atuação dos Órgãos Colegiados. 
-Política: tecnológica da PUC-SP 
-Banco de dados institucionais existentes. 
-Funcionamento do sistema de registro acadêmico (SIGA) 
- Serviços de apoio: administrativos e técnicos: Tipo de serviço, 
suas funções e procedimentos. 

7 - Infra-estrutura Física 04 

- Política de atendimento e expansão física. 
- Instalações para uso acadêmico, para gestão, lazer e refeição: 
condições e manutenção. 
- Equipamentos educacionais: Laboratórios, Serviço audiovisual, 
Bibliotecas. 

8 - Planejamento e 
Avaliação 

02 
- Categorização das atividades da CPA. 
- Auto-Avaliação e tomada de decisões. 

9 - Políticas de 
Atendimento ao Estudante 

11 

- Índices de acesso e permanência do aluno na instituição. 
- Política de estágios e sua efetivação 
- Política de bolsas: demandas, diversidade de bolsas e 
atendimentos. 
- Participação do aluno em Monitoria, Intercâmbios e Iniciação 
científica. 
- Política de comunicação com os egressos. 

10 - Sustentabilidade 
Financeira 

01 - Parecer do CAF sobre a viabilidade financeira da PUC-SP. 
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I - Introdução 

A avaliação da MISSÃO INSTITUCIONAL assumiu no processo avaliativo 

da PUC-SP grande importância, na medida em que foi compreendida como referência de 

todas as demais dimensões da avaliação. 

A Missão, enquanto instrumento que revela os compromissos sócio 

educacionais da instituição, afirma para toda sociedade  como a PUC-SP declara cumprir  

sua função social e oferece para comunidade interna elementos de orientação de sua 

ação e controle de suas atividades , indicando os parâmetros para o  processo de tomada 

de decisão dos gestores ,  professores e funcionários. Portanto, avaliar a Missão é 

revelar a identidade social da PUC-SP.  

Reforçou-se neste processo avaliativo  compreender os princípios e valores 

declarados pela instituição, quer sejam os que permanecem no cotidiano e atuam como 

agregadores da comunidade interna e a permite levar avante os compromissos 

assumidos com a sociedade como os que dispersam a energia da instituição e impede 

seu desenvolvimento qualitativo . 

Atendendo tais orientações, a avaliação da MISSÃO INSTITUCIONAL DA 
PUC-SP foi realizada considerando três focos de análise. 

Primeiramente centrou-se na compreensão do Estatuto da Universidade, do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)4 e do Plano de Pedagógico da Institucional 

(PPI)5 – documentos norteadores que expressam as finalidades e compromissos da 

PUC-SP junto à comunidade, à sociedade e que representa oficialmente a instituição 

frente ao Ministério da Educação. Nesses termos, são documentos - matrizes, com os 

quais em que a PUC-SP declara sua compreensão de universidade e sua função social e 

onde afirma sua identidade institucional. São documentos fundamentais, portanto, para 

compreensão da Missão institucional da PUC-SP.   

No segundo foco de análise procurou-se compreender a Missão vivida na 

instituição, isto é, como os propósitos norteadores são vividos no cotidiano das relações 

funcionais, nos processos de ensino, nas decisões e nos processos de organização e 

gestão institucionais.  

É no dia-a-dia que se constroem padrões de interação, que se 

operacionalizam modelos de gestão, que definirão efetivamente os resultados da ação 

 
4 Vide anexo 2 do Vol.I  no Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 
5 Vide anexo 10 do Vol.I  no Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 
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institucional. Nestes termos, analisar a missão vivida pela instituição é compreender a 

construção de universidade que vem sendo tecida historicamente. A análise deste foco 

realizou-se a partir da visão que professores, alunos e funcionários têm da PUC-SP, ou 

seja, de como esses atores expressaram a missão da instituição.   

No terceiro foco de análise observou-se os reflexos da missão institucional na 

comunidade externa, na sociedade. A análise pretendida buscou identificar como esta 

construção da missão institucional se reflete na comunidade externa e é reelaborada a 

partir dela. Para se aproximar desse entendimento, foi dado voz a representantes da 

sociedade civil, da igreja e do estado e indagando sobre como a missão da instituição 

vem sendo percebida por esses representantes. Considerando ainda, que os alunos 

egressos da universidade poderiam também oferecer uma análise mais distanciada da 

missão da PUC-SP, após ter vivido o cotidiano da instituição, foi indagado a esses ex-

alunos sobre como descreveriam hoje a missão da PUC-SP.  

Reunidos, estes focos de análise respondem às seguintes questões 

avaliativas propostas nesta dimensão, orientadas pelo documento do SINAES/CONAES:  

 

A - As finalidades, objetivos e compromissos da instituição atendem às 
expectativas da comunidade e o contexto social e econômico que a instituição está 
inserida? 
B - As propostas do PDI para programas, projetos e gestão acadêmica e 
administrativa revelam articulação com o Plano de Gestão e o PPI? 
C - As propostas do PDI estão articuladas com a realidade da instituição?  
D – Existe articulação entre o PDI e a avaliação institucional? 
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II - Respondendo às questões avaliativas 
Questões avaliativas 

A - As propostas do PDI para programas, projetos e gestão acadêmica e administrativa 
revelam articulação com a realidade da instituição? 

B - As finalidades, objetivos e compromissos da instituição atendem às expectativas da 
comunidade e o contexto social e econômico que a instituição está inserida? 

 

A avaliação da MISSÃO INSTITUCIONAL DA PUC-SP foi realizada 

considerando os seguintes focos de análise: 

1- Documentos que declaram a função da instituição. 

2- A missão vivida na instituição  

3- A missão institucional compreendida pela comunidade externa. 

 

 

1 - Primeiro foco de análise: documentos que declaram a 

função da instituição 

 

A leitura dos documentos oficiais que declaram a missão da PUC-SP  – PPI, 

PDI e Estatuto6  – indica claramente orientação baseada em princípios da doutrina moral 

cristã, assegurando por coerência e tendo como conseqüência, a liberdade de 

investigação, de ensino, de manifestação de pensamento.  

 

“ objetivando sempre a realização de sua função social, considerada a 
natureza e o interesse público de suas atividades”.( Art. 3º - Estatuto) 

 

Esse compromisso assumido pela PUC-SP está em consonância com a 

missão da Universidade Católica, definida pelas “Diretrizes e Normas para as 

Universidades Católicas da CNBB, que é a de servir à humanidade e à Igreja, segundo 

valores revelados na mensagem salvífica do Cristo, fomentando o diálogo entre razão e 

fé, Evangelho e Cultura. Nesse sentido, ela deve fornecer o encontro da Igreja com a 

comunidade científica e acadêmica, ajudando a responder aos graves problemas de 

                                                 
6 Vide anexo 3 do Vol.I  no Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 
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nosso tempo. À luz da Revelação e guiada pelo esforço da inteligência, deve consagrar-

se sem reservas à “investigação livre, responsável, corajosa e alegre da verdade sobre o 

universo, em todos os seus aspectos e em seu nexo essencial com a Verdade suprema, 

Deus”. Por uma dedicação incansável, aprofundar o conhecimento do significado e valor 

da pessoa humana, através do ensino, pesquisa e extensão e proclamação da verdade.” 

Valor fundamental, sem o qual se extingue a liberdade, a justiça e a dignidade”. 

A coerência da instituição em assumir tais princípios, vem sendo consolidada 

historicamente em todos os documentos produzidos pelo Conselho máximo da instituição 

– CONSUN (Conselho Universitário). Manter tal coerência na declaração de seus 

princípios tem feito a PUC-SP sofrer pressões financeiras, políticas, policiais de 

diferentes setores de poder, em tempos passados e presentes. Exemplo disso pode ser 

lembrado quando a instituição procurou em 1971, resistir a uma adequação direta do seu 

Estatuto à Lei n° 5540/68 e às demais legislações repressoras da época.  

O PDI indica três eixos organizadores das ações da instituição: 

democratização das decisões, a preservação da autonomia universitária, o interesse 

público. Tais eixos foram tomados como critério da qualidade de suas atividades e se 

constituíram em princípios nucleares que  articularam a estruturação do seu PPI e de seu 

Plano de Gestão7, 

 Estes três eixos orientam a realização dos objetivos institucionais da PUC-SP:  

a) Oferecer cursos nas várias áreas de conhecimento de graduação, de pós-
graduação stricto sensu e lato sensu, seqüencial e de extensão universitária e 
outros, da mais alta qualificação, de acordo com os princípios e pressupostos 
estatutários, o Projeto Pedagógico Institucional e as propostas dos projetos 
pedagógicos de cada curso da Universidade.  

b) 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;  
• a intervenção na sociedade a partir das competências específicas geradas 

pela pesquisa;  
• a possibilidade da universidade, institucionalmente, atuar como um órgão de 

impacto sobre grandes projetos nacionais, criticando-os e colaborando para 
seu aperfeiçoamento;  

• a formação de quadros capazes de produzir conhecimento, com conseqüente 
aperfeiçoamento do ensino;  

• a requalificação constante dos pesquisadores e, consequentemente, da 
docência;  
 

 
7 Vide anexo 1 do Vol.IV  no Relatório de Auto-Avaliação Institucional da PUC-SP 
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c) promover a extensão, bem como uma cultura extensionista;  

d) contribuir para a construção de uma sociedade justa e igualitária e para a 
superação dos problemas sociais;  

e) manter intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas e culturais, 
nacionais, estrangeiras e internacionais.  

 
Para que PUC-SP pudesse formar profissionais capazes de atender a tais 

diretrizes foi elaborado o PPI – Projeto Pedagógico Institucional procurando  atender a 

diversidade de áreas e cursos que a integram. 

Assim, o Projeto Pedagógico Institucional, serviu como referência para a 

reformulação dos cursos de graduação da instituição .  

É neste sentido que a avaliação institucional revestiu-se de fundamental 

importância, uma vez que expressa a responsabilidade conjuntamente assumida da 

instituição, dos corpos docente, discente e técnico-administrativo face ao processo de 

formação 

 No entanto, a manutenção destes princípios e objetivos exigiu da 

universidade a construção de uma Plano de Gestão que desse sustentação 

administrativa e financeira às atividades a serem desenvolvidas. Para tanto, o Plano de 

Gestão propôs e vem desenvolvendo:  

• Medidas que equacionam o fluxo de receitas e despesas;  
• Reestruturação administrativa de setores; 
• Reforma do atual modelo de financiamento centrado em mensalidades.  

A avaliação do alcance de tais medidas exige um mínimo de um ano para 

serem avaliadas e devem ser analisadas na próxima etapa avaliativa. O 

acompanhamento de seus efeitos imediatos foi analisado no relatório da dimensão 

“Sustentabilidade Financeira”, contudo, o impacto de tais medidas na afirmação da 

Missão institucional exigirá analises a médio prazo, utilizando indicadores específicos.    

 

2 - Segundo foco de análise – A Missão vivida na instituição  
 

A Missão declarada de uma instituição traduzem-se em princípios 

norteadores da ação, que, no entanto somente poderão ser analisados e referendados 

como tais, se de fato são vivido no cotidiano. Em outros termos, um processo avaliativo 

tem que averiguar se os princípios declarados da Missão de uma instituição se refletem 

em sua prática , isto é , se são vividos no cotidiano das relações funcionais, nos 
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processos de ensino, nas decisões e nos processos de organização e gestão 

administrativas e pedagógicas da instituição. 

Com este propósito professores, alunos e funcionários da PUC-SP foram 

ouvidos por meio de questionários contendo questões comuns e específicas, 

considerando os diferentes segmentos. Todas as questões, no entanto, tiveram como 

propósito a análise de questões que permitissem o acesso a elementos indicativos da 

caracterização da universidade.  

Duas perguntas do questionário se constituíram como essenciais para 

possibilitar essa análise:  

“Para você, o que caracteriza a PUC-SP?”  

 “Para você, o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada 

de VOCAÇÃO PÚBLICA?” 

 

2.1  – Manifestação dos funcionários 

A análise das respostas referentes as 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 Missão 

vivida da PUC-SP- a sua imagem institucional -  para o grupo de funcionários.  

Para alcançar tal objetivo, os dados, respostas dos funcionários, foram 

submetidas a um processamento eletrônico utilizando o software ALCESTE8, que permite 

a classificação dos discursos dos sujeitos a partir de um processamento apoiado em 
estatísticas que utilizam qui-quadrado e freqüências de termos comuns nas respostas 

apresentadas.  

As manifestações dos funcionários à questão “Para você o que caracteriza a 

PUC-SP?”, suas respostas foram classificadas em cinco classes de sentidos, 

organizadores dos significados: 1) Universidade integrada alunos, professores e 

funcionários; 2) Universidade com valores humanistas; 3) Universidade que oferece boas 

 
8. Esse programa, como já descrito no capítulo II Metodologia, faz uso do método de Classificação Hierárquica 
Descendente (CHD), que consiste em organizar as Unidades de Contexto Elementar (UCE) – pequenos recortes das 
narrativas escritas – em classes, manuseando o vocabulário que as compõe, de forma que se obtenha o maior valor 
possível numa prova de associação (qui-quadrado). O programa executa também outros cálculos complementares que 
possibilitam uma descrição mais detalhada de cada uma das classes encontradas por meio da aproximação de vocabulário 
semelhante.  
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condições de trabalho; 4) Universidade de imagens positivas e 5) Universidade com 

excelência acadêmica 

A seguir, são apresentadas a figura constituída por essas cinco classes:  

 

Figura 1 – Dendrograma referente à questão: Para você o que caracteriza a PUC-SP? 

 

Observando a Figura 1 formada com a produção discursiva foi possível 

identificar que as 5 classes hierárquicas encontram-se organizadas e interligadas em dois 

blocos: classes 1;2;5 e classes 3 e 4. O primeiro bloco integra a classe 1 “Universidade 

integrada: alunos, professores e funcionários” e a classe 5 “Universidade com excelência 

acadêmica”, que se une a classe 2 “Universidade com valores humanistas” . O segundo 

bloco foi constituído pela classe 3 Universidade com boas condições de trabalho que se 

une à classe 4 Universidade com imagens positivas.  

Exemplificando o conteúdo das respostas presentes em cada classe, é 

apresentado os discursos típicos de cada uma destas classes no Quadro 1.a, a seguir.  

 
 
 

 
  
 

30



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

  
 

31

 
 
 
 
Quadro 1.a - Recortes de trechos das respostas dos funcionários típicas de cada classe da questão:  
Para você o que caracteriza a PUC-SP. 
 

Classe Recortes de trechos das narrativas 
Universidade integrada 
alunos, professores e 

funcionários. 

“Ela se caracteriza pelos alunos, professores, funcionários e a 
comunidade, dando espaço para se criar aspectos novos de 
conhecimento e desenvolvimento”. 

Universidade com valores 
humanistas 

“A PUC-SP se caracteriza por seu caráter humanitário, de 
comunidade, de espaço aberto e criativo, de liberdade de 
expressão e se destaca das mais IES em virtude destes 
diferenciais”. 

Universidade que oferece 
boas condições de 

trabalho 

“Uma instituição de referência, onde oferece bons cursos, 
capacitação para o trabalho, além disso, um ótimo ambiente de 
trabalho” 

Universidade de imagens 
positivas 

“A PUC-SP é uma universidade democrática e os dirigentes são 
escolhidos por meio de eleição“ 

Universidade com 
excelência acadêmica “Centro de excelência no ensino e enfoque no social” 

Universidade solidária 
“Apesar de ser uma universidade particular investe recursos em 
serviços assistenciais à população de baixa renda além de 
bolsas etc.” 

Universidade com 
características conflitivas 

“Acredito que o regimento da PUC seja voltado para uma 
instituição pública” 

Universidade com 
responsabilidade social 

“É uma instituição de ensino com grande preocupação social no 
campo da educação“ 

Universidade que oferece 
oportunidades. 

 

“Tem vocação pública porque existem muitos alunos que 
estudam sem pagar ou porque tem bolsa ou porque são 
inadimplentes e nunca foram impedidos de freqüentar as aulas” 

 
Os funcionários foram indagados com a seguinte questão: “Para você o que 

significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada de VOCAÇÃO PÚBLICA”,  

observou-se a constituição de quatro classes de sentidos, organizadores dos 

significados, assim definidas: 1) Universidade solidária; 2) Universidade com 

características conflitivas; 3) Universidade com responsabilidade social e 4) Universidade 

que oferece oportunidades. 

 

A seguir, são apresentadas a figura constituída por essas quatro classes:  
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Figura 2 – Dendrograma referente à questão: para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma 
instituição privada de “VOCAÇÃO PÚBLICA”? 
 

Na Figura 2, a primeira classe 1 “Universidade solidária” encontrou-se 

ligada à classe 2 “Universidade com características conflitivas”. Este conjunto atrelou-se 

à classe 3 “Universidade com responsabilidade social” que se conectou com a classe 4 

“Universidade que oferece oportunidades”. 

As análises dos dois corpi  identificaram, com base na Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD), duas estruturas distintas. Uma referente à primeira 

questão e a outra referente à segunda questão “Para você o que significa afirmar que a 

PUC-SP” é uma instituição privada de VOCAÇÃO PÚBLICA? 

 

2.2 - Manifestação dos professores 

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 o grupo de professores. Para alcançar tal objetivo, empregaram-se, aos 
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dados, análises que buscaram salientar os conteúdos, que os sujeitos expressaram 

mediante as respostas às duas questões dissertativas propostas.  

Foi possível a interpretação do conteúdo manifesto após a leitura e releitura 

do material, classificando as convergências. O trabalho, desde o  levantamento de temas-

chave até o tratamento complementar do material, utilizou-se o programa Alceste.  

As análises dos dois corpora identificaram, com base na Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD), duas estruturas distintas. Uma referente a primeira 

questão “Para você o que caracteriza a PUC-SP?” e a outra referente a segunda questão 

“Para você o que significa afirmar que a PUC-SP” é uma instituição privada de 

VOCAÇÃO PÚBLICA? 

As respostas dos professores sobre o que caracteriza a PUC-SP foram 

agrupadas em cinco classes segundo os sentidos manifestados nas respostas dos 

participantes. Foram constituídas as seguintes classes: 

 1) Espaço de tradição democrática; 
 2) Formação ética e humanista; 
 3) Instituição de ensino voltada para a formação intelectual; 
 4) Autonomia e liberdade de expressão  
5) Universidade com excelência acadêmica. 

A compreensão do que significa a vocação pública ou privada foi interpretada 

pelos respondentes com cinco classes assim definidas: 1) Responsabilidade social: 

acesso para alunos carentes de recursos econômicos; 2) Responsabilidade social: 

inclusão; 3) Responsabilidade social: filantropia; 4) Responsabilidade social: oferecer 

bolsas de estudo; e 5) Responsabilidade social: promoção do bem comum. 

A seguir, são apresentadas as duas figuras constituídas com base em 

informações fornecidas pelo programa Alceste nas Figuras 3 e 4, em forma de 

dendrograma, é possível verificar a ligação entre as classes e a representatividade de 

cada uma delas  dentro dos dois corpora avaliados. 
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Figura 3 – Dendrograma referente à questão: Para você o que caracteriza a PUC-SP? 

 
 

Na Figura 3 observa-se que a produção discursiva foi distribuída em 02 

blocos que se interligam mostrando, com isso, uma aproximação do que o grupo 

investigado escreveu sobre a PUC-SP. O primeiro bloco foi constituído por duas classes: 

1 e 4. A classe 1 “Espaço de tradição democrática” encontrou-se ligada à classe 4 

“Autonomia e liberdade de expressão”. O segundo bloco foi constituído pela classe 3 

“Instituição de ensino voltada para formação intelectual” que se encontrou ligada à classe 

5 “Excelência Acadêmica”. O primeiro bloco se une a classe 2 “Formação ética 

humanista” e por sua vez se une aos blocos 3 e 5. 
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Figura 4 – Dendrograma referente a questão: para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma 
instituição privada de “VOCAÇÃO PÚBLICA”? 
 

Na Figura 4 observa-se o mesmo dendrograma da Figura 5, ou seja, o 

primeiro bloco foi constituído por duas classes: 1 e 4. A classe 1 “Responsabilidade 

social: acesso para alunos carentes de recursos se encontrou ligada à classe 4 

“Responsabilidade social: oferecer bolsas de estudos”. O segundo bloco foi constituído 

pela classe 3 e 5. A classe 3 “Responsabilidade social: filantropia” que se encontrou 

ligada à classe 5 “Responsabilidade social: promoção do bem comum”. O primeiro bloco 

se une a classe 2 “Responsabilidade social: inclusão” e por sua vez se une aos blocos 3 

e 5. 
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Quadro 2.a - Recortes de trechos das respostas escritas pelos professores significativas retiradas da 
questão1 – Para você o que caracteriza a PUC-SP - do Q3 

 

Recortes de trechos das narrativas 

1 Espaço de 
Tradição 

Democrática 

A tradição e competência em oferecer ensino de excelente 
qualidade, e um ambiente universitário diferenciado, que 
prima pelo respeito a democracia. (77 9) 
Para mim a PUC-SP se caracteriza por ser uma 
universidade onde há lugar para o pluralismo de idéias e 
posturas. Uma universidade aberta a diversidade e a 
democracia. (113 5) 

4 
Autonomia e 
Liberdade de 

Expressão 

Multiplicidade de linhas de pensamento e liberdade de 
expressão. Objetivos de desenvolvimento social. (172 24) 
A qualidade do debate acadêmico e a liberdade de 
pensamento. (121 9) 
Penso que a PUC se caracteriza por ser uma instituição 
em constante busca da significação da palavra 
democracia, em permanente indagação sobre a liberdade 
possível e desejável no campo do pensamento e das 
ações. (162 8) 

2 
Formação Ética 

Humanista 

Seu enorme compromisso com a formação e cidadãos, 
com a produção de conhecimento, com a construção de 
um futuro digno para o nosso país. (56 21) 
Instituição de ensino cuja proposta educacional tem clara 
direção social. Tradição na construção do conhecimento, 
saberes e prática e protagonismo histórico forjado no 
campo democrático. (15 12) 

3 Instituição de 
Ensino voltada 

para a Formação 
Intelectual 

É uma instituição de ensino superior.Este baseado na 
pesquisa e na extensão, sua ênfase maior é no ensino. 
(55 9) 
É uma instituição tradicional e capaz de formar 
profissionais humanos e hábeis para o desenvolvimento 
nacional e internacional. (154 7) 
Excelência nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, formação de cidadãos. (154 7) 

5 
Excelência 
Acadêmica 

É uma universidade comunitária, filantrópica, confessional 
e democrática privada, mas difere dessas na essência 
modelo, aproximando-se das públicas. Tem reconhecida 
excelência acadêmica. (140 9) 
A preocupação com a excelência acadêmica incentivando 
as atividades de ensino, pesquisa e extensão. (126 6) 
Revela uma grande preocupação com o ser humano 
destacando-se, por outro lado, pela sua excelência 
acadêmica e seu empenho na produção científica. (29 4) 
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Quadro 3.a - Recortes de trechos das narrativas escritas pelos professores mais significativas 
retiradas da questão – Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada com 
Vocação Pública - do Q3 
 

  Recortes de trechos das respostas dos professores 

1 Responsabilidade 
Social: Acesso p/ 
Alunos Carentes 

de Recursos 
Econômicos 

Bem como com um esforço em facilitar o acesso a educação superior a estudantes 
academicamente qualificados, mas que não dispõem dos recursos financeiros para 
freqüentar a universidade. (180 15) 
Ainda que com problemas de sustentabilidade econômico arcado pela Universidade, 
ela dá abrigo a numerosos alunos com dificuldades de recursos, como também 
promove cursos e trabalhos para minorias raciais e sociais, negros, indígenas. (19 
14) 
Significa aceitar alunos com baixo poder aquisitivo e possibilitar-lhes o acesso ao 
ensino superior de qualidade. (60 2) 

4 Responsabilidade 
Social: Oferecer 

Bolsas de Estudo 

Dar bolsas a alunos realmente necessitados. (43 37) 
Sobrevive financeiramente com arrecadação de mensalidades e de 
algumas parcerias de caráter comunitário, atende alunos carentes com 
muitas bolsas de estudo. (181 21) 
Que é uma instituição que recebe de seus alunos, mas que se propõe a 
oferecer ajuda aos que necessitam, seja através de bolsas de estudos 
como de projetos com organismos públicos. (79 8) 

2 Responsabilidade 
Social: Inclusão 

Por que ela é especificamente voltada para projetos sociais. (125 11) 
Que está voltada para os problemas sociais, procurando interferir na 
comunidade, oferecendo serviços de qualidade e formando profissionais 
conscientes de sua responsabilidade social. (22 10) 
Sendo instituição privada, e voltada para a comunidade, procurando manter 
contatos e amenizar sempre que possível, os problemas sociais. (30 10) 

3 
Responsabilidade 
Social: Filantropia 

Muitos dos serviços oferecidos são voltados para a sociedade. Na 
instituição não visa fins lucrativos, modelo da universidade assemelha-se ao 
de universidades públicas. (96 17) 
Significa priorizar o interesse público acima dos interesses privados. (81 
5) 
A PUC-SP se afirma por ser uma instituição privada, que utiliza todos os 
seus recursos a serviço da sociedade. (51 3) 

5 
Responsabilidade 
Social: Promoção 
do Bem Comum 

O caráter vocação pública de uma instituição privada como a PUC deve ser 
reconhecida no grau de excelência de sua produção que tem como 
preocupação central o reconhecimento das minorias étnicas e sociais e a 
busca por soluções das demandas. (36 8) 
É uma instituição com autonomia universitária com grande liberdade 
individual com a promoção do bem comum. (50 5) 
A vocação pública e o esforço para trabalhar para o bem comum, 
principalmente orientando os jovens dentro das vocações. (164 5) 

 
2.3 -  Manifestação dos alunos 

A análise das respostas dos alunos 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 avaliados. Para alcançar tal 

objetivo, empregaram-se, aos dados, análises que buscaram salientar os conteúdos, que 

os estudantes expressaram mediante as respostas às duas questões dissertativas 

propostas.  



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

  
 

38

As análises possibilitaram a interpretação do conteúdo manifesto após a 

leitura e releitura do material, classificando as convergências. O trabalho, inicialmente, a 

partir do levantamento de temas-chave e posteriormente para o tratamento complementar 

do material utilizou-se o programa Alceste.  

As análises dos dois corpi identificaram, com base na Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD), duas estruturas distintas. Uma referente à primeira 

questão “Para você o que caracteriza a PUC-SP?” e a outra referente à segunda questão 

“Para você o que significa afirmar que a PUC-SP” é uma instituição privada de 

VOCAÇÃO PÚBLICA? 

As respostas dos alunos sobre o que caracteriza a PUC-SP foram agrupadas 

em quatro classes segundo os sentidos manifestados nas respostas dos participantes. 

Foram constituídas as seguintes classes: 1) Espaço tradicional de formação profissional; 

2) Universidade com diversidade cultural e liberdade de expressão; 3) Dinamicidade no 

cotidiano universitário e 4) Infra-estrutura crítica. 

A compreensão do que significa a vocação pública ou privada foi interpretada 

pelos respondentes também com quatro classes assim definidas: 1) Responsabilidade 

social: acesso para todos; 2) Aproximação com as políticas sociais; 3) Ampla distribuição 

de bolsas de estudo; 4) Inexistência da vocação pública. 

A seguir, são apresentadas as duas figuras constituídas com base em 

informações fornecidas pelo programa Alceste nas Figuras 5 e 6 em forma de 

dendrograma, é possível verificar a ligação entre as classes e a representatividade de 

cada uma delas dentro dos dois corpi avaliados.  
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Figura 5 – Dendrograma referente à questão: Para você o que caracteriza a PUC-SP? 

 
Figura 6 – Dendrograma referente à questão: para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma 
instituição privada de “VOCAÇÃO PÚBLICA”? 

 

 

 
  
 

39



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

  
 

40

Na Figura 5 observa-se que a produção discursiva foi distribuída em 02 

blocos que se interligam mostrando, com isso, uma aproximação do que o grupo 

investigado escreveu sobre a PUC-SP. O primeiro bloco foi constituído por duas classes: 

1 e 3.  A classe 1 “Espaço tradicional de formação profissional;” encontrou-se ligada à 

classe 3 “Dinamicidade do cotidiano””. O segundo bloco foi constituído pela classe 4 

“Críticas a infra-estrutura” que se encontrou ligada à classe 2 “Diversidade cultural e 

liberdade de expressão”. 

Na Figura 6, observa-se o mesmo dendrograma da Figura 2, ou seja, o 

primeiro bloco foi constituído por duas classes: 1 e 2. A classe 1 “Responsabilidade 

social: acesso para todos” encontrou-se ligada à classe 2 “Aproximação com as políticas 

sociais”. O segundo bloco foi constituído pela classe 3 e 4. A classe 3 “Ampla distribuição 

de bolsas de estudo” que se encontrou ligada à classe 4 “Inexistência da vocação 

pública”. 

Apesar de relacionadas, as classes indicam diferenças entre seus conteúdos, 

esboçando talvez, diferentes sentidos envolvendo a PUC-SP. Para a contextualização 

dos conteúdos do que disseram os alunos nos quadros 4.a e 5.a, a seguir, são 

apresentados recortes de trechos das narrativas escritas mais significativas para a 

ilustração de cada classe.  

 
Quadro 4a - Recortes de trechos das respostas escritas pelos alunos mais significativas retiradas da 
questão 1 - O que caracteriza a PUC-SP? 

Recortes de trechos das narrativas 

1 
Tradição de 

formação 
profissional 

Uma instituição particular tradicional preocupada em formar profissionais 
de qualidade e preparados a ingressar no mercado de trabalho 

2 Dinamicidade 
do cotidiano 

A diversidade, os debates políticos e ideológicos, a vivência de diversas 
culturas, a liberdade das pessoas de fora participarem da vivência 
acadêmica, as diversas atividades culturais 

3 
Diversidade 

cultural e 
liberdade de 
expressão 

O ambiente democrático onde todos têm vez e podem fazer sugestões 
abertamente para a melhoria da universidade. Hoje em dia não são em 
todas as instituições de ensino que isso pode ser feito. 

4 Crítica à infra-
estrutura 

Tenho realmente um orgulho em dizer que estudo na PUC, mas não vejo 
o dinheiro que eu pago realmente investido em estrutura 
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Quadro 5.a - Recortes de trechos das narrativas escritas mais significativas retiradas da questãoo 3 
Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada de VOCAÇÃO PÚBLICA? 

Recortes de trechos das respostas dos professores 
1 

Responsabilidade 
social: acesso para 

todos 

Significa dizer que apesar da instituição ser privada, existem 
alguns procedimentos que tornam a PUC famosa por procurar 
atender a camada mais pobre 
Significa que a PUC tem uma responsabilidade social maior que 
as demais universidades particulares 

2 Aproximação com as 
políticas sociais 

Propor políticas sociais que visem melhor a qualidade de vida da 
sociedade em geral e promova a diminuição das desigualdades 
sociais presentes de modo geral na nossa sociedade. 

3 Ampla distribuição de 
bolsas de estudo 

A PUC doa muitas bolsas aos alunos que não tem possibilidade 
de pagar os cursos. 

4 Inexistência da vocação 
pública 

No que diz respeito a minha vivência na PUC-SP isso não quer 
dizer nada, pois não vejo essa vocação pública em lugar nenhum. 

 

3 – Terceiro foco de análise - A Missão compreendida pela 
comunidade externa 
 

3.1 - Manifestação da comunidade externa 

Com o objetivo de 

compreender a visão da comunidade 

externa sobre a PUC-SP, foi utilizado 

o grupo focal enuanto metodologia 

que oferece possibilidades para 

obtenção de informações qualitativas 

de um grupo de indivíduos, como 

opiniões, reações, percepções, 

sentimentos, crenças e atitudes. 

Envolve interações diretas entre os 

participantes, constituindo-se num  

processo coletivo/grupal de diálogo 

que favorece as manifestações. O 

convite aos representantes da comunidade externa obedeceu a dois critérios 

fundamentais: 1- a heterogeneidade quanto à representação da sociedade, ou seja, 

integrantes da sociedade civil, de órgãos governamentais, das igrejas ou entidades 

representativas da cidade de S. Paulo e 2 - que o participante não fizesse parte dos 

quadros da PUC-SP. 

Figura 7 - Foto da Reunião do Grupo Focal 01/12/2005 

A reunião do grupo focal ocorreu em 01 de dezembro de 2005, tendo como 

moderador o ouvidor da PUC-SP, prof. Fernando Altemeyer, em sala especialmente 
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organizada para tal, tendo duração de aproximadamente três horas. Compareceram onze 

representantes9, que atenderam aos critérios propostos. Também estiveram presentes 

como observadores alguns integrantes da CPA da instituição. 

Os convidados foram recepcionados pela Magnífica Reitora da PUC-SP, 

prof.ª Maura P. B. Véras e por dois vice-reitores, a prof.ª. Bader B. Sawaia, vice-reitora 

acadêmica e a prof.ª Celina Nasser, vice reitora comunitária. Esses dirigentes, após 

cumprimentos se retiraram para o desenvolvimento dos trabalhos do grupo. 

Foram delineadas algumas questões orientadoras da discussão: 

• Em sua opinião o que caracteriza a PUC-SP? (Principais marcas da PUC-
SP) 
• No seu entender, qual a contribuição da PUC-SP para a sociedade? 
• O que, no seu entender, não vai bem na PUC-SP? 
• O que sugeriria à Reitoria Acadêmica e Administrativa da PUC-SP para 
seu aperfeiçoamento? 

 
3.1.1 – Análise do conteúdo manifesto pela comunidade externa 

Os diálogos ocorridos no grupo focal, a partir das questões propostas, foram 

transcritos na íntegra, constituindo-se como dados para análise da manifestação da 

comunidade externa.  

Orientado pelos pressupostos de Bardin (1979), procurou-se interpretar o 

conteúdo manifesto, classificando as convergências e respeitando as divergências, de 

forma a buscar a identificação de categorias analíticas. Tal procedimento possibilitou o 

levantamento de aspectos de interesse para a análise da questão avaliativa sobre a 

missão institucional.  

Para um aprofundamento do estudo do material textual e buscando um 

distanciamento dos dados, foi utilizado o software “Logiciel ALCESTE – 4.7”. O programa, 

com base no método de Classificação Hierárquica Descendente (CHDD), organizou as 

unidades de contexto elementar (UCE) em 5 classes:  

1) História de resistência política e compromisso com a democracia; 2) 

Relações e vínculos afetivo-culturais; 3) Vivência efetiva de inclusão; 4) 

 
9 1- Pe. Júlio Renato Lancelotti Diretor da Casa Vida- portadores de HIV 2- Rabino Henry Sobel: líder 
religioso; 3- Dra. Eliane Belfort: representante do SESI e SENAI; 4- Danilo Santos de Miranda: Diretor 
Regional do SESC:; 5- Sr. José Augusto de Oliveira Camargo: representante do Sindicato dos Jornalistas do 
Estado de São Paulo; 6- Dr. Jorge Cunha Lima: Presidente da Fundação Padre Anchieta; 7-.Dra. Maria 
Cristina Bruschini: Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas; 8- Sr.Edibal de Almeida Piveta, conhecido 
como Cesar Vieira: Diretor de Teatro; 9- Prof. Dr. Carlos Vogt: Presidente da FAPESP; 10- Dr. Alfredo 
Gimenez: representante do Parlamento Latino Americano; 11- Pe. Luiz Fernando de Oliveira: representante 
da Pastoral Afro. 
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Comprometimento com a integração latino- americana; e 5) Apoio à instituição de 

excelência com caráter público. 

A seguir, é apresentada a Figura 2 que se estruturou com base em 

informações fornecidas pelo programa onde é possível verificar a ligação entre as classes 

e a representatividade de cada uma delas dentro do corpus avaliado.  

 
Figura 7 – Dendrograma referente ao conjunto de narrativas coletadas durante a vivência do grupo 
focal 
 

Na Figura 7, observa-se que a produção narrativa foi distribuída em dois 

blocos constituídos por duas classes cada um e que se interligam com as demais 

classes. Inicialmente há um bloco constituído pelas classes 1 e 2: a classe 1 “História de 

resistência política e compromisso com democracia” que se une à classe 2 “Relações e 

vínculos afetivo-cultural”. O outro bloco mostra ligação da classe 3 “Vivência efetiva de 

inclusão” com a classe 4 “Comprometimento com a integração latino- americana”. Este 

bloco, por sua vez, se liga à classe 5 “Apoio à instituição de excelência com caráter 

público” , e esse conjunto se conecta ao primeiro bloco composto pelas classes 1 e 2. 

Constata-se que os conteúdos da classe 5 receberam maior ênfase pelos convidados, 

seguido pelos da classe 2 e da 1. Os conteúdos das classes 3 e 4 tiveram menor ênfase 

e apresentaram forte ligação entre eles. 
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A compatibilização desses dados com as categorias levantadas pelo primeiro 

encaminhamento realizado a partir da leitura compreensível do texto, permitiu fazer um 

reagrupamento de classes. Foram então configurados quatro blocos de sentidos, ou 

categorias organizadoras dos significados expressos pelos participantes do grupo, assim 

especificadas: 

1- História de resistência política e compromisso com a democracia 
2- Relações e vínculos afetivo-culturais. 
3- Vivência efetiva de inclusão e integração 
4- Apoio à PUC-SP como instituição de excelência com caráter público. 

 

Apesar de relacionadas, as categorias indicam debates entre seus conteúdos, 

esboçando diferentes sentidos envolvendo a PUC-SP, como se pode perceber pela 

caracterização apresentada a seguir. Para a contextualização dos conteúdos 

manifestos pelos participantes, são inseridos recortes de trechos das informações 

mais significativas ilustrando cada categoria. Algumas falas são específicas em função 

das vivências e representatividades dos convidados, o que fica evidenciado 

particularmente quando fazem sugestões à PUC-SP para seu aperfeiçoamento.  

 
3.1.1.1 - História de resistência política e compromisso com a democracia 

Esta categoria expressa conteúdos relativos à tradição histórica e às marcas 

da PUC-SP de resistência política, de compromisso, de defesa da liberdade e da 

democracia. É especialmente abordado o período da ditadura, da luta política e o 

importante papel do movimento estudantil e do movimento cultural ocorrido no teatro da 

universidade, o TUCA.  

Algumas falas dos participantes refletem o sentido dos conteúdos: 

“Esse prédio é para nós, tem todo um contato de liberdade, de luta, está 
marcado nas suas paredes”;  

‘.o Tucão foi sinônimo de resistência democrática em todos os anos cinzentos 
da ditadura, onde ali se realizava assembléias estudantis , se realizavam atos 
em defesa da liberdade”;  

‘.isto aconteceu nessa universidade, em meio a uma luta política, que o 
movimento estudantil tinha um papel fundamental... ” 

 
“.a SBPC que não ia ser realizada,... esta reunião aconteceu aqui, foi aqui 
nessa casa, e isto mais uma vez reforçou, esse caráter de resistência, de 
força, de importância cultural que tem a instituição no cenário, exatamente da 
história política, da história cultural do país e de São Paulo.” 
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Diante dessas marcas que identificam a PUC-SP é ressaltada a importância 

do resgate do seu papel pioneiro de denuncia às questões presentes na democracia, seu 

compromisso com os excluídos, com as diferenças, enfim, que a instituição assuma o 

papel de observatório da cidade. Isto é revelado por falas como: 

“Essas coisas constituem uma referência afetiva cultural, que é indelével. Por 
isso e por essas razões e outras que essa instituição, tem de ser 
absolutamente preservada, e encontrar as condições de melhor qualidade 
possível para o seu funcionamento.” 
“mas hoje não me parece que essa história esteja na pele de quem está aqui; 
tem que ter uma estratégia cultural, pedagógica, uma estratégia para que a 
comunidade acadêmica hoje, os alunos vejam isso.” 
“a universidade tem conhecimento acumulado, tem as pesquisas, mas as 
pesquisas ficam na biblioteca. ... e pergunto, qual o impacto social da história 
da universidade de resistência política na democracia?” 
“acredito que a universidade tem que ter um observatório da cidade .Como 
instância de construção do saber, de ética, de impacto na política e na 
vivência ética da cidade.” 
“parece piada, mas acho que tem a solução no século XIV na universidade de 
Paris, sobre todas as questões relevantes a universidade se pronunciava. 
Não vou dar o roteiro, mas dar o método, quer dizer, a universidade se 
comprometer com 2 ou 3 temas no ano que vem e se pronuncia sobre isso, 
seria fantástico.” 

 

 
3.1.1.2 - Relações e vínculos afetivo-culturais. 

Esta categoria expressa o reconhecimento de vínculos com a PUC-SP, 

verbalizados de forma enfática pelos integrantes do grupo, vínculos que podem ser 

caracterizados como afetivo-culturais. Alguns revelaram envolvimento direto com a 

história de resistência democrática e político cultural da instituição, enquanto outros 

mostraram relações de trabalhos institucionais conjuntos, relações com profissionais da 

instituição, participação em formação continuada ou formação de parentes próximos pela 

PUC-SP.  

As falas a seguir mostram esses vínculos: 

“.aproveitando a fala do...quero registrar também aqui esse sentimento, a 
minha relação com a PUC dos velhos tempos. ...foi assim algo inesquecível, 
que criou essas marcas indeléveis que você passa vidas levando como 
referência. Então é uma referência afetiva intelectual, da maior importância..” 

“eu fiz aqui um curso de complementação...e eu tenho aqui muitos colegas e 
amigos . Fizemos trabalhos conjuntos”.  

“a PUC realmente teve em nossas vidas uma presença marcante. 
Constituímos aqui um grupo de teatro...” 
“conheço a PUC dos anos 60 e 70 e também como uma academia 
extremamente ativa, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista 
social e político.” 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

  
 

46

 
3.1.1.3 - Vivência efetiva de inclusão e integração. 

Nesta categoria estão concentrados conteúdos relacionados com a inclusão e 

integração, expressos predominantemente por dois convidados, abrangendo aspectos 

inseridos no contexto dos compromissos da PUC-SP com as questões sociais. Trata-se a 

inclusão do negro e da integração latino-americana, sendo que tais temáticas são 

tratadas como possibilidades concretas da atuação da universidade e que não fiquem 

restritas a estudos. 

Os textos a seguir mostram tais verbalizações: 

“então eu queria a ajuda da PUC para ...convocar todos os negros da 
universidade não só para pleitear bolsas, pedir mais espaço, mas também 
para devolver o seu saber à comunidade negra, , principalmente nas áreas de 
periferia. ...que os próprios negros universitários tenham essa consciência...”. 
“como uma dessas contribuições, é importante que a lei que foi instituída para 
ter o conteúdo da história e cultura afro brasileiras nas escolas, pudesse ter 
também uma participação da universidade qualificando professores da rede 
pública para que aumentasse essa consciência”. 
“um dado importante que a gente considera é marcar aqui que o dia 20 de 
novembro é o dia da consciência negra”. 
“intervenções onde a comunidade negra possa trabalhar...o que contribui para 
mostrar que o negro tem a capacidade de participar como qualquer outra 
pessoa em participar em todos os meios.” 
“a visão geral e integral de desenvolvimento não são possíveis de serem 
alcançadas sem uma integração latino-americana....Se o latino americano 
não tem a mentalidade integracionista jamais vamos nos integrar. A educação 
é o grande gerador e transmissor desses valores.” 
“tratando a integração como uma dimensão transversal em todas as 
faculdades, ...em todas as matérias e principalmente dando exemplo de 
integração aluno e professor, entre alunos, entre universidade e comunidade.” 

 

 
3.1.1.4 - Apoio à PUC-SP como instituição de excelência com caráter 

público. 

Os conteúdos que compõem essa categoria tratam da denúncia do modelo 

neoliberal de educação superior para definir o público e o privado. A PUC-SP é 

diferenciada como instituição pública de excelência e com responsabilidade política e por 

isso deve ser preservada e receber apoios para os atuais problemas financeiros, 

considerados naturais diante do modelo educacional em vigor. 

Os encaminhamentos indicados para o aperfeiçoamento da PUC-SP e a 

superação das questões atuais foram de diferentes naturezas. Assim são apresentadas 

propostas de debates a serem instalados sobre o modelo educacional, propostas de 

parcerias com grupos de empresários e com instituições públicas, apoio financeiro 
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governamental, além do indicativo de estudos sobre alternativas jurídicas para o instituto 

da parceria púbico-privada recém aprovada pelo governo. Também, é sugerido que a 

PUC-SP implemente ações sócio-culturais que fazem parte de suas marcas. 

Os textos a seguir evidenciam essas colocações dos participantes do grupo: 

...”então nós devemos deixar um manifesto permanente da nossa existência, dessa 

identidade.” 

“ Não podemos mais ficar com esse modelo da indústria da educação e agora 
acho que ele começa a entrar em crise já que começam a sobrar vagas. É o 
momento ideal para problematizar a questão e acho que a PUC-SP pode 
tomar a frente desse debate.” 
“devemos deixar bem claro que a PUC não faz parte desse modelo da 
indústria da educação, porque ela tem outros objetivos , outras preocupações 
e nesse sentido acho que o apoio de um grupo de empresários pode ser 
apimentada com uma idéia de campanha de ex-alunos....” 
“a PUC vive uma crise que não é conjuntural, essa crise é estrutural, por 
causa ....exatamente de depender de mensalidade e ficar dependurada nessa 
dependência, é viver em crise constante.. Se formos continuar nesse debate, 
teríamos que tratar e ver que alternativas jurídicas institucionais, de modelos 
de formas, etc.... e penso que o poder público deve se associar a iniciativas 
dessa natureza como a PUC.”  
“sabendo das dificuldades financeiras que a PUC enfrenta hoje, sugiro 
convocar um grupo de empresários judeus e não judeus, gente sensível, 
gente de alto nível, gente comprometida com os valores que acabamos de 
falar [não basta informar é preciso formar cidadãos íntegros e integrados na 
sociedade brasileira]. Formar um grupo, um fundo de solidariedade, de 
vanguarda que vise aprimorar o ensinamento universitário, elevando 
justamente o nível ético do ensino universitário” 
“Resgatar na medida do possível, evidentemente, esse papel político e 
cultural que ela teve, várias pessoas aqui falaram nele, através do 
estabelecimento de debates, organização de simpósios voltados 
externamente, voltado para a academia de outras instituições, de centros de 
pesquisa.” 
“Sugiro que o campus universitário tem que se transformar num campus 
cultural, porque a formação está cada dia mais especializada e mais técnica, 
cada faculdade quer cumprir a sua responsabilidade de dar o diploma 
específico e o cidadão fica meio perdido do universo da cultura, do universo 
do conhecimento complementar, do universo, da filosofia do teatro, do 
cinema, da arte.” 

 

Concluindo: 

A análise dos dados permite constatar que o momento de diálogo favorecido 

pelo grupo focal permitiu ouvir as manifestações comunidade externa sobre a PUC-SP e 

importantes contribuições para o aperfeiçoamento da instituição. 

 

São sintetizados, a seguir, os principais aspectos salientados pelos 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

  
 

48

participantes. 

Em relação à importância da história de resistência política e compromisso 

com a democracia da PUC-SP foi enfatizado: 

• a Universidade deve ter uma estratégia para que a comunidade acadêmica 
de hoje veja e resgate as marcas históricas de pioneirismo e de denuncia das 
questões da democracia. 
• a PUC-SP deve ser um “observatório da cidade” e se pronunciar como 
instância de construção do saber, de impacto na política e na vivência ética 
da cidade, de compromisso com os excluídos e com as diferenças. 

 

Quanto ao significado das relações e vínculos afetivo-culturais mantidos com 

a PUC-SP, foi destacado: 

• a PUC-SP deve abrir espaços para participação cultural e política a 
diferentes segmentos, o que leva à criação e fortalecimento de vínculos que 
favorecem a valorização da instituição. 

 
No que se refere às questões discutidas sobre Vivência efetiva de inclusão 

e integração, foi enfatizado: 

• a universidade deve atuar contribuindo para a consciência sobre as 
questões do negro: qualificando professores da rede pública, possibilitando 
a atuação do negro em situações diversificadas, incentivando o negro 
universitário a devolver seu saber à comunidade negra da periferia. 

• -a universidade deve se comprometer mais profundamente com a 
integração latino-americana. Para tanto é disponibilizado o uso do espaço 
institucional do Parlatino e apresentada a possibilidade de trazer dois 
programas de Pós-Graduação para a PUC-SP. 

Finalmente, quando da manifestação do grupo de apoio à PUC-SP como 

instituição de excelência com caráter público, foram salientados os seguintes indicativos: 

• a universidade deve deixar um manifesto permanente da sua identidade: - 
ter caráter público e preocupação com a qualidade, para não ser julgada 
pelo desempenho financeiro. Usar espaços da mídia. 

• o campus universitário tem que se transformar num campus cultural, 
complementando a formação específica com filosofia, teatro, cinema, arte e 
também voltados externamente para diferentes segmentos. 

• a PUC-SP deve tomar a frente o debate sobre o mercantilismo do ensino, 
a indústria da educação. 

• a universidade deve estabelecer parcerias governamentais e com grupos 
de empresários para assegurar a excelência e a ética da educação 
oferecida. Os participantes se disponibilizam a colaborar nesse processo.  

• A participação governamental pode ser instituída dentro do espírito do 
programa já aprovado de parcerias público-privadas.  

3.2 - A manifestação dos ex-alunos 
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A análise das respostas referentes as 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 esse grupo de ex-universitários 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.  

Tais análises possibilitaram a interpretação do conteúdo manifesto após a 

leitura e releitura do material, classificando as convergências. O trabalho, inicialmente, 

possibilitou o levantamento de temas-chave. Posteriormente, para o tratamento 

complementar do material utilizou-se o programa Alceste.  

As análises dos dois corpi identificaram, com base na Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD), duas estruturas distintas. Uma referente a primeira 

questão Para você o que caracteriza a PUC-SP? e a outra referente a segunda questão 

Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada de VOCAÇÃO 

PÚBLICA? 

A primeira constituída por cinco classes de sentidos organizadores dos 

significados, nos quais as narrativas escritas foram divididas em classes. Para esta 

avaliação, foram constituídas as seguintes classes: 1) Universidade com excelentes 

professores; 2) Universidade que oferece qualidade ao ensino; 3) Universidade privada 

com excelência acadêmica reconhecida nacionalmente; 4) PUC-SP uma marca de 

excelência e 5) Espaço de formação. 

A segunda constituída por quatro classes de sentidos organizadores dos 

significados, assim definidas: 1) Universidade com características conflitivas: 

público/privado; 2) Universidade com responsabilidade social, 3) Universidade para todos 

e 4) Universidade com projetos sociais, políticos e culturais. 

A seguir, são apresentadas as duas figuras constituídas com base em 

informações fornecidas pelo programa: nas Figuras 8 e 9, em forma de dendrograma, é 

possível verificar a ligação entre as classes e a representatividade de cada uma delas 

dentro dos dois campi avaliados.  
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Figura 8 – Dendrograma referente à questão: Para você o que caracteriza a PUC-SP? 

 
Figura 9 – Dendrograma referente a questão: \para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma 
instituição privada de “VOCAÇÃO PÚBLICA”? 
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Na Figura 8, observa-se que a produção discursiva foi distribuída em três 

blocos que se interligam mostrando, com isso, uma aproximação do que o grupo 

investigado escreveu sobre a PUC-SP. O primeiro bloco foi constituído pela classe 1 

“Universidade com excelentes professores” que se encontrou ligada à classe 2 

“Universidade que oferece qualidade ao ensino”. O segundo bloco foi constituído pela 

classe “Universidade privada com excelência acadêmica” reconhecida nacionalmente. O 

terceiro bloco foi formado unicamente pela classe 5 “Espaço de formação (ensino 

crítico)”. O primeiro bloco se conecta diretamente ao bloco 3 e indiretamente ao bloco 2. 

Na Figura 9, primeira classe 1 Universidade com características conflitivas: 

público/privado encontrou-se ligada à classe 2 Universidade com responsabilidade social. 

Este conjunto atrelou-se à classe 4 “Universidade com projetos sociais” formando um 

novo conjunto que se conectou com a classe 3 Universidade para todos. 

Apesar de relacionadas, as classes indicam diferenças entre seus conteúdos, 

esboçando talvez, diferentes sentidos envolvendo a PUC-SP. Para a contextualização 

dos conteúdos do que disseram os ex-alunos nos quadros 6.a e 7.a, a seguir, são 

apresentados recortes de trechos das narrativas escritas mais significativas para a 

ilustração de cada classe.  

 
Quadro 6.a - Recorte de trechos das narrativas escritas mais significativas retiradas da questão13 do 
Q1 
Classe Recortes de trechos das narrativas 

Ensino e professores 
de qualidade 

“O companheirismo tanto dos colegas, quanto dos professores e funcionários” 
(30/17). 
“A seriedade e o comprometimento dos professores” (103/17) 
“Os professores e a história da PUC-SP” (39/5) 
“A qualidade no ensino e incentivo a pesquisa” (47/22) 
“A qualidade do ensino e a força democrática“ (98/14) 
“A qualidade do ensino e alto custo” (37/14) 

Universidade com 
excelência 

“Uma das melhores universidades privadas do Brasil” (131/23) 
“O que caracteriza a PUC-SP é que ela é uma das poucas redes privadas de 
ensino superior com renome e garantia de bom ensino atualmente” (110/2) 
“A PUC-SP para mim é uma das melhores instituições de ensino privado do 
Brasil, com excelentes professores lecionando em diversos cursos” (114/5). 
“Notória instituição histórica no cenário político e educacional de São Paulo“ 
(104/21) 
“A PUC-SP caracteriza-se por ser uma instituição com seriedade, nome no 
mercado, profissionais qualificados e ensino de ponta” (7/3). 
“Uma grande instituição com grande nome acadêmico e excelente ensino”. 

Ensino crítico 

“Sua tradição em ensino e principalmente o respeito que ela adquiriu diante da 
sociedade na formação de profissionais e cabeças pensantes” (22/7) 
“O ambiente comunitário, as diferentes atividades culturais e intelectuais, a 
amplitude de debates, e a característica de formação de intelectuais, críticos e 
comprometidos com a transformação das questões sociais” (80/6). 
“Uma universidade comprometida com o ensino crítico e de excelência 
acadêmica” (35/4) 
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Quadro 7.a - Recorte de trechos das narrativas escritas mais significativas retiradas da questão 14 
do Q1 

Classes Recortes de trechos das narrativas 

Universidade com 
características 
conflitivas 
público/privado 

“Pode ser vocação pública, mas é muito cara” (87/9). 
“A PUC-SP tem como função o atendimento a demanda pública, no 
entanto está estabelecida como instituição privada, criando um conflito” 
(34/3). 
“Ela tem os ideais de uma faculdade pública, mas infelizmente é 
privada” (39/2). 
“A instituição não soube adequar-se as limitações e ao 
desenvolvimento do mundo corporativo, onde é possível fazer o bem 
comum, sem os desperdício e ineficiências do setor público” (100/13). 

Universidade com 
responsabilidade 
social 

“Acredito que seja por causa de seu compromisso com a sociedade” 
(90/16) 
“Pelo ensino ministrado e incentivo ao aluno carente, através de bolsa 
de estudos” (96/5). 
“Tem como princípio formar alunos profissionais que irão atuar em 
diversos setores do país com visão macro humanitária, voltados para o 
bem comum” (63/2). 
“É uma instituição republicana, que tem os olhos voltados a retribuir a 
comunidade que está inserida” (94/5). 

Universidade para 
todos 
 

“Ter sempre as portas abertas, não barra a entrada de ninguém“ 
(117/11). 
“Se a PUC não tivesse aberto as portas para a vocação pública talvez 
eu nunca pudesse ter tido a oportunidade de conhecê-la” (69/7) 
“A PUC-SP abriga todas as pessoas que queiram estudar e expressar 
sua opinião, não escolhe raça, cor, nem classe social” (18/12). 

Universidade com 
projetos sociais 

“Significa que a PUC-SP está envolvida em projetos voltados para a 
comunidade” (107/21) 
“Significa que a PUC-SP tem sua atuação voltada para o progresso 
social, em todos os níveis” (75/16). 
“Talvez pelo fato de ser uma instituição voltada e preocupada com os 
problemas sociais, políticos, culturais etc.” (80/4). 
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Questão avaliativa 

C - As propostas do PDI estão articuladas com a realidade da instituição? 
 
 

O encaminhamento da auto-avaliação da PUC-SP, nas diferentes dimensões 

institucionais, teve um movimento principal de análise que focalizou os principais 

documentos legais e a realidade da universidade. 

Essa perspectiva avaliativa possibilitou levantar potencialidades, fragilidades e 

direcionamento de ações, que tiveram como referenciais as intenções declaradas pela 

instituição e as ações efetivamente concretizadas. Também foram consideradas  as 

condições oferecidas para a implementação dessas ações, quanto a  recursos 

disponibilizados, aspectos da estrutura organizacional favorecedoras das práticas, a 

operação e a gestão, visíveis à comunidade.  

Assim, a exploração da questão pode ser amplamente identificada na 

coletânea dos três volumes deste relatório que tratam das diferentes dimensões 

institucionais. 
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Questão avaliativa 
D – Existe articulação entre o PDI e a Avaliação Institucional? 
 

 

A articulação entre o Projeto de Auto-Avaliação Institucional e o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) é indispensável para que ele se torne um instrumento 

útil para embasar as tomada de decisões referentes aos rumos da universidade. O 

objetivo maior da articulação é agregar valor às ações descritas para a Auto-Avaliação 

Institucional reafirmando o comprometimento do trabalho com os princípios e 

pressupostos definidos no Projeto Educativo da PUC-SP. 

O PDI, definido como parâmetro de referência, fixa em seus princípios um 

conjunto de orientações para o desenvolvimento geral das ações institucionais que vão 

se traduzindo por meio de diferentes formas operacionais registradas no Projeto de Auto-

Avaliação Institucional.  

São considerados como princípios gerais do PDI para o trabalho da PUC-SP: 

1. Respeitar o caráter pluralista, democrático e comunitário da PUC-SP, 
estabelecendo diálogo e transparência institucional;  
2. Aprofundar a busca de excelência acadêmica com compromisso social;  
3. Preservar condições adequadas de ensino, pesquisa e extensão, 
integração da graduação e pós graduação, mantendo-se a especificidade de 
cada uma delas;  
4. Reunir segmentos que compõem a comunidade (professores, funcionários 
e alunos) com ampla participação para a construção de um Projeto 
Compartilhado para a Universidade;  
5. Elaborar um novo projeto institucional a partir da discussão democrática 
em todas as instâncias recolocando, adequadamente, a questão financeira 
orçamentária e uma nova estrutura organizacional com rotinas modernizadas;  
6.  Realizar planejamento prospectivo para buscar expansão com 
qualidade a partir de diagnósticos das unidades, podendo realizar parcerias 
com instituições, inclusive outras universidades, expansão de serviços, 
localizações estratégicas e diversificação dos campi.  
 

Dentre o conjunto, desses seis princípios gerais, pode-se destacar os dois 

mais relacionados à Auto-Avaliação Institucional no que diz respeito à diretriz de ação. 

São eles: 
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• TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL: Respeitar o caráter pluralista, 
democrático e comunitário da PUC-SP, estabelecendo diálogo e 
transparência institucional; 

• PROJETO COMPARTILHADO PARA A UNIVERSIDADE: Reunir 
segmentos que compõem a comunidade (professores, funcionários e alunos) 
com ampla participação para a construção de um Projeto Compartilhado 
para a Universidade. 
 
A articulação entre o PDI e a Auto Avaliação Institucional foi evidenciada por 

quatro ações, a seguir, descritas: 

 

Ação 1 – Heterogeneidade da composição da Comissão Própria de 

Avaliação: A composição da CPA foi constituída por professores do Campus Monte 

Alegre, Marques de Paranaguá e Sorocaba e por alunos da graduação e pós-graduação. 

O objetivo era ampliar o trânsito horizontal de informação e conseqüente visibilidade do 

projeto proposto. 

Ação 2 – Implantação de processo desencadeador que se apresentou 

inicialmente com limitações, mas que seguiu em movimentos contínuos e cada vez 

mais abrangentes, permitindo a ampliação da compreensão da realidade. A 

perspectiva da propagação-difusão também é orientadora do envolvimento da 

comunidade no processo de avaliação. Nessa direção foi delineado um processo que 

assegurou a participação dos sujeitos, com as seguintes características: 

• como ponto de partida foi estabelecido uma interlocução sistemática da 

CPA com a Reitoria, por meio da Vice-Reitoria Acadêmica (VRAC) e com a 

CONSULTEC, enquanto órgão de consultoria técnica da universidade; 

• o segundo nível de interlocução foi a criação da Comissão Própria de 

Avaliação Ampliada (CPA-A) integrada por pessoas com domínio e vivência 

nas instâncias da instituição objetos de avaliação. Também integram a CPA-A 

as entidades representativas de docentes (APROPUC), de funcionários 

(AFAPUC) e de alunos (CAs). Tais elementos passaram a assumir um papel 

especial na articulação dos debates com a comunidade e nos 

encaminhamentos de coleta dos dados; 

• o terceiro nível abrangeu o chamado Grupo de Planejamento, constituído 

pelos diferentes segmentos da instituição: docentes, funcionários e discentes, 

atuantes, principalmente como gestores, nos diversos setores da PUC-SP; 

• e propagação, o quarto nível, foi representado por toda comunidade, 

interna e externa, com infinitas possibilidades de abrangência. 
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Ação 3 - Abrangência de todas as dimensões institucionais propostas a 

serem avaliadas (10 dimensões). Todos os aspectos foram considerados, 

apresentando-se, num primeiro momento, com análises em menor grau de 

profundidade e caminhando para níveis mais complexos em outros ciclos de 

avaliação. Além disso, como ponto de partida, foi enfatizado à Missão Institucional, 

considerada orientadora para outras dimensões e fundamental para a construção 

coletiva do sentido de qualidade pretendido para a universidade. 

Ação 4 – Elaboração do Projeto Avaliativo considerando três etapas: 

1a etapa: Construção coletiva do Projeto – A construção coletiva do Projeto de Auto-

Avaliação Institucional integrou, e ainda integra, atividades desencadeadas e 

coordenadas pelos membros da CPA procurando estimular os fluxos de envolvimento 

dos atores institucionais. Assim sendo, a proposição do Projeto foi construída em diálogo 

com a comunidade, por meio da análise crítica e legitimação das Matrizes de Avaliação. 

Esse caminho percorreu momentos importantes: a elaboração das propostas preliminares 

das Matrizes de Avaliação, a realização do I Fórum de Auto Avaliação Institucional e a 

redação do Projeto de Auto-Avaliação. 

2ª etapa: Desvelamento coletivo da realidade – Essa etapa do processo de avaliação 

caracterizou-se pela aproximação do empírico amparada por instrumental especialmente 

construído, buscando desvelar os sentidos das práticas, com a “direção do olhar” 

previamente definida pelo grupo dos atores institucionais. Demandou, portanto, uma 

diversidade de ações relativas tanto à elaboração de instrumentos, formas de coleta de 

dados, como ao processamento, às análises e interpretação das informações levantadas. 

Esse momento se constituiu com amplas possibilidades de interações e diálogos com 

grande parte da comunidade, interna e externa. 

3a etapa: Comunicação negociada – Esta etapa supõe a sistematização da análise dos 

resultados, bem como a indicação de encaminhamentos e sugestões que se fazem 

necessários para os diferentes níveis decisórios da universidade. Implica em diálogo com 

a comunidade sobre as análises de cada dimensão em fóruns de interlocução 

especialmente organizados para tal. Neste momento da Auto-Avaliação Institucional 

estão sendo construídos encaminhamentos para tomada de decisões voltadas para o 

aperfeiçoamento do projeto institucional. O produto do trabalho assume a forma de 

relatórios, cujos conteúdos integram e sintetizam dados, análises e propostas. 
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I - CONTEXTO DA AVALIAÇÃO 

 
1. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

 

História  

 

A PUC/SP foi fundada em 13 de agosto de 1946, a partir da junção da 

Faculdade de Filosofia e Letras de São Bento com a Faculdade Paulista de 

Direito, tendo sido reconhecida como universidade no dia 22 de agosto do mesmo 

ano. Em 1947, recebeu do Papa Pio Xll o título de Pontifícia. Nasceu num 

momento de significativas mudanças mundiais e nacionais, reflexos do término da 

segunda guerra mundial e da ditadura Vargas, e surgiu alicerçada na vontade 

política da comunidade católica de participar da construção de uma sociedade 

justa e fraterna.  

 

Na trajetória de 59 anos como uma universidade particular, incluída entre 

as chamadas universidades comunitárias, a PUC/SP foi se projetando pela 

qualidade da formação oferecida aos alunos, pela competência do corpo docente 

e pela afirmação do caráter  público e filantrópico. A imagem da PUC/SP revela 

as marcas da presença ativa nas discussões das grandes questões sociais, 

respondendo de forma crítica, ética e científica aos anseios da comunidade e das 

práticas democráticas de gestão e deliberação. 

 

Até a década de 60 a PUC/SP foi se constituindo, guardando as 

características do modelo estrutural comum à universidade brasileira de 

agrupamento de escolas e faculdades.  Experimentou um progressivo 
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crescimento de suas unidades, cursos e instalações, mantendo-se como 

instituição voltada predominantemente para o ensino.  

 

Os anos 70 são considerados marco institucional, com o desencadear do 

processo de Reforma Universitária voltada para a reestruturação da estrutura da 

PUC/SP e início do processo de implantação de nova proposta acadêmica. Entre 

as diretrizes norteadoras, se colocava a revisão da estrutura de poder, permitindo 

que toda a comunidade participasse das decisões sobre os rumos da instituição.  

A proposta acadêmica dava ênfase para a qualificação do ensino, para a 

presença da pesquisa como atividade corrente e essencial da universidade e o 

desenvolvimento da extensão. 

 

Nesse período, caracterizado pela militância, várias instâncias de 

participação são criadas acentuando o processo de democratização interna. 

Também são organizadas as entidades representativas dos professores, dos 

funcionários; e os alunos se articulam em centos acadêmicos, o que leva à maior 

participação dos atores na vida da universidade. A militância era altamente 

enriquecedora do ponto de vista humano, político, pelo exercício democrático e 

pela visão dos problemas brasileiros. 

 

O momento da reforma teve a peculiaridade de conviver com o momento 

autoritário da situação política nacional da ditadura militar instaurada no Brasil em 

1964, em que as liberdades foram cerceadas e manifestações coletivas caladas. 

Fortalecida pelo movimento de participação interna, a instituição teve 

enfrentamentos com o regime vigente, assumindo um papel ativo na resistência e 

importante participação no processo de redemocratização do país. Nomes 

importantes do meio acadêmico e social, perseguidos pela ditadura, passaram a 

integrar o seu quadro docente, como Florestan Fernandes, Octavio Ianni e Paulo 

Freire. 
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No ano de 1977, o compromisso acadêmico da instituição levou-a a 

acolher a 29ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), cuja realização na USP havia sido frustrada pelo governo militar, e 

também abriga a primeira reunião de retomada da União Nacional dos Estudantes 

(UNE). Nesse período a PUC/SP tornou-se a primeira universidade brasileira a 

eleger seu reitor pelo voto direto dos alunos, professores e funcionários.  

 

Os desafios de participação democrática, sempre perseguidos, se 

colocam como marcas que movem a instituição.  

 

A década de 80 pode ser caracterizada pelo papel desempenhado pela 

PUC/SP na crítica social. Núcleo de importantes pensadores, a pós-graduação da 

instituição desenvolve linhas de pesquisa que contribuem para a formação do 

pensamento educacional brasileiro. Inúmeros profissionais formados pela 

universidade vêm ocupar cargos dirigentes em diferentes áreas no contexto 

nacional, interferindo na definição de políticas públicas. 

 

A década de 90 é marcada pela gestão participativa com eficiência e 

pela busca constante da excelência. Verifica-se uma consolidação das práticas 

democráticas para administrar, com melhor estruturação e funcionamento dos 

órgãos colegiados, cuidando da ampla e construtiva participação dos diferentes 

segmentos.  

 

A PUC-SP amplia sua política atuante de serviços e extensão através de 

projetos de pesquisas, cursos, seminários e palestras. Continua a investir na 

qualificação técnica de seu corpo docente, no reequipamento de suas unidades, 

na exploração de novas tecnologias de ensino e na educação à distância.  
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Nos diversos ambientes acadêmicos, pesquisas produzidas pela PUC-

SP exercem influência e são tomadas como referências. Há ampliação de 

parcerias e interfaces com o setor empresarial. Centro de estimulação intelectual, 

a Universidade tem recebido nos últimos anos solicitações no sentido de estender 

seus cursos para outras instituições, através de convênios, contratos e 

intercâmbios nacionais e internacionais. 

 

A PUC/SP acompanha criticamente as transformações da sociedade 

contemporânea, e busca se repensar e se ajustar às exigências, sem abrir mão 

das marcas de sua singularidade. 

 

Vive a problemática da grande expansão de demanda associada à crise 

financeira que permeia todo o cenário da educação superior, atrelada à política de 

gastos pelo poder público, com forte ingerência de forças econômicas e sociais. 

As instituições têm dificuldade em lidar com o âmbito pedagógico e financeiro, 

tendendo a contrapô-los. Nesse contexto, com postura diferenciada tanto das 

instituições públicas como privadas, a PUC/SP, procura trabalhar a contradição 

ao invés de evitá-la. Assume a ampliação das vagas e investe na construção de 

uma estrutura organizacional capaz de maximizar os recursos disponíveis em 

direção ao melhor rendimento pedagógico. 

 

Na década atual, de 2000, de grandes mudanças no cenário da 

educação superior e permeada pelas dificuldades financeiras, a PUC/SP vive o 

desafio de legitimação da universidade conciliando aspetos fundamentais e 

inegociáveis. Caminha-se na construção de um projeto coletivo que assegure a 

excelência acadêmica e o compromisso social, que mantenha a gestão 

democrática com sustentabilidade financeira. Nessa trajetória constrói um novo 
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sujeito social representado pelos alunos, professores e funcionários da instituição 

que são os atores do processo. 

 

A avaliação institucional tem um papel importante nesse processo, 

contribuindo com a reflexão coletiva sobre as grandes questões: Quem fomos?; 

Quem somos?; Quem queremos ser? 
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Dados Institucionais  

 

 

A descrição da PUC/SP foi feita com base em alguns dados selecionados, 

capazes de oferecer uma imagem da instituição. Não se pretendeu, portanto, 

apresentar um relatório descritivo utilizando todo o conjunto de informações 

disponíveis, deixando esta tarefa quando da elaboração de relatórios mais 

abrangentes.  

 

A Instituição foi reconhecida pelo Decreto-Lei nº 9632, de 22 de agosto de 

1946. O Estatuto original foi alterado, visando às adaptações necessárias a nova 

Lei de Diretrizes e Bases n.º 9394/96, tendo sido o novo Estatuto aprovado por 

Ato do Senhor Ministro da Educação, Portaria MEC nº 1444/2000, publicado no 

D.O.U., em 14/09/00 e registrado no Cartório competente, em 19 de outubro do 

mesmo ano. O Regimento Geral foi aprovado pelo CFE em 12/04/77, através do 

Parecer n.º 1032/77, e, atualmente, está sendo revisto pelos órgãos colegiados 

internos. Foi reconhecida como sendo de utilidade Pública pelo Governo Federal, 

Decreto n.º 661, de 08 de março de 1962, DOU 08/03/62; pelo Governo Estadual, 

Decreto n.º 36.360, de 08 de março de 1960, DOE 08/03/60 e pelo Governo 

Municipal: Decreto n.º 10.539, de 25 de junho de 1973, DOE 26/06/73, retificado 

em 02/07/73. Obteve ainda o Certificado De Fins Filantrópicos,,  cconferido pelo 

Conselho Nacional de Serviço Social, registro N.º235.287/70, de 13/08/70. 

 

A PUC-SP é constituída por Centros Universitários, que integra Faculdades 

e respectivos Departamentos, pelo Setor de Pós-Graduação, com seus 

Programas de Estudos Pós-Graduados, e pelos Órgãos Suplementares e de 

Extensão. Esta organização é  distribuída em cinco Campi: 
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• Campus Monte Alegre, sede da Universidade, no bairro das 
Perdizes, em São Paulo, onde funcionam os Centros de Ciências 
Humanas (CCH), de Ciências Jurídicas, Econômicas e 
Administrativas (CCJEA), de Educação (CE), o Setor de Pós-
Graduação e a maioria dos Órgãos Suplementares.  

• Campus Marquês de Paranaguá, no bairro da Consolação, em São 
Paulo, onde funciona o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - 
(CCET).  

• Campus Ibirapuera, no bairro do mesmo nome, em São Paulo, onde 
se acha instalada a Divisão de Educação e Reabilitação dos 
Distúrbios da Comunicação - DERDIC (órgão suplementar). Nesta 
Divisão estagiam, principalmente, alunos de Fonoaudiologia, de 
Pedagogia - Habilitação em Educação de Deficientes do Áudio-
Comunicação - e, eventualmente, de Psicologia.  

• Campus Sorocaba, localizado nessa cidade, situado a 90 km de 
São Paulo, onde se encontra o CCMB - Centro de Ciências Médicas 
e Biológicas. O Centro abriga três cursos da área da saúde, a 
saber: Medicina, Enfermagem e Ciências Biológicas. Integra-se ao 
Complexo Hospitalar de Sorocaba, composto por três hospitais, 
sendo um de propriedade da Fundação São Paulo, mantenedora da 
PUC/SP, e dois outros de gestão estadual, vinculados à 
Universidade através de convênio. Compõem ainda, como campo 
de estágio, o Ambulatório de Especialidades e o Centro de Saúde 
Escola. Este último, assim como os leitos do SUS do Hospital Santa 
Lucinda, estão sob gestão municipal. Todo o espaço próprio ou 
conveniado é utilizado para o ensino, a pesquisa e a extensão de 
discentes, aprimorandos e médicos-residentes, na graduação e na 
pós-graduação lato sensu.  

• Campus Santana, instalado no corrente ano e localizado no bairro 
de Santana, onde funcionam atualmente turmas da Faculdade de 
Economia, Administração, Contabilidade e Atuariais, estando 
previsto para o 2º semestre turmas de outras Faculdades. 

 
Os Órgãos Suplementares e de Extensão atuam, particularmente, no 

espaço vinculado ao relacionamento da Universidade com a comunidade, na qual 

se considera historicamente inserida. Destacam-se dentre essas atividades os 

cursos da educação continuada, os serviços especializados e a publicação de 

estudos e pesquisas relevantes, como a COGEAE, que oferece o suporte técnico 

e administrativo para a realização dos cursos de especialização, aperfeiçoamento 

e extensão, propostos pelas Faculdades e/ou Programas de Pós-Graduação.  



 
 

_______________________________________________Projeto de Auto Avaliação Institucional – 
PUC/SP 

 

11

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
CPA - Comissão Própria de Avaliação  

A Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação – 

DERDIC é outro órgão e se dedica à educação, pesquisa e técnicas 

especializadas nesse campo, atuando no atendimento aos portadores de 

distúrbios da audição, fala, voz e linguagem. Mantém o Instituto Educacional São 

Paulo - IESP, para alunos portadores de deficiência auditiva e sensorial, com 

cursos de educação infantil, Ensino Fundamental e promoção de cursos em 

parcerias para a inclusão desses jovens no mercado de trabalho.  

 

Destacam-se ainda na universidade, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, 

vinculado ao CCMB, a Clínica Psicológica "Anna Maria Poppovic", vinculada a 

Faculdade de Psicologia, o Escritório Modelo e o Juizado Especial, vinculados a 

Faculdade de Direito, a Coordenadoria Geral de Estágios, o setor de Bolsas de 

Estudos, o Instituto de Estudos Especiais - IEE, o Centro de Documentação e 

Informação Científica - CEDIC e a Editora da Pontifícia Universidade Católica - 

EDUC.  

 

 

ÓÓrrggããooss  ddee  ddiirreeççããoo  ee  ddeelliibbeerraaççããoo    
 

 

A Grã Chancelaria é a autoridade superior da Universidade nos planos da 

fé e da moral, exercida pelo Grão Chanceler: Dom Cláudio Hummes, Arcebispo 

Metropolitano de São Paulo. 

 

A Reitoria é exercida pelo Reitor, eleito a cada quatro anos pela 

Comunidade Universitária e posteriormente nomeado pelo Grão-Chanceler. O 

Reitor nomeia os Vice-Reitores Acadêmico, Administrativo e Comunitário, Chefe 

de Gabinete e um Secretário Geral da Reitoria. 
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Compõem a atual Reitoria a Magnífica Reitora Profa. Dra. Maura Pardini 

Bicudo Véras, a Vice-Reitora Acadêmica Profa. Dra. Bader Burihan Sawaia, o 

Vice-Reitor Comunitário Prof. Dr. João Décio Passos, o Vice-Reitor Administrativo 

Prof. Dr. Flávio Saraiva Mesquita e o Chefe de Gabinete Prof. Guilherme Simões 

Gomes Junior.  

 

As decisões sobre as políticas administrativas, acadêmicas e comunitárias 

são tomadas por Órgãos Colegiados, dos quais participam representantes de 

professores, alunos e funcionários eleitos por seus pares, compondo os seguintes 

conselhos:  

 Conselho Universitário, órgão superior de deliberação, define 
política, plano geral, procede à avaliação global e controla órgãos 
executivos. 
 
 Conselho de Ensino e Pesquisa, órgão deliberativo e normativo nos 
planos didático e científico. 
 
 Conselho de Administração e Finanças, órgão deliberativo e 
normativo nos planos da administração geral e do econômico - 
financeiro, no âmbito interno da Universidade. 

 
 Conselho Comunitário, órgão deliberativo e normativo no plano da 
vida comunitária da Universidade e no seu relacionamento com a 
comunidade maior. 

 

 Congregações, órgãos de supervisão e de recurso no âmbito dos 
Centros Universitários. 
 
 Conselhos de Centros Universitários, órgãos de definição de 
políticas, de planejamento e de avaliação das atividades do Centro. 
 
 Conselhos Departamentais, órgãos eminentemente técnicos nos 
planos didático-científicos, responsáveis pela elaboração e 
coordenação da execução dos programas e projetos de pesquisa e 
ensino. 
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 Departamentos, órgãos fundamentais do trabalho docente, discente, 
de pesquisa, assessoria e extensão universitária. 

 

A PUC-SP oferece 32 cursos de graduação, sendo 31 reconhecidos pelo 

MEC/SESU e um em processo de reconhecimento; 24 programas de pós-

graduação em nível de mestrado acadêmico, 1 programa de mestrado profissional 

e 15 programas de doutorado, devidamente avaliados pela CAPES e 

reconhecidos pelo MEC; 21 programas de residência médica, credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica e 332 cursos de aperfeiçoamento, 

especialização e extensão. 
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CCOORRPPOO  DDOOCCEENNTTEE  ee  TTÉÉCCNNIICCOO--AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

OO  ccoorrppoo  ddoocceennttee  eessttáá  ccoommppoossttoo  ppoorr  11..666633  pprrooffeessssoorreess,,  ddooss  qquuaaiiss  ggrraannddee  ppaarrttee  

ttiittuullaaddooss  mmeessttrreess,,  ddoouuttoorreess  ee  lliivvrree--ddoocceenntteess,,  qquuee  rreessppoonnddeemm  ppeellaass  ffiinnaalliiddaaddeess  ddaa  

uunniivveerrssiiddaaddee::  oo  eennssiinnoo,,  aa  ppeessqquuiissaa  ee  aa  eexxtteennssããoo  uunniivveerrssiittáárriiaa..    

OO  ccoorrppoo  ttééccnniiccoo--aaddmmiinniissttrraattiivvoo  eessttáá  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  11..336677  ffuunncciioonnáárriiooss..  

OO  rreeggiimmee  ddee  ttrraabbaallhhoo  ddoocceennttee  éé  ddee  tteemmppoo  ppaarrcciiaall  ((1100,,  2200  oouu  3300  hhoorraass  sseemmaannaaiiss))  

oouu  iinntteeggrraall  ((4400  hhoorraass  sseemmaannaaiiss))  ddee  ddeeddiiccaaççããoo  àà  UUnniivveerrssiiddaaddee..  EEmm  ccaarráátteerr  ddee  

eexxcceeççããoo,,    aaddmmiittee--ssee  oo  ddee  hhoorraa//aauullaa..    

CCOORRPPOO  DDIISSCCEENNTTEE  

AAttuuaallmmeennttee  oo  ccoorrppoo  ddiisscceennttee  éé  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  1166..552299  aalluunnooss  ddee  ggrraadduuaaççããoo,,  44..331199  

aalluunnooss  ddee  ppóóss--ggrraadduuaaççããoo  ee  cceerrccaa  ddee  1111..000000  aalluunnooss  mmaattrriiccuullaaddooss  eemm  eedduuccaaççããoo  

ccoonnttiinnuuaaddaa  ((eessppeecciiaalliizzaaççããoo,,  aappeerrffeeiiççooaammeennttoo  ee  eexxtteennssããoo))..  

OO  nnúúmmeerroo  ddee  aalluunnooss  ppoorr  ttuurrmmaa,,  nnaa  ggrraadduuaaççããoo,,  rreeggrraa  ggeerraall  éé  ddee  5500  aalluunnooss,,  nnoo  

eennttaannttoo,,  ddeeppeennddeennddoo  ddaa  nnaattuurreezzaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ee  ddoo  sseeuu  mmééttooddoo  ddee  eennssiinnoo,,  nnaass  

aauullaass  pprrááttiiccaass  oouu  ddee  llaabboorraattóórriioo,,  eessssee  nnúúmmeerroo  ppooddee  ccaaiirr  ddee  0055  aa  0033  aalluunnooss,,  oouu  

eennttããoo,,  aaddmmiittiirreemm--ssee  ttuurrmmaass  mmaaiioorreess  aaoo  ppaaddrrããoo  bbáássiiccoo  ppaarraa  aass  aauullaass  tteeóórriiccaass  ee  

ppeeqquueennaass  ttuurrmmaass  ppaarraa  aass  aauullaass  pprrááttiiccaass  ((ppoorr  eexxeemmpplloo,,  nnoo  ccuurrssoo  ddee  MMeeddiicciinnaa))..  

  

 

DDaaddooss  lleeggaaiiss  ddooss  ccuurrssooss  ddee  ggrraadduuaaççããoo  
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* Processo de reconhecimento/ renovação em tramitação no MEC 
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Programas de pós-graduação 
 

 
SITUAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO CAPES 
 

 Avaliação CAPES - Biênio e Triênio    
Nome do Programa  Início do 

Curso 
1996-1997 1998-1999-2000 2001-2002-2003 

 MEA DO MEA DO MEA DO MEA DO MEP
Administração 1978  3  3  4   
Ciências Contábeis e Atuariais 1978  3  3  4   
Ciências da Religião 1978 2002 4  5 4* 5 5  
Ciências Sociais 1973 1982 5 5 5 5 5 5  
Comunicação e Semiótica 1970 1978 5 5 4 4 4 4  
Direito 1973 1973 6 6 6 6 5 5  
Economia  1977  4  4  4   
Educação: História, Política, Sociedade 1971 1977 7 7 5 5 5 5  
Educação (Currículo) 1975 1990 4 4 5 5 5 5  
Educação (Psicologia da Educação) 1969 1982 4 4 5 5 5 5  
Educação Matemática 1975 2002 3  4 4* 5 5 5 
Filosofia 1977 2001 4  4 4* 4 4  
Fonoaudiologia 1979  3  4  3   
Gerontologia  1997  3  3  **   
História 1972 1990 6 6 5 5 5 5  
História da Ciência  1997  3  4  4   
Língua Portuguesa  1974 1998 4 3 4 4 5 5  
Linguística Aplicada e Estudo da 
Linguagem 

1970 1979 5 5 5 5 5 5  

Literatura e Crítica Literária 2002    3 *  3   
Psicologia (Psicologia Clínica) 1976 1983 5 5 4 4 4 4  
Psicologia (Psicologia Social) 1972 1983 5 5 5 5 5 5  
Psic. Experimental: Análise do 
Comportamento  

1999  4  4  3   

Relações Internacionais / San Tiago 
Dantas 

2003    3 *  4   

Serviço Social 1972 1981 6 6 5 5 6 6  
 
Período de validade das avaliações CAPES: 1998/1999/2000 = 2º /2001 até 1º/2004 - 2001/2002/2003 = 2º/2004  
até 1º/2007 ( Homologação do resultado do triênio 2001/2003 em trâmite no MEC) 
 Os Programas de: Doutorado em Filosofia foi reconhecido pela CAPES no 1º/2001, Literatura e Crítica Literária - ME no  
 1º/2002, Educação Matemática - Profissionalizante no 2º/2002, Doutorado em Educação Matemática no 2º/2002 e  
 Doutorado Ciências da Religião no 2º/2002, as avaliações destes programas não se referem ao triênio 98/99/00 

 ** Aguardando recurso do triênio 2001-2003. 
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2. A avaliação institucional na PUC/SP: origens e perspectivas 
 

Olhar para a avaliação institucional na realidade da educação brasileira 

significa deparar-se com uma história recente contemplando uma trajetória 

bastante peculiar. Foi na década de 90 que as universidades brasileiras, 

acompanhando o fenômeno já instalado em outras realidades, começaram 

efetivamente a praticar a avaliação institucional e a desenvolver a teoria sobre 

essa prática. 

 

A avaliação institucional surge num contexto complexo vivido pelo ensino 

superior diante do reordenamento econômico e social. São feitas exigências às 

instituições de ensino pela sociedade, que cobra a legitimidade, enquanto ocorre 

restrição das políticas de financiamento pelo Estado, permeadas por pressões 

das forças do mercado. Essa problemática gera questões de relação de poder 

entre Estado e instituições, no momento em que essas se deparam com 

transformações com as quais têm dificuldade de dialogar.  Diante desse quadro 

ocorrem discussões permeadas por diferentes paradigmas sobre o papel da 

universidade, a qualidade do trabalho educacional e a necessidade da avaliação.  

 

No final da década de 80 e início de 90 constata-se nos meios educacionais 

um amplo debate sobre o sentido e a natureza da avaliação institucional 

associado às questões das funções e da autonomia da universidade. Há um clima 

de reconhecimento da necessidade das instituições enfrentarem a exigência da 

avaliação, a fim de fortalecerem sua posição nas negociações e buscarem seu 

aperfeiçoamento. 

 

Nos encaminhamentos feitos pelos diferentes segmentos ligados ao ensino 

superior, constatavam-se preocupações com as políticas oficiais para educação 

que buscavam imprimir a lógica da produtividade e racionalidade, destacando a 
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avaliação como instrumento. Nesse clima, mas com orientação muito diferenciada 

das relações controladoras que se procurava imprimir entre governo-instituições, 

surge o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras-

PAIUB, instituído pelo MEC em 1993. Um número significativo de instituições 

aderiu ao PAIUB, na maioria públicas, mas também particulares e comunitárias, 

como resposta às preocupações anteriormente apontadas. 

 

A importância da avaliação institucional foi reafirmada no contexto da 

educação brasileira devido à sua incorporação ao texto da atual LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei n° 9394, promulgada em 1996. A 

referida lei trouxe ao cenário da educação uma ênfase especial à questão da 

avaliação, institucionalizando-a como processo necessário da administração do 

ensino. 

 

Ainda na década de 90 verificou-se no cenário brasileiro um esvaziamento 

do PAIUB, havendo um deslocamento do foco da avaliação, da consideração da 

dimensão institucional mais abrangente e processual com ênfase na participação, 

para a ênfase numa lógica classificatória, com incentivo à competitividade e 

ênfase em projetos reguladores. 

 

Constata-se hoje que, nesse clima de debate entre governo, instituições e 

sociedade, a avaliação institucional passou a fazer parte obrigatória das agendas 

das discussões acadêmicas. Estudiosos da área têm mostrado a importância da 

avaliação construída pela instituição para fortalecer sua autonomia frente as 

transformações que vem enfrentando e que são geradoras de crises as quais a 

universidade tem tido dificuldade de resolver. Considera-se desejável a instalação 

de um processo reflexivo e integrador em que as instituições prestam contas às 

comunidades interna e externa e buscam o aperfeiçoamento. 
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Nesse cenário da história da avaliação institucional na educação brasileira, 

a PUC/SP tem sido um personagem atuante. Sua preocupação em manter um 

alto padrão de qualidade acadêmica, assumindo um projeto educacional marcado 

pela relevância científica e social, sempre deu ênfase à avaliação como condição 

para seu auto-conhecimento e aperfeiçoamento contínuo. Nesse sentido, ao 

longo de sua existência podem ser verificadas constantes e diversificadas 

iniciativas de avaliação da prática educativa pelas diferentes unidades, buscando 

o aprimoramento. 

 

Quando do surgimento do PAIUB, a PUC/SP passou a integrar o 

movimento das universidades de adesão à avaliação institucional, expressando 

um traço de sua cultura de se posicionar claramente diante de questões políticas. 

Tal posicionamento levou a instituição a organizar, em 1994, um processo de 

avaliação institucional visando possibilitar o avanço para além das ações 

avaliativas que vinham sendo desenvolvidas pelos diferentes setores. O processo 

proposto tinha a preocupação de articular o olhar interno e o externo sobre a 

instituição de forma a subsidiar o projeto político acadêmico da universidade.  

 

Tendo seu projeto aprovado pelo MEC, em 1995 a universidade inicia o 

Programa de Avaliação Institucional das unidades de graduação, denominado 

PAIPUC, com o mote “ Ver mais perto para caminhar mais longe”, procurando 

especialmente analisar potencialidades e dificuldades com vistas ao 

aperfeiçoamento das funções de ensino, pesquisa e extensão e dimensionar seu 

desempenho no contexto das universidades brasileiras.  

 

A elaboração do PAIPUC foi coordenada pela Vice Reitoria Acadêmica e 

teve a participação de representantes das diferentes unidades, bem como a 

assessoria de professores especialistas em avaliação, da própria instituição.  
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Em agosto de 1995 foram instaladas oficialmente equipes de trabalho nas 

várias unidades acadêmicas, iniciando-se as ações de avaliação da graduação, a 

partir de focos de análise, variáveis e indicadores previamente definidos. Também 

se instalou uma Comissão Coordenadora com representantes de cursos, 

faculdades e centros, vinculados à Reitoria Acadêmica e ao Conselho de Ensino e 

Pesquisa. 

 

Em setembro de 1996, as equipes apresentaram o primeiro relatório 

referente às Características Formais dos Cursos de Graduação. Foram 

considerados os seguintes indicadores: distribuição teoria e prática na 

organização curricular; relação formação-exercício profissional (acolhida do aluno 

no mercado de trabalho); organização de estágios; projetos de monitoria pelos 

alunos; projetos de extensão; articulação ensino-pesquisa; e duração dos cursos. 

Os dados tiveram uma organização em painéis com visualização bem cuidada e 

divulgação ampla junto à comunidade acadêmica, bem como divulgação externa. 

As equipes de avaliação de cada unidade ficaram responsáveis pela socialização 

do diagnóstico e pela discussão de questões pertinentes a cada uma e que 

demandassem respostas. 

 

Em 1996, dando continuidade ao processo de avaliação e ainda 

focalizando aspectos do contexto, foram analisadas as “Características do corpo 

docente”, ano base 95, considerando três blocos de informações: contrato de 

trabalho; titulação; tempo de docência. As informações compuseram o segundo 

relatório de avaliação (Relatório/97) e painéis, em que foram destacados os 

aspectos de qualificação acadêmica e a permanência do professor em contato 

com os alunos, considerados pelo grupo responsável como fatores indicativos da 

desejável qualidade do trabalho pedagógico. 
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O processo de avaliação foi retomado com a complementação da análise 

da categoria docente, suas características, atividades e inserções na 

universidade, produzindo-se em 1999 um terceiro relatório (Relatório III) sobre a 

composição do corpo docente da graduação, que foi divulgado interna e 

externamente. 

 

Também em 1997 foi iniciada a caracterização do Corpo Discente, outra 

categoria do foco de análise contexto, contando com a participação de alunos 

bolsistas do Programa de Iniciação científica, não tendo havido a conclusão do 

relatório. Ainda no ano de 1997, foi organizado um grupo do segmento de 

funcionários para analisar a categoria “Corpo técnico-administrativo”, também 

categoria do foco contexto. O trabalho, porém, não foi concretizado, o que foi 

justificado pela necessidade de se reverem procedimentos. 

 

O plano acadêmico do triênio 1998-2000 situa a avaliação como algo 

intrínseco e necessário à instituição. Dá um destaque especial à avaliação 

contínua,  como condição para sustentação da alternativa de planejamento 

proposta, para permitir redefinição de prioridades, programações ou ações. Ainda 

enfatiza a necessidade de se manter um processo de avaliação externa à 

unidade, bem como a avaliação institucional, articulada com o PAIUB, e inserida 

na realidade mais ampla do contexto nacional da educação superior. 

 

Apesar do destaque no plano acadêmico, as atividades de avaliação 

institucional não tiveram prosseguimento, mantendo-se voltadas para fechamento 

de relatórios. Em 1999, entretanto, o trabalho foi retomado com vistas à 
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consolidação do trabalho avaliativo da graduação, buscando maior aproximação 

da discussão dos projetos pedagógicos dos cursos com a participação dos 

profissionais.  

 

Foram tomadas iniciativas envolvendo especialmente os coordenadores de 

cursos, prevendo duas etapas: 

 retomada dos relatórios de avaliação produzidos com dados sobre 

corpo docente e resultados dos alunos, para relacionar com o 

desempenho dos professores na gestão da sala de aula. Para 

análise do desempenho docente seriam então discutidos e definidos 

o quadro de indicadores e a construção de instrumentos para 

obtenção das informações; 

 análise dos dados referentes à gestão de sala de aula e organização 

de relatórios contemplando medidas efetivas para as modificações 

que se mostrassem necessárias. 

 

Tais encaminhamentos previam a articulação dos resultados com as 

propostas dos planos acadêmicos e dos projetos pedagógicos dos cursos, 

levando em conta: a interseção departamento/curso, a inter-relação 

ensino/pesquisa, a articulação graduação/pós-graduação, a avaliação externa do 

MEC (Provão) e as exigências à qualificação do professor para a formação de 

profissionais no mundo contemporâneo. 

 

Enquanto ocorria essa discussão, durante o ano 2000, diversas faculdades 

da instituição foram encaminhando ou dando continuidade às suas iniciativas de 

avaliação em função das especificidades.  

 

O trabalho de avaliação institucional, entretanto, foi interrompido, embora 

houvesse intenção continuamente explicitada de se retomar o processo, com a 
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proposição de novos encaminhamentos a fim de que a avaliação pudesse se 

constituir instrumento educativo de acompanhamento permanente. 

 

 

A institucionalização da sistemática de avaliação ainda está sendo buscada 

pela universidade, e esse é o momento de retomada do processo avaliativo, 

calcada  na história da avaliação na PUC-SP, com seus avanços e dificuldades.  

 

A atual proposta de Auto Avaliação da PUC-SP procura atender a Lei no. 

10.861, sancionada em 14 de abril de 2004.  A referida Lei institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) com o objetivo de 

assegurar um processo nacional de avaliação das Instituições de Educação 

Superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes. 

 

Com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da 

instituição, de sistematização e de prestação das informações, a mesma Lei 

também determinou que cada Instituição de Ensino Superior, pública ou privada, 

deveria constituir uma Comissão Própria de Avaliação, denominada CPA. Tal 

providência vem ao encontro de discussões já realizadas no Conselho de Ensino 

e Pesquisa – CEPE da PUC/SP. 

 

Por meio do ato do Reitor no. 12/2004, de 14 de junho de 2004, foi 

nomeada a CPA – PUC-SP constituída por docentes, discentes, um técnico-

administrativo e um membro da sociedade civil: 

Docentes:  
Clarilza Prado de Souza – coordenadora 
Ana Lúcia Manrique  
Maria Helena Senger  
Marina Graziela Feldmann  
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Discentes: 
Carolina Gonçalves Pereira Nascimento 
Marina de Castro Nascimento  
Técnico-administrativo: 
Magna Rocha Brandt  
Sociedade Civil:  
Silvio Angrisani Caccia Bava (diretor do Instituto Polis) 
 
 
A avaliação das instituições, conforme a legislação atual, terá por objetivo 

identificar seu perfil e o significado da sua atuação, por meio de suas atividades, 

cursos, programas, projetos e setores, respeitando a diversidade e as 

especificidades das diferentes organizações. Para isso, serão consideradas 

obrigatoriamente dez dimensões, contemplando: a missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); a política para o ensino, pesquisa, pós-

graduação e extensão; a responsabilidade social da instituição; comunicação com 

a sociedade; políticas de recursos humanos; organização e gestão; infra-estrutura 

física; planejamento e avaliação; políticas de atendimento ao estudante; e a 

sustentabilidade financeira da instituição. 

 

Em 15/12/2004, o regulamento da CPA – PUC-SP foi aprovado no CEPE e, 

em 16/02/2005, no Conselho Universitário - CONSUN. O regulamento especifica 

que, além de elaborar e implementar o sistema de avaliação institucional, a CPA 

terá como atribuições coordenar: 

 

• o envolvimento da comunidade acadêmica; 

• a criação de condições para que a avaliação esteja integrada na 
dinâmica institucional; 

• a elaboração de instrumentos avaliativos; 

• a logística da aplicação de instrumentos; 

• a definição de procedimentos de organização e de análise de 
dados; 



 
 

_______________________________________________Projeto de Auto Avaliação Institucional – 
PUC/SP 

 

25

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
CPA - Comissão Própria de Avaliação  

• ·o processo, a análise, a elaboração de relatórios, a divulgação e o 
encaminhamento dos resultados sistematicamente ao CEPE e 
CONSUN; 

• ·o processo de reflexão e discussão sobre os resultados do trabalho 
avaliativo. 
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O regulamento também indica que a instituição deve fornecer as condições 

necessárias para a realização das atribuições da CPA, assegurando instalação 

física e recursos materiais básicos, incluindo materiais de informática, acesso a 

web, entre outros, além de um suporte técnico, constituído por secretária, 

operador de logística, dois especialistas técnicos em avaliação. 

 

A organização de um novo processo de avaliação na universidade 

representa hoje um grande desafio, devido a complexidade da instituição, que se 

revela especialmente pela heterogeneidade de cursos oferecidos, sediados em 

diferentes campos universitários, e pelo elevado número de alunos, de docentes e 

de pessoal técnico-administrativo.  

 

Respondendo a esse desafio e em consonância com as orientações 

oficiais, foi delineado o presente projeto de auto-avaliação, contemplando uma 

proposta que busca consolidar uma prática avaliativa construída coletivamente, 

levando em conta o caráter técnico, político, cultural, social e ético das ações dos 

diversos atores envolvidos. 
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II – PRESSUPOSTOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS 

 

Compreender a PUC/SP no seu estágio atual exigiu a escolha de um 

paradigma de avaliação que acolhesse a complexidade de sua forma de ser, 

indicada pelo paradoxo do uno e do múltiplo, pela convivência inquieta e 

estimulante da ambigüidade. Essa escolha deveria também contemplar a intenção 

de um processo avaliativo calcado na construção coletiva pelos sujeitos 

institucionais, numa perspectiva de revisão partilhada de rumos em busca do 

aperfeiçoamento das ações. 

 

Acolher a complexidade de sua forma de ser da universidade exige 

cautela e uma ação gradativa e contínua para encaminhamento da avaliação. Tal 

compreensão guarda similaridade com a imagem do processo de difusão em 

círculos crescentes causado por uma pedra jogada na água, ou por um som que 

se propaga no ar.  

 

Assim como uma pedra jogada na água torna-se centro e causa muitos 
círculos, e o som se difunde no ar em círculos crescentes, assim também 
qualquer objeto que for colocado na atmosfera luminosa propaga-se em 
círculos e preenche os espaços em sua volta com infinitas imagens de si, 
reaparecendo em toda e em cada uma das suas múltiplas partes.  

Leonardo da Vinci1   

 

Essa imagem-metafórica simbolizaria a presença de um processo 

desencadeador que se apresenta inicialmente com limitações, mas que segue em 

movimentos contínuos e cada vez mais abrangentes, permitindo a ampliação da 

compreensão da realidade. Indica também que, embora ponto de partida, não 

abre mão do caráter de totalidade presente nas suas múltiplas partes. 

                                                           
1 Dos Cadernos de Leonardo da Vinci (1452-1519) – Biblioteca do Institut de France, Paris. 
Fonte: OSTROWER, Fayga.  A Sensibilidade do Intelecto. 5ªEd. Rio de Janeiro : Editora Campus, 1998 – 
p. XV 
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Tal perspectiva vai orientar toda a dinâmica avaliativa, resguardando 

especificidades de tempos de propagação e apropriação. Assim, no que diz 

respeito à abrangência das dimensões institucionais a serem avaliadas, todos os 

aspectos serão considerados, apresentando-se, num primeiro momento, com 

análises em menor grau de profundidade e caminhando para níveis mais 

complexos em outros ciclos de avaliação. Além disso, como ponto de partida, 

será dada ênfase à Missão Institucional, considerada orientadora para outras 

dimensões e fundamental para a construção coletiva do sentido de qualidade 

pretendido para a universidade. 

 

A perspectiva da propagação-difusão também é orientadora do 

envolvimento da comunidade no processo de avaliação. Nessa direção é 

delineado um processo para assegurar a participação dos sujeitos, com as 

seguintes características: 

 

• como ponto de partida é estabelecida uma interlocução sistemática 
da CPA com a Reitoria, através da Vice-Reitoria Acadêmica (VRAC) e 
com a CONSULTEC, enquanto órgão de consultoria técnica da 
universidade. 

• o segundo nível de interlocução é realizado com a Comissão 
Própria de Avaliação Ampliada (CPA-A) integrada por pessoas com 
domínio e vivência nas instâncias da instituição objetos de 
avaliação.Também integram a CPA-A as entidades representativas de 
docentes (APROPUC) , de funcionários (AFAPUC) e de alunos (CAs). 
Tais elementos passam a assumir um papel especial na articulação 
dos debates com a comunidade e nos encaminhamentos de coleta dos 
dados. 

• o terceiro nível abrange o chamado Grupo de Planejamento, 
constituído pelos diferentes segmentos da instituição: docentes, 
funcionários e discentes,  atuantes, principalmente como gestores, nos 
diversos setores da PUC/SP.  

• e propagação.o quarto nível é representado por toda comunidade, 
interna e externa,  com infinitas possibilidades de abrangência 
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O tempo e a abrangência do processo de envolvimento da comunidade 

poderão ser acelerados a partir da ação dos canais de comunicação da 

instituição.  

 

Outra marca do processo de avaliação assumido pela PUC/SP 

caracteriza-se pelas peculiaridades da participação da comunidade no trabalho 

avaliativo. Em uma universidade pautada pela abertura a uma prática democrática 

de gestão e que mantém, inclusive, uma estrutura de poder e uma dinâmica de 

tomada de decisões calcada na participação da comunidade para definição de 

políticas e rumos, é um desafio, diante de sua atual expansão e complexidade, 

oportunizar condições objetivas, que favoreçam a inserção consciente e crítica 

dos sujeitos, que possibilitem o diálogo, criando espaços públicos para se 

negociar consensos. 

 

Acreditando que o caráter participativo do processo de avaliação é 

condição para a consciência da realidade e o compromisso com propostas de 

mudanças, a PUC/SP procura garantir a participação estruturando-a como 

participação qualificada. Tal participação está baseada no respeito aos sujeitos 

pela sua vivência e inserção na universidade. Assim, assegura-se a presença de 

atores diretamente envolvidos com o objeto de avaliação, compondo com outros 

que vivem o ambiente institucional. São gerados espaços de diálogo - as oficinas 

de trabalho, que ocorrem em momentos principais do processo de avaliação e 

organizadas de forma a favorecer o debate e a reflexão, sempre a partir de 

material de apoio previamente preparado em forma de propostas preliminares.  

 

Complementando essas diretrizes da dinâmica avaliativa, coloca-se outra 

condição do processo: garantia da legitimação pela comunidade dos principais 

encaminhamentos do trabalho de avaliação. Tal oportunidade, vinculada à 
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participação, se constitui como facilitador do envolvimento dos sujeitos e da 

superação do caráter punitivo e controlador das práticas avaliativas.  

 

 

São previstos três fóruns principais de legitimação que ocorrem em 

momentos específicos do processo de avaliação: 

• na construção do projeto, quando a universidade define e 
legitima o quadro de referência, ou seja, a grade de leitura da 
realidade no que diz respeito às diferentes dimensões 
institucionais a serem avaliadas. 

• no desenvolvimento do projeto, para legitimação das prioridades 
e  dos procedimentos de coleta e análise de dados, bem como 
das formas de envolvimento dos diferentes setores e segmentos 
nesse processo.  

• na análise e na interpretação dos dados, para legitimação das 
análises e das sugestões e indicativos para tomadas de decisão 
decorrentes da avaliação.  

 

Ainda se coloca como pressuposto do processo de avaliação da PUC/SP, 

o reconhecimento de que o olhar avaliativo deve implicar a leitura compreensiva e 

a interpretação historicizada da realidade, a partir de um processo intersubjetivo 

de produção de sentidos pela comunidade. Nessa perspectiva, essa leitura não 

deve ser reduzida à produção de um retrato, mas considerar o processo histórico 

de cada dimensão institucional, que na PUC/SP tem as marcas da construção 

coletiva. Além disso, deve reconhecer outras leituras já realizadas, produto das 

iniciativas de avaliação, que se constituem preocupação contínua dos diversos 

setores da universidade, assim como considerar a avaliação externa produzida 

pelos órgãos oficiais. 

 

As possibilidades de desvelamento da realidade implicam ainda na 

aceitação de que as práticas avaliativas são mediadas por elementos de natureza 

psicossocial que são orientadores das ações dos sujeitos, podendo acarretar 
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facilidades ou dificuldades para o encaminhamento da avaliação. Tais elementos 

precisam ser desvendados no processo, juntamente com os sujeitos envolvidos, a 

fim de minimizar possíveis resistências e fazendo fluir o movimento instituinte que 

a avaliação pode gerar. 

Objetivos  

 

Orientado pelos pressupostos e diretrizes anteriormente explicitados, o 

processo avaliativo a ser desencadeado na PUC/SP tem como finalidade 

subsidiar a construção e consolidação de um sentido comum de universidade 

contemplando os aspectos sociais, políticos, filosóficos e éticos da ação e gestão 

educativa. Contempla os seguintes objetivos: 

 

I. Realizar um processo partilhado de produção de conhecimento 

sobre a Universidade, que torne possível a revisão e o 

aperfeiçoamento de práticas, tendo como referências o PDI e o  

PPI. 

II. Instalar um sistema de informação e divulgação de dados ágil e 

preciso com a participação dos diferentes segmentos da 

Universidade garantindo a democratização das ações. 

III. Efetivar análise contínua da ação educativa buscando vê-la com 

clareza, profundidade e abrangência. 

IV. Implantar uma cultura de avaliação orientada por um processo 

reflexivo, sistemático e contínuo sobre a realidade institucional. 
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III – FOCOS E DIMENSÕES 

 

 

O processo avaliativo considera a realidade institucional em sua 

abrangência, delineando três espaços complexos, denominados focos, que 

interagem entre si e se integram por meio da Missão da universidade: Instituição e 

Sociedade, Políticas e Gestão e Apoio.  

 

Na Figura 1, a seguir, é apresentada, a dinâmica em que estes focos foram 

considerados: sua interdependência perpassada pela missão, bem como o 

conjunto de dimensões institucionais específicas aproximadas pela natureza dos 

elementos que as compõem. 

Figura 1: Dinâmica do processo avaliativo
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A integração entre focos e dimensões avaliativas, reflete o entendimento 

da multidimensionalidade e complexidade, que caracteriza a PUC/SP como uma 

instituição aberta para inúmeras e múltiplas possibilidades.  

 

Esse entendimento multidimensional que concebe a universidade como um 

todo, vai perpassar a construção das Matrizes de Avaliação que nortearão o 

processo avaliativo por meio de núcleos e indicadores considerados no processo. 

Tais elementos serão também orientadores dos procedimentos de coleta e 

interpretação dos dados da realidade institucional. 
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IV – PROJETO DE AUTO-AVALIAÇÃO -1º ciclo: 2005/2006 
 
 
 
1 – Objetivos do  ciclo: 2005/2006 
 

 

Orientado pelos objetivos gerais do processo de avaliação da PUC/SP, que 

destacam o caráter partilhado de reflexão contínua de produção de conhecimento 

sobre a realidade, o 1° Ciclo de Auto-Avaliação-2005 /2006 visa: 

 

• implantar uma dinâmica avaliativa que possibilite a construção 
coletiva do processo e a participação consciente pelos sujeitos que 
integram a universidade; 
 

• desencadear um processo de avaliação que germine sua 
continuidade e não perca de vista a globalidade da instituição; 
 

• coletar, sistematizar e analisar informações, integrando dados 
institucionais existentes com os produzidos, de forma a ampliar a 
compreensão da realidade; 
 

• imprimir um caráter formativo ao processo avaliativo que leve à 
reflexão crítica sobre as finalidades e as práticas institucionais, 
identificando possibilidades e avanços, dificuldades e equívocos, com 
vistas ao aperfeiçoamento institucional e pessoal. 
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2 - Estrutura e dinâmica avaliativa 
 
 

O processo avaliativo proposto pela PUC/SP configura-se como uma 

totalidade que se desdobra na medida em que a comunidade vive as atividades 

desencadeadas. Assim sendo, a organização em etapas não representa 

necessariamente uma cronologia seqüencial, mas conjuntos de ações que se 

integram e devem ser percorridas. São previstas três etapas, assim estruturadas: 

Construção coletiva do Projeto, Desvelamento coletivo da realidade e 
Comunicação negociada.  

 

As ações se concretizam em situações de participação compartilhada, 

de forma a favorecer o diálogo, como condição para a efetivação da avaliação. As 

atividades, obedecendo aos princípios de flexibilidade e de atendimento às 

necessidades da comunidade da PUC/SP, contarão com a participação dos 

diferentes setores da instituição e terão um caráter formativo. 

 

A figura 2, a seguir, apresenta de forma sintetizada a estrutura 

metodológica integrada na dinâmica do processo avaliativo da PUC/SP. 
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1a ETAPA: Construção coletiva do Projeto 

 

Processo de envolvimento e participação da comunidade 
 

A construção coletiva do Projeto de Auto-Avaliação Institucional integrou, e 

ainda integra, atividades desencadeadas e coordenadas pelos membros da CPA 

procurando estimular os fluxos de envolvimento dos atores institucionais. Assim 

sendo, a proposição do Projeto foi construída em diálogo com a comunidade, 

através da análise crítica e legitimação das Matrizes de Avaliação. Esse caminho já 

percorreu momentos importantes: a elaboração das propostas preliminares das 

Matrizes de Avaliação, a realização do I Fórum de Auto Avaliação Institucional e a 

redação do Projeto de Auto-Avaliação Institucional, propriamente dito. 

 
Para a elaboração das propostas preliminares das Matrizes de Avaliação, 

foi produzido um conjunto de treze planilhas, uma para cada dimensão institucional 

tendo sido desdobrada a Dimensão 2 em quatro planilhas relativas às políticas para: 

ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão. Na construção do material foram 

consideradas as especificidades da instituição e as diretrizes e orientações 

constantes dos documentos oficiais. O conjunto de planilhas pode ser assim 

apresentado: 

• D21 - A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional - Planilha 1; 

• D2- A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 
e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 
pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

• D2A - A política para o ensino - Planilha 2; 

• D2B - A política para a pesquisa - Planilha 3; 

• D2C - A política para a pós-graduação - Planilha 4; 

• D2D - A política para a extensão - Planilha 5;. 

 
2 D: abreviatura de Dimensão, em todos os casos similares no texto. 



 
 

_______________________________________________Projeto de Auto Avaliação Institucional – PUC/SP 

 

38

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
CPA - Comissão Própria de Avaliação  

• D3 - A responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 
social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 
cultural - Planilha 6; 

• D4 - A comunicação com a sociedade - Planilha 7; 

• D5 - As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional 
- Planilha 8; 

• D6 - Organização e gestão da instituição, especialmente o 
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 
autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 
segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios - 
Planilha 9; 

• D7 - Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação - Planilha 10; 

• D8 - Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 
processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional - Planilha 
11; 

• D9 - Políticas de atendimento aos estudantes - Planilha 12; 

• D10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior - Planilha 
13. 
 

Cada planilha foi planejada contemplando: 

• os núcleos básicos de avaliação, indicados por orientações oficiais 
como obrigatórios para avaliação, além de núcleos optativos que atendem 
às peculiaridades da PUC/SP.  

• as questões geradoras, norteadoras da avaliação da dimensão. 

• os indicadores e descritores, especificando as evidências concretas, 
quer sejam qualitativas ou quantitativas, relativas à realidade institucional 
a ser retratada ou que está sendo avaliada. 

• as fontes, destacando onde serão buscados os dados referentes aos 
indicadores, assim como quem os fornecerão. 

• o plano de coleta de dados, com indicação de instrumentos e outros 
procedimentos metodológicos.  
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A elaboração das matrizes preliminares ainda levou em consideração as 

experiências existentes na universidade, reafirmando seu caráter formativo e 

processual que se pauta nos princípios da participação, transparência e 

continuidade. 

 

Essa versão preliminar das 13 planilhas foi objeto de análise, num primeiro 

momento, pelos membros da CPA Ampliada, possibilitando um olhar inicial e 

qualificado, dado que os integrantes da CPA Ampliada atuam ou gerenciam as 

instâncias institucionais objetos da avaliação. 

 

A seguir, buscando a consolidação da ampliação da participação da 

comunidade no processo de construção do Projeto de Auto-avaliação, ocorreu com 

a realização do I Fórum de Auto-avaliação. Tal espaço de interlocução foi proposto 

procurando atingir a três grandes objetivos. O primeiro como um evento oficial de 

divulgação da avaliação envolvendo um maior número de pessoas dos diferentes 

segmentos, o segundo como um momento de legitimação das Matrizes de Avaliação 

e o terceiro como um espaço de aperfeiçoamento dos agentes da comunidade 

acadêmica. 

 

Para atender aos objetivos, foi realizado um plano de trabalho que delineou 

uma imersão dos participantes, em período integral, no campus Santana, local 

relativamente distante do cotidiano profissional da maioria dos participantes. A 

programação do evento distribuiu as atividades em dois momentos distintos: um 

voltado para a fundamentação teórica referente à avaliação institucional e outro para 

a vivência de Oficinas de Trabalho. 
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Pela manhã, as reflexões teóricas contaram com o apoio do Prof. José Dias 

Sobrinho3 que ministrou palestra sobre Avaliação Institucional, abordando questões 

de cunho epistemológico relativas à avaliação e à universidade, destacando o 

SINAES como elemento de destaque em sua explanação. No período da tarde 

foram realizadas Oficinas de Trabalho que tiveram como objetivos a discussão e a 

legitimação das Matrizes de Avaliação pela comunidade, representada por diferentes 

segmentos e setores. 

 

Alguns aspectos foram cuidados para favorecer o trabalho, como o local 

apropriado para encontros dos grupos evitando dispersão, funções bem definidas de 

papeis-chave como dos mediadores e relatores. 

 

Os grupos de oficinas foram então constituídos tendo um mediador (membro 

da CPA Ampliada), ligado à natureza da dimensão, um relator eleito e um grupo 

heterogêneo de participantes – professores, alunos e funcionários. A 

heterogeneidade foi garantida pela definição prévia do número de vagas para a 

participação por segmento em cada grupo, embora tenha havido preocupação em 

atender aos interesses dos participantes. 

 

A dinâmica das oficinas de trabalho pautou-se por um planejamento geral que 

previa atividades de análise, discussão, revisão e encaminhamentos sobre a planilha 

da dimensão, garantindo-se um produto consensual dos debates a ser 

democratizado em outros espaços. As conclusões foram apresentadas em plenária, 

momento culminante do Fórum, com a participação dos integrantes de todos os 

grupos. 
 

 
3 O Prof. José Dias Sobrinho é doutor pela UniversidadeEstadual de Campinas (UNICAMP) e tem pós-doutorado 
na Ecole des Hautes Etudes em Sciences Sociales e na École Normale Supérieure de Paris. Na Unicamp foi 
diretor da Faculdade de Educação, pró-reitor de pós-graduação, presidente da Comissão de Avaliação e 
Desenvolvimento e coordenador da avaliação institucional. Atualmente é membro da Comissão Nacional 
Especial de Avaliação do Ensino Superior (CONAES). 
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Matrizes de avaliação 

 

A elaboração de matrizes da avaliação se constitui como condição básica 

para as reflexões de todas as demais etapas do trabalho avaliativo. As matrizes 

compõem, enquanto produto da construção coletiva, o quadro de referência definido 

pela comunidade da PUC/SP para leitura da universidade. 

 

As matrizes de avaliação das diferentes dimensões institucionais a serem 

avaliadas encontram-se no Anexo desse documento.  

 

Tais matrizes ainda serão objetos de análise pela comunidade, na 2ª Etapa do 

trabalho, para definição de prioridades a serem consideradas no ciclo 2005/2006. 

 



 
 

_______________________________________________Projeto de Auto Avaliação Institucional – PUC/SP 

 

42

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
CPA - Comissão Própria de Avaliação  

2ª ETAPA: Desvelamento coletivo da realidade 

 

Procedimentos e instrumentos avaliativos 

 

Essa etapa do processo de avaliação caracteriza-se pela aproximação do 

empírico amparada por instrumental especialmente construído, buscando desvelar 

os sentidos das práticas, com a “direção do olhar” previamente definida pelo grupo 

dos atores institucionais. Demanda, portanto, uma diversidade de ações relativas 

tanto à elaboração de instrumentos, formas de coleta de dados, como ao 

processamento, às análises e interpretação das informações levantadas. Esse 

momento se constitui com amplas possibilidades de interações e diálogos com 

grande parte da comunidade, interna e externa. 

 

Considerando as especificidades da realidade institucional da PUC/SP, o 

início das atividades dessa etapa passa necessariamente pelo diálogo com a 

comunidade para definição das prioridades a serem consideradas na avaliação, 

tendo como referência as matrizes já legitimadas. Como descrito, serão organizadas 

oficinas de trabalho com participação de interlocutores qualificados das diferentes 

áreas e com representação dos segmentos que integram a instituição. Nesse 

processo de priorização, quando também serão discutidos os encaminhamentos 

para coleta de dados, será levado em conta o tempo disponível para o trabalho e as 

condições institucionais para sua efetivação. 

 

Algumas ações podem ser dimensionadas: 

• a construção e pré-testagem de instrumentos diversificados para a 
coleta de dados. Estão previstos questionários para alunos, professores e 
funcionários, roteiros para análise documental, entrevistas e grupo focal, 
envolvendo a comunidade externa e interna. 
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• - mapeamento das informações já existentes na Universidade no que 
diz respeito às diferentes dimensões a serem avaliadas. 

• - administração e logística do levantamento de informações, recorrendo 
em muitos casos à opção on-line, dada a amplitude da universidade. Essa 
etapa do trabalho contará com o apoio da CPA-Ampliada, dado que seus 
integrantes têm domínio do objeto a ser avaliado e vivência com o mesmo 
na PUC/SP, além de ocuparem funções de gerência ou coordenação. 

• estabelecimento de critérios que orientarão os julgamentos avaliativos, 
tomando como referência os objetivos expressos no PDI e o PPI. 

• processamento, análise e interpretação dos dados de avaliação, 
incluindo para tanto, a utilização de softwares disponíveis que atendam as 
características dos dados levantados, como SPSS, Alceste e EVOC.  

 
Na busca de uma compreensão não fragmentada da universidade, 

considerando a complexidade da PUC/SP, as análises serão encaminhadas de 

forma a contemplar, ao mesmo tempo, as especificidades e o conjunto dos dados 

coletados. Além disso, a exploração das informações ocorrerá de forma cumulativa, 

na perspectiva da propagação-difusão quando da pedra jogada na água. Assim, 

análises e sínteses se complementarão, oferecendo um dinamismo e 

aprofundamento que possibilite orientar e ampliar as interpretações.  
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3a ETAPA: Comunicação negociada 
 
 
Elaboração de relatórios 
 

A elaboração de relatórios integra e sintetiza as etapas anteriores 

finalizando o ciclo de avaliação 2005/2006. Esta etapa supõe a sistematização da 

análise dos resultados contendo o balanço crítico dos aspectos avaliados, bem 

como a indicação de encaminhamentos e sugestões que se fizerem necessários 

para os diferentes níveis decisórios da universidade. 

 

Implica também em diálogo com a comunidade sobre as análises de cada 

dimensão em fóruns de interlocução especialmente organizados para tal. Nesse 

momento serão propostas as sugestões para tomada de decisões.  

 

Finalizada esta etapa haverá um diálogo da auto-avaliação com a avaliação 

externa desencadeada pelo MEC, o que contribuirá para complementação e 

aprofundamento dos olhares avaliativos sobre as dimensões institucionais. 
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V - RECURSOS 

 
 

A realização do processo avaliativo supõe a garantia de infra-estrutura 

material associada ao suporte técnico especializado e administrativo, como 

elementos básicos para viabilizar o trabalho.  

 

Quanto à infra-estrutura material, considera-se fundamental a existência de 

um lócus para instalação da CPA, o que se coloca como condição simbólica da 

materialização da avaliação e de sua valorização pela administração da 

universidade. Esse lócus deve ser organizado com equipamentos indispensáveis às 

especificidades das atividades avaliativas, como computadores, impressora, acesso 

à internet, arquivos e material de escritório apropriado. 

 

Como suporte técnico, conforme prevê o regulamento, a CPA deve contar 

com dois especialistas em avaliação, além de uma secretária para contemplar os 

encaminhamentos administrativos, e um operador de logística, elemento necessário 

especialmente para a concretização da coleta de informações e organização dos 

momentos coletivos com os segmentos da comunidade. 

 

O trabalho de avaliação é desenvolvido em interlocução especial com setores 

da universidade que atuam em áreas diretamente relacionadas com as ações 

avaliativas previstas. Assim, alguns setores, são especialmente destacados: Setores 

ligados à Comunicação na instituição, fundamentais para o envolvimento da 

comunidade, e Setores ligados à informática e processamento de dados para 

sustentação dos encaminhamentos on line de coleta de dados, processamentos por 

softwares, produção de relatórios quantitativos. 
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A viabilização financeira do trabalho é objeto da previsão orçamentária, com 

inclusão de gastos fundamentais para operações de rotina e especialmente 

impressão dos instrumentos, além de despesas necessárias para organização dos 

fóruns de discussão com a comunidade. Também haverá necessidade da 

contratação de serviços de assessoria estatística. 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI   
DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

2005- 2009 
 
 

I - PERFIL INSTITUCIONAL 
 1.1  Breve Histórico 

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

comunitária de direito privado, confessional, sem fins lucrativos e mantida por uma 

fundação de direito privado. Sua mantenedora a Fundação São Paulo, foi instituída 

em 10 de outubro de 1945, com a finalidade de manter e dirigir a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (art. 2º do Estatuto). Foi constituída por Dom 

Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta, cardeal arcebispo de São Paulo, com 

doações de sua diocese e de outras do Estado de São Paulo. 

  A PUC-SP foi organizada, simultaneamente à sua mantenedora, por iniciativa 

do mesmo Cardeal Motta, com vários intelectuais e professores católicos leigos, em 

13 de agosto de 1946 e reconhecida pelo Decreto nº 9632, de 22 de agosto de 1946. 

Constituiu-se, inicialmente, como Universidade Católica, recebendo, em 25 de 

janeiro de 1947, o título de Pontifícia. Com  esse título a PUC-SP passou a vincular-

se à Sagrada Congregação  para a Educação Católica do Vaticano, além do bispo 

da Igreja  Local. Desse modo, ela passou a ter status internacional, com seus 

diplomas reconhecidos por  outras universidades  congêneres de países com os 

quais o Vaticano mantêm convênio ou acordo. 

Foi organizada a partir de duas Faculdades: a Paulista de Direito e a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, esta reconhecida pelo 

Decreto nº 6526, de 12 de novembro de 1940. Esta Faculdade, fundada por Dom 

Miguel Kruse O.S.B., abade do Mosteiro de São Bento, a 13 de janeiro de 1908, foi a 

primeira Faculdade de Filosofia do Brasil. No início de 1946, ela foi incorporada pela 

Fundação São Paulo para a constituição da PUC-SP, já contando com os cursos 

reconhecidos de Filosofia, Matemática, Geografia e História, Ciências Sociais, Letras 

Clássicas e Pedagogia e Didática. A então Faculdade de Direito. 

 

 



  

 

      1. 2- Missão da Universidade 
Desde sua criação, a PUC-SP sempre teve na sua vocação pública e no seu 

compromisso social a referência e o estímulo para as suas ações e 

desenvolvimento. 

Nos termos do seu Estatuto, no cumprimento de sua missão, orienta-se, 

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

coerência e conseqüência, a liberdade de investigação, de ensino e de manifestação 

de pensamento, e objetivando sempre a realização da sua função social, 

considerada a natureza e o interesse público de suas atividades (art. 3º, Estatuto). 

Doutrinariamente, esse compromisso assumido pela PUC-SP   está em 

coerência com a missão da Universidade Católica, definida pelas “Diretrizes e 

Normas para as Universidades Católicas da CNBB, que é a de servir à humanidade 

e à Igreja, segundo valores revelados na mensagem  salvífica do Cristo, fomentando 

o diálogo entre razão e fé, Evangelho e Cultura. Nesse sentido, ela deve favorecer o 

encontro da Igreja com a comunidade científica e acadêmica, ajudando a responder 

aos graves problemas  de nosso tempo. À luz da Revelação e guiada pelo esforço 

da inteligência, deve consagrar-se sem reservas à “investigação livre, responsável, 

corajosa e alegre da verdade sobre o universo, em todos os seus aspectos e em seu 

nexo essencial com a Verdade suprema, Deus”. Por uma dedicação incansável, 

aprofundar o conhecimento do significado e valor da pessoa humana, através do 

ensino, pesquisa e extensão e proclamação  da verdade,  “valor fundamental, sem o 

qual se extingue a liberdade, a justiça e a dignidade".  

Destaque-se  o princípio acadêmico de liberdade de investigação, de ensino e 

de manifestação de pensamento foi assumido pela PUC-SP num momento da 

história de nosso país em que a democracia, a autonomia universitária e a própria 

liberdade individual das pessoas achavam-se totalmente cerceadas pelo regime 

autoritário imposto pelo golpe militar de 1964. Ele foi assumido politicamente pela 

Universidade, em 1971, quando da adequação do seu Estatuto à Lei nº 5540/68 e às 

demais legislações repressoras da época. 

Nesse contexto histórico as questões da democracia, da preservação da 

autonomia universitária e da natureza e do interesse público das atividades da PUC-

SP, e suas decorrências,  constituíram eixos articuladores da sua reestruturação e 



  

da definição das bases institucionais para a formulação do seu projeto educacional. 

Estruturalmente, consagrou-se nas decisões que afetam a vida da comunidade 

universitária, ou seja, a gestão e a deliberação, a ampla participação dos segmentos 

docente, discente e técnico administrativo e, no regime disciplinar, o princípio do 

contraditório. Hoje, na PUC-SP,  as decisões sobre as políticas e as diretrizes a 

serem seguidas, bem como  as decisões técnicas sobre programas e projetos de 

ensino, pesquisa e extensão são tomadas pelos colegiados superiores constituídos 

por representantes de professores, alunos e funcionários eleitos por seus pares, 

sempre mediante propostas ou oitivas dos colegiados das Unidades Universitárias, 

também compostos com representantes dos segmentos. 

Os mencionados colegiados superiores são o Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (CEPE), o Conselho de Administração e Finanças(CAF), o Conselho 

Comunitário (CECOM) e o Conselho Universitário (CONSUN). 

Institucionalmente, os compromissos assumidos pela Universidade (art. 4º, Estatuto) 

com relação àqueles mencionados eixos  expressam-se pela definição de suas 

finalidades de: 

a) formar profissionais, técnicos e científicos em campos do conhecimento, 

capazes de contribuir para a mudança social no sentido do desenvolvimento do país; 

b) elaborar programas de pesquisa, de estudos e de documentação, que 

forneçam subsídios para solução de problemas nacionais, do continente latino-

americano e mundial; 

c) garantir aos que a procuram, possibilidades de um desenvolvimento da 

personalidade e de uma formação que habilite sua inserção nos grupos sociais, 

abertos ao diálogo e empenhados na promoção do bem comum; 

d) promover-se como um centro de elaboração e comunicação de cultura, de 

modo a responder às condições e necessidades econômicas, sociais, políticas e 

teológicas do país e de promoção do desenvolvimento da solidariedade entre os 

países, mediante intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas e 

culturais; 

e) servir de organismo de consulta, assessoria e prestação de serviços a 

instituições de interesse público ou privado. 

Decorridos mais de 30 anos,  dessa adequação do Estatuto, hoje, a PUC-SP 

tem uma linha de ação no sentido de aliar o máximo de excelência acadêmica ao 



  

máximo de compromisso social. Essa ação terá  a garantia da sua permanente 

evolução no processo de produção de conhecimento por meio das atividades 

indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, metodologicamente, presente nos 

projetos pedagógicos institucionais para a graduação e para a formação de 

professores da educação básica. 

No âmbito do ensino, hoje, a PUC-SP oferece 45 cursos de graduação,  entre 

bacharelado, habilitações e licenciaturas, 24 programas de pós-graduação em nível 

de mestrado acadêmico, 1 programa de mestrado profissional e 15 programas de 

doutorado, 19 programas de residência médica e 52 cursos de formação continuada, 

além, em 2004, do Programa Especial - Formação Universitária criado pelo 

Conselho Estadual de Educação destinado a professores efetivos das redes 

públicas municipais sem graduação  plena. 

No âmbito da pesquisa, em 2004, destaca-se a certificação de 179 Grupos de 

Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, além de 

inúmeros  projetos de pesquisa individuais de professores em desenvolvimento. 

Somente em 2004, foram 837 dissertações de mestrado e 331 teses de doutorado 

defendidas, perfazendo um total de 1168 trabalhos. A  produção científica da 

Universidade, de fato, é bastante significativa. Na extensão, as atividades 

desenvolvem-se nos campos da comunicação e divulgação cultural, nos serviços 

comunitários, na formação continuada e na prestação de serviços. 

Para o ensino, a pesquisa e a extensão a PUC-SP conta com 1773 

professores,  com 84% de titulados, dos quais 562 (31,69%) com mestrado, 852 

(48,05%) com doutorado e livre-docência. Conta ainda com 1367 funcionários  para 

as atividades da administração escolar e da administração geral. 

A formação acadêmica, marcada pela ética e pelo humanismo, busca 

acompanhar, atenta e criticamente, as transformações por que passam as diferentes 

áreas de saber - a ciência, a tecnologia, as artes, a filosofia e a teologia - oferecendo 

novas qualificações profissionais nos âmbitos do ensino e da pesquisa, incorporando 

novas propostas curriculares e inovações tecnológicas em modalidades de ensino 

presencial e a  distância. 

A inclusão social é uma das diretrizes do projeto educacional da 

Universidade. Ela coloca-se em coerência com seu modelo de universidade privada 

de caráter público e comunitária. Assim, ela tem desenvolvido grande diversidade de 



  

propostas, programas e projetos, formulados considerando-se a grande diversidade 

de perfis dos alunos tais como social, cultural, étnico, racial, de gênero, de 

portadores de necessidades especiais etc. 

O compromisso público da PUC-SP expressa-se ainda pelas parcerias com a 

sociedade e com as diferentes esferas governamentais, na realização de atividades 

desenvolvidas por professores e alunos em projetos de extensão universitária, de 

pesquisa,  de prestação de serviços e de inclusão, alimentados e realimentados pelo 

dinamismo da sua produção acadêmica e direcionados a demandas 

socioeconômicas, socioculturais e socio-ambientais, procurando imprimir em todas 

as suas ações o compromisso com a educação como um bem público. 

No âmbito da cooperação internacional as iniciativas têm levado a uma 

significativa internacionalização, mediante programas que levam à dupla diplomação 

na graduação e na pós-graduação, ao intercâmbio de estudantes e professores, ao 

desenvolvimento de projetos comuns de pesquisa, à promoção de eventos 

internacionais, a convênios internacionais de cooperação como, por exemplo, o da 

capacitação de pessoal e implementação de programa de pós-graduação em 

educação em Moçambique, o Programa de Estudantes-Convênio (PEC-G) que já 

graduou mais de 120 alunos só dos países da África, além dos da América Latina e 

Caribe, cumprindo assim o compromisso da PUC-SP de "manter intercâmbio e 

cooperação com outras instituições científicas e culturais, nacionais, estrangeiras e 

internacionais, tendo em vista o incremento das ciências, das letras, das artes, bem 

como da fraternidade entre intelectuais de todo o mundo e a construção da paz". Um 

passo significativo no sentido da internacionalização foi dado em 2004, quando 

participou do projeto Universidade no Timor Leste, em parceria com a Universidade 

de São Paulo e a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O projeto tinha por objetivo 

ensinar a Língua Portuguesa, por meio da música a diferentes segmentos da 

população timorense, como forma de sensibilização para um futuro processo de 

ensino formal do Português. Foram responsáveis pelo processo de ensino e 

aprendizagem 20 alunos de diversos cursos de graduação das três Universidades, 

que vivenciaram essa experiência na forma de estágio, o qual não só possibilitou a 

prática profissional como também o exercício de atividades de cunho social.  



  

As ações em razão desses compromissos e das suas decorrências, 

assumidos pela Universidade estão expostas, fundamentadas e projetadas nos itens 

que constituem este Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI).   
    1. 3- Dados Institucionais 

  1.3.1- Reconhecimento - decreto-lei nº. 9632, de 22 de agosto de 1946, com a 

alteração do Estatuto, em decorrência da sua adaptação à Lei nº.9394/96, aprovada 

por Ato do Sr. Ministro da Educação, publicado no D.O.U., em 14/09/2000, e registro 

no Cartório competente, em 19/10/2000. 

1.3.2- Utilidade pública 

•   Governo Federal: Decreto nº.661, de 08 de março de 1962, D.O.U. de 

08/03/62; 

• Governo Estadual: Decreto nº. 36360, de 08 de março de 1960, D.O E. 

08/03/60; 

• Governo Municipal: Decreto nº.10539, de 25 de julho de 1973. D.O. E. 

26/06/73, retificado em 02/07/73. 

 

1.3.3- Certificado de fins filantrópicos 

 •  A entidade mantenedora, Fundação São Paulo, registrada no Conselho 

Nacional de Assistência Social conforme Processo nº 235.287/70 é portadora do 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos fornecida pelo mesmo Conselho, 

assegurado pelo Processo nº 259.085/70, devidamente renovado nas épocas 

próprias. 

   

    1.4- Áreas de atuação e inserção regional: os Centros Universitários e os 
Campi 

A  PUC-SP tem a maior parte das suas atividades concentradas em São 

Paulo, onde possui  os “campi” Monte Alegre, a sede da Universidade, Marquês de 

Paranaguá, Ibirapuera e o de Santana,  recentemente instalado. Possui também o 

campus de Sorocaba, no interior do estado que abriga o Centro de Ciências Médicas 

e Biológicas – CCMB. 

Para se  avaliar a inserção territorial de uma universidade, é necessário 

reconhecer que tanto sua criação quanto sua consolidação dialogam intensamente 

com a dinâmica da cidade que a abriga de modo que ela passa a ser um dos 



  

aspectos necessários para a   compreensão da urbanidade na qual está inserida e, 

inversamente, torna-se impossível compreender a universidade sem considerar a 

dinâmica da sua cidade ou região. A diferença escalar para se observar a PUC-SP e 

sua Cidade é simplesmente, a ferramenta analítica que permite dar conta de 

compreender relações. Desconsiderar tal dinâmica é, por sua vez, abordar nossa 

universidade e sua territorialidade como se fossem objetos artificialmente 

construídos. 

Assim, para desvendar os fundamentos da PUC-SP de hoje, é indispensável 

considerar a cidade de São Paulo, e sua dinâmica dos últimos 60 anos, como ponto 

de partida observando-a em seu crescimento vertiginoso identificado pela expansão 

de sua população e da mancha urbana a ela associada – concomitantemente á 

presença e desenvolvimento do sistema fabril. 

São Paulo tornou-se, assim, a materialização de um modelo que se organiza 

como uma complexa e diversificada rede de relações. Tal como as grandes 

metrópoles do mundo, constitui-se internamente, como um conjunto de “núcleos” 

que dá sentido e viabilidade ás suas redes internas, às quais, grosso modo, são 

distintas quando vistas tematicamente (produção, circulação, consumo ou, mesmo, a 

cultura, a política, etc.), mas única se  quiser desvendar a interdependência entre 

elas. 

Em outras palavras, São Paulo não é somatória de bairros e, desse modo, 

pouco ajuda observar a expansão da “mancha urbana” se não houver  compreensão 

da diferença de determinações e inter-relações que lhe dá sentido. Ela, por si 

mesma, pode dar a impressão de que a cidade cresce pela simples  agregação de 

novos territórios, mas, na verdade, há uma infinita variedade na velocidade das 

mudanças e na qualidade das relações que ressignificam, quotidianamente, o 

sentido da cidade. 

É nesse contexto que a existência da PUC-SP toma toda a sua significação. 

Se, num primeiro momento, a Universidade responde às demandas do entorno, 

como se seu crescimento fosse dar em círculos concêntricos, a velocidade da 

expansão urbana paulistana e, mais que isso, a redefinição do papel das cidades na 

consolidação da sociedade que se ergue planetariamente no pós-guerra, coloca-a 

como um dos nós da construção da ampla rede de produção e reprodução do 



  

conhecimento científico do país e, nesse contexto, vai participar da redefinição das 

políticas acadêmicas entre o Brasil e o restante da América Latina e a África. 

Assim, cursos, pesquisas consolidadas e intervenções em políticas públicas 

vão criando interlocutores que, quando identificados e cartografados pelos seus 

lugares de origem, demonstram uma aparente descontigüidade territorial. Outrossim, 

não seria possível identificar os alunos da PUC-SP e parceiros em pesquisas e 

intervenções, se os forem imaginados como moradores dos bairros que cercam 

cada campus. Na verdade nem mesmo a região Metropolitana de São Paulo ou o 

Brasil definem os limites para se identificar as influências dos saberes produzidos na 

Universidade. 

Tal descontigüidade é, de fato, a chave para o entendimento da dimensão 

regional da PUC-SP: trata-se da dimensão espacial de uma Universidade que 

procura responder à dinâmica de seu tempo, e a materialidade territorial das 

intervenções diretas ou indiretas da PUC-SP mostrará um complexo sistema de 

rede. É com tal imagem que serão identificadas as moradias  e os deslocamentos 

dos seus alunos de todos os níveis, a localização dos projetos realizados sob a sua 

tutela ou, no limite, a presença de seus egressos, comprovação mais que suficiente 

da qualidade do trabalho que historicamente ela tem desenvolvido. 

Assim, por exemplo, na sua projeção  nacional destaque-se que  a pós-

graduação, desde sua criação em 1969, tem recebido expressivos contingentes de 

estudantes de todo o Brasil  especialmente professores universitários das 

universidades federais que buscam  titular-se na PUC-SP. No âmbito  internacional 

destacam-se os estudantes moçambicanos que por  meio de convênio  titularam-se 

na PUC-SP e agora, em parceria, consolidam a pós-graduação em educação em 

Moçambique. Em nível da graduação, através do Programa  Estudantes-Convênio, o 

PEC-G, a PUC-SP já formou mais de uma centena de profissionais dos países 

africanos,   Sulamericanos e Caribe.  

No estado, a PUC-SP se estende além da capital. Sorocaba, a 92 km de São 

Paulo é um dos centros regionais da administração estadual, abrangendo uma 

extensa e das mais carentes áreas do estado. Nela tem a PUC-SP o seu campus 

Sorocaba, com o Centro de Ciências Médicas e Biológicas – CCMB, oferecendo 

seus cursos de medicina, enfermagem e ciências biológicas. Esses cursos com seus 

programas de ensino, pesquisa e extensão estão inseridos na cidade e naquele 



  

contexto regional.  Destaca-se a atuação do  dois primeiros cursos  no Hospital 

Regional, mediante convênio com a Secretaria de Saúde do Estado, mantido por 

sucessivas renovações e desde a sua inauguração, vem funcionando como hospital 

universitário do CCMB. O Centro atua ainda com seu hospital Santa Lucinda, 

também, hospital universitário. O curso de Ciências Biológicas tem suas pesquisas e 

ensino  voltados também para o conhecimento local e regional. 

O CCMB sempre esteve visceralmente inserido na cidade e na região como 

mostram as suas origens históricas. Ele  surgiu de duas instituições de ensino 

superior, a Faculdade de Medicina de Sorocaba, autorizada a funcionar por meio do 

Decreto nº 28003, de 13/04/1950 e reconhecida pelo Decreto nº35291, de 

30/03/1954, e a Escola Superior de Enfermagem “Coração de Maria”, anexa à 

Faculdade de Medicina,  autorizada a funcionar pela Portaria nº497, de março de 

1951 e reconhecida pelo Decreto nº32087, de 13/01/1953. 

Ambas as instituições foram criadas por iniciativa do primeiro Diretor da Faculdade 

de Medicina, Prof. Lineu Matos Silveira, que articulou, à época, o necessário 

patrocínio legal da PUC-SP por meio da sua mantenedora, a Fundação São Paulo, 

presidida pelo seu mesmo fundador, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, 

Cardeal de São Paulo. 

Esse patrocínio foi possível dada a coincidência da reivindicação com a 

política da Fundação São Paulo de descentralização de seus cursos  para o interior 

do estado, e que previa a criação de uma Faculdade de Medicina em Campinas. 

Graças às articulações feitas, o Conselho Superior da Fundação São Paulo 

patrocinou a organização e instalação dessa Faculdade com sua Escola de 

Enfermagem em Sorocaba, agregadas à PUC-SP conforme previa a legislação da 

época. 

Em 31/10/1949, em cerimônia presidida pelo Cardeal Motta, foi instituída  a 

Fundação Sorocaba, mantenedora das duas novas Unidades e como sucessora  da 

Fundação Votorantin que, por  sua vez, havia sido instituída  para prestar assistência 

médica e hospitalar à população pobre, principalmente à maternidade e à infância e 

de modo especial,  para manter o hospital Santa Lucinda. 

Em 1970, com a reforma universitária da PUC-SP, a Faculdade de Medicina, 

a Escola de Enfermagem, bem como o Hospital Santa Lucinda, incorporam-se à 



  

PUC-SP dando origem  ao CCMB e, a Fundação Sorocaba,  por  sua vez, 

incorporando-se  a Fundação São Paulo. 

•    Campus Monte Alegre, sede da Universidade, localizado à Rua Monte Alegre, 

984, no bairro de Perdizes,  Zona Oeste, CEP 05014-901 - Caixa Postal 2419 - Tel.: 

3670-8000 -   São Paulo - SP - http:\\www.pucsp.br - e-mail : reitoria@pucsp.br, 

onde se acham instalados o Centro de Ciências Humanas (CCH), o Centro de 

Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativa (CCJEA), o Centro de Educação 

(CE), Setor de Pós-Graduação com seus Programas de Estudos Pós-Graduados de 

Mestrado e Doutorado. 

• Campus Marquês de Paranaguá, localizado no  bairro da Consolação, em 

São Paulo, à Rua Marquês de Paranaguá, 111-  Zona Central, CEP 01303-050 -  

Tel. (11) 3256-1622 -  e-mail: ccet@pucsp.br,  onde se acha instalado o Centro de 

Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), e os Programas de Estudos Pós-Graduados 

em Educação Matemática (M/D) e História da Ciência (M/D). 

• Campus Ibirapuera, localizado no bairro do mesmo nome, à Rua Profª 

Neyde Apparecida Solitto, 435 – Zona Sul, CEP 04022-040 - Tel. 

55499488/55499113 - www.derdic.pucsp.br -  em São Paulo, em que se acha instalada a 

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

• Campus Sorocaba, localizado nessa cidade, à Praça Dr. José Ermírio de 

Moraes, 290- CEP 18030-230 - Sorocaba - São Paulo - Tel. (15) 32129992 - e-mail; 

seasor@pucsp.br , a 90 km de São Paulo, onde se acha instalado o Centro de Ciências 

Médicas e Biológicas (CCMB). Acha-se nesse campus também,  o Complexo 

Hospitalar, formado pelo Ambulatório de Especialidades, o Centro de Saúde Escola 

e três hospitais, sendo um de propriedade da PUC-SP e dois da Secretaria Estadual 

de Saúde, vinculados à PUC-SP por meio de convênio, todos, hospitais 

universitários,   prestando-se ao exercício de ensino aos alunos e residentes. 

•      Campus Santana,  a PUCSP  se expande para a Zona Norte de São Paulo. A 

Reitoria da PUC-SP, em parceria com  a Cúria Metropolitana de São Paulo, instalou  

neste ano de 2005,  o Campus Santana, situado  na Rua Voluntários da Pátria, nº 

1653,  no bairro de Santana, onde funciona o Colégio Marillac, a Faculdade de 

Teologia Nossa Senhora de Assunção da Arquidiocese de São Paulo e cursos da 

PUCSP tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação lato sensu e de 

extensão. Trata-se de prédio amplo, com    salas de aula,  biblioteca, laboratórios de 

http://www.derdic.pucsp.br/
mailto:seasor@pucsp.br


  

biologia e informática, anfiteatro, espaço multimídia, ampla secretaria, espaços para 

uso administrativo, salas para professores, banheiros, cantina, quadra de esportes e 

estacionamento. Acha-se em curso estudo da Reitoria para definir a vocação dos 

cursos a serem abertos, vinculados à da pesquisa e à extensão, que  atendam às 

demandas daquela área da capital.  

1.5- Diretrizes pedagógicas 

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 a pesquisa, atividade essencial e articuladora do ensino e 

da extensão e que, em conjunto, interagem e se alimentam reciprocamente.  Na 

concepção da PUC-SP, 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. 

Assim, o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade dispõem que os 

cursos de graduação, pós-graduação e de formação continuada, devem ser 

planejados de um modo articulado, assegurando, internamente, a organização do 

sistema de ensino da Universidade, indissociado da pesquisa e extensão. 
Nesse processo de planejamento curricular os pressupostos a serem 

observados são os seguintes:  

a) compromisso ético-social como princípio formativo; 

b) qualificação que desenvolva a capacidade de lidar com problemas e de buscar 

soluções, assegurada pelo rigor teórico, metodológico e técnico; 

c) articulação entre as dimensões investigativas e interventivas próprias das áreas 

de formação profissional, através da constituição no processo pedagógico do curso, 

de espaços para o pensamento da dúvida, da autonomia da investigação e da busca 

de soluções; 



  

d) flexibilidade no planejamento curricular de modo a garantir uma formação que 

assegure ao graduado um acompanhamento crítico das transformações sociais, 

culturais, científicas e tecnológicas básicas; 

e) integração entre teoria e prática, através de atividades, principalmente, das 

práticas previstas com fundamento no projeto pedagógico do curso e 

supervisionadas acadêmica e profissionalmente. 

O planejamento articulado dos cursos da Universidade de modo a assegurar 

o ensino indissociado da pesquisa e da extensão e com observância dos 

pressupostos, estará garantido pelo PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
(PPI) - Diretrizes para a Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (anexo nº01), que orientará a elaboração dos projetos pedagógicos dos 

cursos de cada Unidade, bem como do PROJETO INSTITUCIONAL PARA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (anexo nº02). 
Ambos estão resumidamente apresentados no item sobre Planejamento e 
Organização didático Pedagógico (pág. 46) 

 

1.6- Dos  objetivos institucionais 

a) Oferecer cursos nas várias áreas de conhecimento de graduação, de pós-

graduação stricto sensu e lato sensu, seqüenciais e de extensão universitária e 

outros, da mais alta qualificação, de acordo com os princípios e pressupostos 

estatutários, o Projeto Pedagógico Institucional e as  propostas dos projetos 

pedagógicos de cada curso da Universidade.  

b)  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; 

•  a intervenção na sociedade a partir das competências específicas geradas 

pela pesquisa; 

• a possibilidade de a Universidade, institucionalmente, atuar como um órgão de 

impacto sobre grandes projetos nacionais, criticando-os e colaborando para seu 

aperfeiçoamento; 

• a formação de quadros capazes de produzir conhecimento, com conseqüente 

aperfeiçoamento do ensino; 



  

• a requalificação constante dos pesquisadores e, consequentemente, da 

docência; 

c) promover a extensão, bem como uma cultura extensionista; 

d) contribuir para a construção de uma sociedade justa e igualitária e para a 

superação dos problemas sociais; 

e) manter intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas e culturais, 

nacionais, estrangeiras e internacionais. 

 

1.7 – Princípios e Diretrizes 
De acordo com os objetivos institucionais, a gestão 2004/2008 propõe os 

seguintes princípios e diretrizes: 

 
Princípios Gerais 

 
• Respeitar o caráter pluralista, democrático e comunitário da PUCSP, 

estabelecendo diálogo e transparência institucional; 

• Aprofundar a busca de excelência acadêmica com compromisso social; 

• Preservar condições adequadas de ensino, pesquisa e extensão, integrando 

graduação e pós graduação, mantendo-se a especificidade de cada um deles; 

• Reunir segmentos que compõem a comunidade (professores, funcionários e 

alunos) com ampla participação para a construção de um Projeto Compartilhado 

para a Universidade; 

• Elaborar um novo projeto institucional que seja discutido democraticamente 

em todas as instâncias e recoloque adequadamente a questão financeira 

orçamentária e uma nova estrutura organizacional com rotinas modernizadas; 

• Realizar planejamento prospectivo para buscar expansão com qualidade a 

partir de diagnósticos das unidades, podendo realizar parcerias com instituições, 

inclusive outras universidades, expansão de serviços, localizações estratégicas e 

diversificação dos campi. 

 
Diretrizes 

 
1) Valorizar a pesquisa: sem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

não será possível fazer do ensino senão uma reprodução do conhecimento 

existente. A ação docente é fundada no contato estreito com a realidade de cada 



  

área do saber conseguido através da pesquisa científica. A descoberta da ciência 

deve ser alvo de cada aluno, pela construção do aprender a aprender – essa é a 

maior função contemporânea. Diante da rapidez dos avanços científicos e 

tecnológicos de hoje, o saber acumulado é processo em contínua transformação. 

Apoiar a pesquisa de qualidade, inserindo-a em políticas científicas, tecnológicas e 

sociais em curso e buscando recursos que garantam trabalho competente. 

 

2) Responder às demandas sociais – locais, regionais e nacionais, no 

esforço de contribuir para a transformação qualitativa da sociedade. 

 

3) Criar condições para que setores da Universidade com vocação para 

prestação de serviços técnicos, sociais e comunitários possam exercê-la, recorrendo 

a fundos públicos e fundos privados, bem como à ação e respeitabilidade da Igreja 

Católica. 
 
A Universidade trabalhará,  pois, com “três tempos”  e com diferentes prazos: 

o tempo de curtíssimo prazo: 02/02/05 a 01/08/05; 

o de médio prazo: plano de gestão 01/08/05 a 28/11/08; 

o de longo prazo: plano estratégico PUC-SP 01/08/05 a 28/11/15. 

Deve-se atentar para que medidas de curto e médio prazo não colidam com 

as linhas portadoras de futuro desejável a longo prazo, e essa foi a preocupação do 

plano de gestão. 

Cada etapa do plano de gestão deve ser avaliada e, assim, há objetivos, 

metas e ações específicas para cada ano. 

  

Diretrizes prioritárias anuais: 

2005: sustentabilidade da Universidade; 

2006: implantação de projetos acadêmicos, administrativos e comunitários; 

2007: implantação de projetos e consolidação; 

2008: consolidação. 

 

 

 



  

1.8 Das Metas 
 As  grandes metas para os próximos anos são: 

1.8.1 Criação de três novos campi na cidade de São Paulo, em localizações 

estratégicas  e outros dois na região metropolitana, no período de 2005-2008;  

1. 8.2  Ampliação da qualidade nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

por meio de: 

a) Implementação do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, para 45 cursos de  

graduação (32 bacharelados e 13 licenciaturas), prevista para 2006-2007; 

b) Implementação do Projeto Institucional para Formação de Professores do 

Ensino Básico da PUC-SP para 13 cursos de licenciatura, prevista para 2006 ; 

c) Implementação do processo de revisão curricular dos 45 cursos de 

graduação, com início previsto para 2006; 

d) Para a Pós-graduação stricto sensu,  

a. Consolidação de 09 mestrados com vistas à implementação do 

doutorado, prevista para 2006- 2007. de acordo com os parâmetros da CAPES; 

b. Implantação de 02 novos Programas de Mestrado.  

e) implementação e implantação do Projeto de Auto-Avaliação institucional pela 

CPA, no período de 2005-2008; 

f) Ampliação em 10% dos grupos de pesquisa nos Programas de Pós-

graduação e nas Faculdades, com seu cadastramento e certificação junto ao CNPq, 

dando seqüência ao esforço permanente em garantir a excelência na pesquisa;  

g) Ampliação da produção científica dos docentes da PUCSP e sua avaliação, 

com início previsto em 2006;  

h) Ampliação em 10%  do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) tanto do CEPE, quanto do CNPq, incorporando-o aos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, prevista para 2006-2007; 

i) Constituição e implementação do Fundo de Extensão nos próximos dois 

anos; 

j) Implementação de um sistema de informação para a Extensão. 

1.8.3 Aumento das atividades internacionais nos cursos de graduação e pós-

graduação. 

1.8.4 Desenvolvimento da educação a distância, promovendo: 

a) o credenciamento da PUC-SP para EAD; 



  

b) a elaboração e implementação de projetos de cursos de graduação e 

especialização a distância;  

c) a capacitação de docentes para atuar com diferentes mídias para o 

desenvolvimento de cursos/disciplinas em EAD; 

d) a criação do Núcleo de EAD, responsável por implementar e acompanhar as 

iniciativas em EAD, bem como para estimular e/ou induzir pesquisas em EAD; 

e) criação do campus Virtual da PUC-SP. 

 

1.8.5 Aperfeiçoamento qualitativo,  quantitativo e organizacional, prevendo  

a) o aperfeiçoamento do parque tecnológico em todos os campi, no período de 

2005-2008; 

b) o aperfeiçoamento da política de gestão de pessoas, no período de 2005-

2008; 

c) a elaboração de plano diretor para todos os campi, no período de 2005-

2008;   

d) a elaboração de plano de expansão, no período de 2005-2008. 

 

1.8.6 Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

1.8.7 Redesenho da política de bolsas, mantendo os compromissos ético-

sociais da Instituição.  

 

   

II - PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL – Plano de Gestão da Reitoria 
2004/2009  

2.1 Planejamento e Gestão 

2.1.1.Planejamento 
 
Na PUC-SP, o planejamento como recurso técnico para a gestão acadêmica, 

surgiu no bojo da sua proposta de reforma universitária. Desde sua aprovação, em 

1971, o Estatuto inclui dentre as funções dos colegiados dos vários níveis, 

atribuições e competências relacionadas com a aprovação e a definição de política 

educacional, com a elaboração de planos acadêmicos setoriais das unidades e dos 

planos de mobilização de pessoal e de recursos financeiros, materiais e 

administrativos. 



  

O planejamento na PUC-SP é essencialmente democrático. O sujeito de todo 

o processo é a comunidade acadêmica que atua por meio, principalmente, dos seus 

colegiados deliberativos nos quais têm assento tanto representantes dos segmentos 

docente, discente e administrativo como dos seus órgãos de direção. 

Desde a reforma, a Universidade vem trabalhando com planos acadêmicos 

anuais elaborados pelas unidades, segundo orientações do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE), e também com projetos tanto no ensino, para cursos 

novos ou alterações curriculares nas suas variadas modalidades, quanto na 

pesquisa e na extensão.  

Como parâmetro para uma coerência global desses planos e projetos, desde 

a última década, surgiram os Planos de Gestão da Reitoria, com definição de 

princípios, diretrizes, metas e ações e submetidos à aprovação institucional. 

Esses instrumentos constituem um processo de planejamento do 

desenvolvimento da Universidade e  de maturação da idéia e da consciência da 

necessidade do planejamento  estratégico como instrumento eficaz de gestão 

acadêmica. Foram decisivos no desenvolvimento da Universidade até o ponto em 

que ela se encontra hoje. Além disso, eles constituem uma etapa de evolução para 

finalmente chegar ao  planejamento estratégico da Universidade, com início neste 

ano, incluindo-se um sistema de avaliação contínua, um processo dinâmico de 

aproximações, escolhas e definições de alternativas, garantindo, desse modo à 

PUC-SP uma permanente evolução e perseguição da excelência acadêmica. 

O modelo de gestão da PUC-SP é essencialmente  compartilhada o que 

implica compromisso e responsabilidade coletivos, com fortalecimento permanente  

das estruturas  democráticas de representação, de decisão e  de gestão  nas várias 

instâncias que integram a estrutura organizacional da Universidade. Decorreram 

desse modelo dimensões diferenciadas de autonomia, de autoridade e  de 

responsabilidade institucionais que perpassam  o trabalho  cotidiano de gestão e da 

própria responsabilidade coletiva pelo Projeto  PUC-SP. 

 

2.1.2 - Objetivos  prioritários para 2005  

 • Buscar condições adequadas para a realização das atividades precípuas da 

Universidade no que tange à excelência acadêmica, à gestão administrativa e à 

vivência comunitária. 



  

• Buscar condições acadêmicas, administrativas e comunitárias para garantir a  

sustentabilidade da Universidade. 

 •  Elaborar planos, programas e projetos, visando a ações prospectivas  para a 

Universidade. 

2.1.3 – Objetivos específicos 
A partir desses objetivos gerais foram destacados os seguintes objetivos 

específicos: 

2.1.3.1. Objetivos da Vice-Reitoria Acadêmica (VRAC) 

•  buscar condições para aprimorar e potencializar a excelência acadêmica na 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, principalmente através da 

implementação dos projetos institucionais e das diretrizes curriculares nacionais 

dos cursos, bem como do aperfeiçoamento da gestão acadêmico-administrativa; 

• buscar desempenho acadêmico compatível com a sustentabilidade, 

aperfeiçoando a gestão acadêmica, as políticas de pesquisa e extensão, bem 

como ampliando a atuação da Universidade na educação à distância; 

• ampliar a visibilidade da PUC-SP nos cenários nacionais e internacionais, 

incrementando principalmente a avaliação institucional do processo ensino-

aprendizagem e da produção científica, bem como através do aperfeiçoamento do 

processo do planejamento acadêmico. 

 

2.1.3.2 – Objetivos da Vice-Reitoria Administrativa (VRAD) 

•  tomar medidas emergenciais de centralização administrativa e financeira com 

o objetivo de controlar a situação financeira da Universidade, dando início ao 

processo de renegociação da dívida bancária. 

•  elaborar  um orçamento de emergência para os primeiros 6 meses de gestão 

com o objetivo de  atingir o equilíbrio econômico-financeiro. 

•  dar início do processo de elaboração orçamentária para 2006. 

•  definir novo plano de  gestão de recursos humanos com o objetivo de capacitar 

o corpo administrativo. 

•  promover uma reforma administrativa e implantar um novo sistema de gestão 

com utilização de software 

 •  desenvolver projetos para a melhoria da infraestrutura da Universidade.  



  

 2.1.3.2 – Objetivos da  Vice-Reitoria Comunitária (VRACOM) 

•  implementar políticas que garantam  as finalidades  sociais da Universidade 

•  elaborar projetos de inclusão dos alunos de baixa renda na dinâmica 

comunitária e acadêmica. 

•  garantir planos e estratégias que  dinamizem a convivência dos diversos 

segmentos da comunidade universitária. 

Na PUC-SP, o planejamento como recurso técnico para a gestão acadêmica, 

surgiu no bojo da sua proposta de reforma universitária. Desde sua aprovação, em 

1971, o Estatuto inclui dentre as funções dos colegiados dos vários níveis, 

atribuições e competências relacionadas com a aprovação e a definição de política 

educacional, com a elaboração de planos acadêmicos setoriais das unidades e dos 

planos de mobilização de pessoal e de recursos financeiros, materiais e 

administrativos. 

 
 

2.1.4 Plano de Expansão da Universidade 
A expansão da PUC-SP é uma opção acadêmica, política e administrativa que 

visa responder aos desafios de sustentabilidade, de reconfiguração institucional, de 

redimensionamento do espaço e de crescimento, acadêmico e pedagógico das 

unidades e do conjunto que compõem as áreas, os serviços e os cursos da 

Universidade. Em nossa Universidade ela é planejada em duas dimensões: física e 

virtual. 

A Universidade teve, nas duas últimas décadas, um aumento significativo de 

cursos de graduação e pós-graduação, extensão e especialização, de grupos de 

pesquisa e, por conseguinte, um aumento populacional insustentável social e 

academicamente.  

A necessidade de expansão física da Universidade é decorrência desse 

crescimento demográfico e acadêmico e se impõe como uma urgência, sob pena de 

prejuízo da qualidade da vida social e acadêmica da instituição. Não se trata 

simplesmente de uma opção por dilatar as fronteiras e ampliar o número de campi, 

mas de dar seqüência a um processo histórico que tem garantido a continuidade da 

própria tradição-PUC, associada à qualidade de ensino, pesquisa e extensão e à 

prestação de serviços à sociedade.. Além do mais, em termos econômicos e 



  

financeiros, a expansão impõe-se como estratégia alternativa à redução de quadros 

e salários. O momento histórico tem se mostrado favorável a essa política de 

expansão, não só por uma opção da atual gestão, mas também quando ofertas de 

locações têm chegado até a Universidade por meio de vários sujeitos 

comprometidos e interessados na tradição acadêmica da PUC. As formas e as 

dimensões de uma expansão da Universidade exigirão o envolvimento dos sujeitos 

corresponsáveis pela Universidade como um todo, no sentido de se traçarem 

políticas de curto, médio e longo prazo. Exigirão, ainda, uma profunda revisão das 

práticas sócio-espaciais até então consolidadas nos diversos campi, do desenho 

institucional da Universidade e, quiçá, da própria configuração epistemológica 

subjacente à sua distribuição espacial.  

 Uma política de expansão se impõe como uma urgência para que se evite a 

improvisações que, mesmo dando respostas às demandas imediatas, termina por 

inchar e onerar a Universidade com duplicatas e anexos físicos, acadêmicos e 

institucionais, o que leva, muitas vezes, a um descontrole orçamentário, ao 

desconforto funcional e à perda da visão de conjunto da Universidade e da gestão 

orquestrada e ágil. Um projeto de política de expansão poderá ser traçado a partir de 

uma discussão de fundo em torno de direções definidas, princípios norteadores e 

dimensões afirmadas.   

  

1.1  Direções 
A expansão pode ser vista a partir de três direções ou tipos que implicam a 

construção de projetos específicos para a Universidade, dos quais decorrerão a 

criação e configuração de campi de natureza diferenciada a serem estruturados 

conforme políticas previamente desenhadas.  

a) Realocação de unidades 
Compreende-se no processo de expansão a possibilidade de realocação de 

unidades da Universidade, visando à liberação e otimização de seus espaços dentro 

de uma política de redesenho geral do espaço e de sua utilização. A PUC sofre, ao 

longo dos últimos anos, de um progressivo afogamento de seus espaços, 

provocando uma queda na qualidade de seus serviços com prejuízo na avaliação 

acadêmica do ensino e da pesquisa e na própria convivência social, pressionada 

pela alta densidade demográfica em seus campi. A expansão em curso é um convite 



  

e uma possibilidade para se planejar uma gradativa realocação de unidades, tendo 

em vista essa requalificação dos serviços prestados pelas diversas unidades 

acadêmicas. 

b) Expansão de turmas e cursos 

O aumento de turmas e cursos, seja pela resposta às demandas atuais, seja 

pela coerência com o desenvolvimento das áreas de saber, tem na expansão uma 

possibilidade de real efetivação. Uma ampliação dessa natureza pressupõe um 

estudo teórico e mercadológico sobre as pertinências e conveniências e possibilita 

uma atualização da Universidade nas suas ofertas de ensino, pesquisa e extensão. 

As demandas reprimidas das unidades e da Universidade como um todo podem, 

assim, receber uma pronta resposta para a concretização de seus projetos. Nesse 

sentido, um campus pode ser compreendido como reprodução avançada das 

unidades já existentes em campi centrais, ou como criação de novas áreas e cursos. 

Na primeira hipótese, trata-se de responder às demandas reprimidas por algum tipo 

de escassez, o que dá á unidade um caráter de dependência às unidades 

administrativas e acadêmicas centrais. 

c) Criação de novas áreas e cursos 
 Cumpre, no entanto, em um processo de expansão, a necessidade de uma 

revisão crítica e criativa das ofertas da Universidade nas suas partes e no seu todo. 

Um projeto acadêmico se torna pressuposto obrigatório para esse tipo de expansão, 

exigindo estudos sobre as áreas de conhecimentos constitutivas da atual 

configuração da Universidade, bem como proposições decorrentes de estudos sobre 

os conhecimentos de ponta que recriam permanentemente os clássicos territórios 

epistemológicos e as próprias profissionais.    

d) uso das novas tecnologias da informática para ampliar as possibilidades da 

educação a distância. 

 

1.2   Dimensões 
A expansão é um processo integrado que envolve dimensões das quais 

decorrem objetivos, metas e ações específicas. 

a) Financeira 
A expansão da Universidade, com a criação de novos campi, é parte da 

estratégia de superação da crise financeira por que passa a PUC-SP. Essa 



  

estratégia não envolve investimentos de monta, uma vez que estarão sendo 

ocupados espaços de propriedade da Mitra e que se acham atualmente sem 

utilização e que passarão por pequenas adaptações, visando a utilização imediata e 

o pleno funcionamento a curto ou médio prazo. Os custos fixos não serão 

aumentados, pois haverá aproveitamento de pessoal de áreas diversas da 

Instituição, os quais serão alocados nos vários campi a serem criados. 

b) Acadêmica 
A atividade fim da Universidade é o acadêmico que se concretiza nas 

dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. A expansão tem como 

pressuposto a vida acadêmica da Universidade como um serviço a ser oferecido 

para a sociedade mais ampla e para a comunidade universitária restrita. A dimensão 

acadêmica solicita uma política de expansão que reafirme a excelência da 

Universidade que se expande em busca de um horizonte mais amplo que direcione 

as atividades da mesma., para suas finalidades universais e para as necessidades 

regionais e nacionais.   

c) Sócio-comunitária 
A expansão da Universidade se apresenta como um momento privilegiado de 

discussão e redefinição de aspectos relacionados à vida comunitária. Primeiramente 

no que diz respeito a redefinição da utilização do espaço físico por parte dos 

diversos serviços oferecidos à comunidade e à rotina da convivência que tem como 

base primordial a utilização e distribuição das unidades com seus respectivos 

sujeitos nos espaço físicos atuais. A vinculação direta da convivência com a 

formulação de um Plano Diretor a ser construído no âmbito da política de expansão 

exige que os vários sujeitos, que compõem a comunidade universitária, sejam 

envolvidos como corresponsáveis na construção do mesmo Plano. Um segundo 

aspecto sócio-comunitário se apresenta no processo de expansão, tendo em vista 

um serviço a ser oferecido às comunidades locais, donde demanda levantamento 

das necessidades advindas do entorno da Universidade a ser implantada, bem como 

as demandas gerais já apresentadas à Universidade. 

 

 

 

  



  

1.3   Princípios 
a) Revisão  

A discussão da expansão deve ser colocada a partir de uma revisão geral da 

estrutura e da dinâmica geral da Universidade no que diz respeito à configuração 

epistemológica (paradigmas epistemológicos subjacentes e atuante nos cursos e 

áreas de conhecimento, grupos de pesquisa) à utilização do espaço  (alocação de 

campi e unidades, demandas espaciais reprimidas, vocação dos cursos), ao 

desenho institucional geral da Universidade. (campi por área de conhecimento, 

serviços, estrutura administrativa), à composição do corpo administrativo (logística, 

número de funcionários), ao projeto acadêmico da Universidade, à revisão do 

contrato de trabalho (diversidade de modelos em função das múltiplas atividades 

docentes realizadas. 

Inclui-se, portanto, nesta revisão a avaliação geral do funcionamento da 

Universidade, bem como de sua natureza e função mais primordiais. 

b) Integração 
A expansão deverá considerar o dinamismo constitutivo básico da 

Universidade realizado no ensino, na pesquisa e na extensão. A integração dessas 

práticas universitárias deve constar com itens específicos em um projeto de 

expansão, mesmo que se privilegie, por razões justificáveis, a priorização de uma 

das dimensões em um determinado campus ou unidade. Em todos os casos, há 

uma concepção e uma prática de Universidade que se expande, o que exige formas 

de integração da Universidade como um todo, nos seus setores e serviços, na rede 

eletrônica, no processo vestibular e na comunicação.  

c) Construção 
A expansão é um momento privilegiado de construção do novo a partir do que 

já se consolidou em termos institucionais e a acadêmicos. Trata-se da construção de 

um modelo universitário atual, viável e dinâmico que seja coerente com o atual 

desenvolvimento das ciências e com a tradição clássica que fundamenta o saber de 

uma forma geral, a ética e a formação integral dos profissionais.  

d) Inserção 
Expansão que responda às demandas educativas, profissionais e sociais das 

localidades em que a Universidade localiza-se com seus campi. A estreita sintonia 

com a realidade impõe-se como uma exigência social, que visa à prestação de 



  

serviços à comunidade, e mercadológica, tendo em vista a oferta de cursos 

adequados às necessidades locais. A discussão e elaboração de uma política de 

expansão oferece um momento rico de revisão do princípio de inserção da 

Universidade não só nos novos espaços em que se implanta, mas em todos os seus 

campi.   

 

1.4   Exigências 
a) Planejamento 
- Formação de Grupo de Trabalho; 

- Organização de agenda de trabalho; 

- Elaboração de Projeto de expansão a partir das possibilidades reais 

oferecidas e das potencialidades e opções da Instituição, prevendo objetivos, 

metas, ações e estratégias; 

b) Políticas 
- Plano que envolva a comunidade no Projeto e na efetivação da expansão, 

chamando os sujeitos á participação segundo as possibilidades e interesses de 

suas unidades;  

- Envolver de maneira direta as unidades que participarão da configuração dos 

novos espaços; 

- Acompanhamento jurídico permanente junto aos sujeitos e entidades 

externos envolvidos na expansão 

 

 

c) Metodológicas 
- Ação integrada com outros projetos específicos: plano diretor, revisão do 

desenho institucional, projeto de mídia etc. 

- Mediação permanente de setores da Universidade, tais como, Jurídico, 

Relações Institucionais, Informática, Comunicação, traçando agenda de suas 

responsabilidades no Projeto; 

- Comunicação permanente com os setores da Universidade na mídia interna e 

em foros específicos 

- Criação do núcleo de educação à distância, conforme indicado no item 1.8.4, d. 

 



  

2.1.5- Planos Diretores Espaciais 
Os planos Diretores deverão qualificar os espaços dos campi existentes. 

 

2.2 -  Organização acadêmica e administrativa 
2.2.1 - Organização geral da Universidade 

A PUC-SP está constituída pelos Centros Universitários, com suas 

Faculdades e respectivos Departamentos, pelo Setor de Pós-Graduação e pelos 

Órgãos Suplementares. 

  Os Centros Universitários são órgãos setoriais de deliberação, supervisão e 

coordenação das unidades universitárias das suas respectivas áreas, congregando 

Faculdades da mesma área de conhecimento ou de áreas afins. As Faculdades são 

as unidades responsáveis pelo ensino, pesquisa e extensão e são organizadas por 

sub-unidades denominadas Departamentos. Elas podem abranger uma ou mais 

áreas de conhecimento.  

Os Órgãos Suplementares são unidades que suprem as atividades das 

Faculdades, cabendo-lhes principalmente desenvolver ações específicas no âmbito 

da extensão ou de serviços. 

A  administração  escolar  da Universidade, vinculada à Vice-Reitoria 

Acadêmica está constituída das Secretarias Acadêmicas, uma para cada Faculdade, 

articuladas com uma Secretaria Geral de Registro Acadêmico (SEGRAC) e a 

Unidade de Registro de Diplomas (URD). Os registros acadêmicos são feitos por um  

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). Para cada Centro Universitário há 

um Expediente. A administração escolar conta ainda com a assessoria de dois 

órgãos vinculados à Reitoria, a Coordenadoria de Assessoria Jurídica (CAJ) e a 

Consultoria Técnico Acadêmica (CONSULTEC). 

A mantenedora, Fundação São Paulo, outorga plena autonomia  

administrativa à PUC-SP. O Presidente da Fundação, estatutariamente, delega suas 

atribuições administrativas ao reitor na qualidade de Secretário Executivo da 

mantenedora, cabendo ao Conselho Superior da Fundação, do qual faz parte o 

Reitor e presidido pelo Arcebispo Metropolitano de São Paulo, a aprovação final dos 

planos, orçamentos, balanços e a supervisão geral. 

A administração geral vinculada à Vice-Reitoria Administrativa, está à cargo 

da Divisão de Recursos Humanos, Divisão de Serviços Administrativos e 



  

Suprimentos, Gerência Financeira (Caixa), Controladoria, Setor de Atendimento ao 

Alunado ( SETAL – Contas a Receber) e   Contabilidade.  

  

Centros Universitários e Faculdades 
 A  PUC-SP possui os seguintes Centros Universitários e Faculdades: 

a) Centro de Ciências Humanas (CCH)  que reúne as Faculdades de: 

• Ciências Sociais, com os cursos de Ciências Sociais, Geografia, História, 

Relações Internacionais e Turismo; 

• Comunicação e Filosofia (COMFIL),  com os cursos de:  Comunicação das 

Artes do Corpo, Comunicação Social: Multimeios, Comunicação Social: Jornalismo, 

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, Filosofia, Letras: Português, Inglês, 

Francês, Espanhol, Secretário Executivo Bilingue - Inglês/Português, Tradutor e 

Interprete. 

 

b) Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas (CCJEA) que 

congrega as Faculdades de : 

• Direito com o curso de Direito 

•Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) com os cursos de 

Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas. 

 

c) Centro de Educação (CE),  que agrega as Faculdades de: 

•Educação com o curso de Pedagogia a as habilitações para a formação  dos 

gestores e profissionais da educação e o Plano Geral  de Licenciatura (disciplinas 

pedagógicas para licenciatura). 

•Fonoaudiologia com o curso de Fonoaudiologia 

 
d) Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) constituído da Faculdade de: 

• Matemática, Física e Tecnologia com os cursos de Ciências da Computação, 

Engenharia Elétrica, Física (ênfase em Física Médica) Matemática (licenciatura). 

  

e) Centro de Ciências Médicas e Biológicas (CCMB) do qual fazem parte as 

Faculdades de: 



  

• Ciências Médicas, com os cursos de Medicina e Enfermagem  

•Ciências Biológicas,   com o curso de Biologia 

 

  2.2.1.1- Órgãos de Direção 

 Grã -Chancelaria: é a autoridade superior da Universidade nos planos da fé e 

da moral, sendo  exercida pelo Arcebispo Metropolitano de São Paulo. 

 Reitoria:  é exercida pelo Reitor, escolhido e nomeado pelo Grão-Chanceler 

na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Fundação São Paulo, dentre 

os professores de uma lista tríplice organizada pelo Conselho Universitário através 

de consulta direta à comunidade mediante processo eleitoral. Compõem também a 

Reitoria os Vice-Reitores Acadêmico, Administrativo e Comunitário, escolhidos pelo 

Reitor e nomeados pelo Grão-Chanceler. 

• Direção Geral de Centro Universitário: é exercida pelo Diretor Geral e Vice, 

escolhidos e nomeados pelo Reitor de uma lista tríplice organizada pelo Conselho 

de Centro, mediante processo eleitoral, dentre os professores doutores do Centro, 

em exercício. 

• Direção de Faculdade:  exercida  pelo Diretor e Vice, escolhidos e nomeados pelo 

Reitor de uma lista tríplice organizada pelo Conselho Departamental, mediante 

processo eleitoral, dentre professores doutores de Faculdade, em exercício. 

• Chefia de Departamento: é exercida pelo Chefe de Departamento e Suplente, 

escolhidos e nomeados de uma lista Tríplice, organizada pelo Departamento 

mediante processo eleitoral, dentre professores do Departamento, em exercício. 

Todos os mandatos têm a duração de quatro anos, exceto o de chefia de 

Departamento que é de 2(dois) anos. 

A  coordenação didática do curso está a cargo  do Conselho Departamental 

de cada Faculdade, que pode delegar essa atribuição a um colegiado formado por 

representantes das áreas que compõem o currículo do curso. Cada curso tem um 

Coordenador subordinado ao Conselho Departamental.  

 

  2.2.1.2- Órgãos de Deliberação: 

• Conselho Universitário, órgão superior de deliberação, o qual define políticas e  

plano geral, procede à avaliação global e controla órgãos executivos; 



  

• Conselho de Ensino e Pesquisa, órgão deliberativo e normativo nos planos 

didático e científico; 

• Conselho de Administração e Finanças, órgão deliberativo e normativo nos 

planos da administração geral e do econômico-financeiro, no âmbito interno da 

Universidade; 

• Conselho Comunitário, órgão deliberativo e normativo no plano da vida 

comunitária da Universidade e no seu relacionamento com a comunidade maior; 

• Congregações, órgãos de supervisão e de recurso no âmbito dos Centros 

Universitários; 

• Conselhos de Centros Universitários, órgãos de articulação e de definição de 

políticas, de planejamento e de avaliação das atividades do Centro; 

• Conselhos Departamentais, órgãos eminentemente técnicos nos planos 

didático-científicos, os quais são responsáveis pela elaboração e coordenação da 

execução dos programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão; 

• Departamentos, órgãos fundamentais do trabalho docente, discente, de 

pesquisa, de assessoria e de extensão universitária. 

•   Comissão de Coordenação de Curso, exerce, por delegação do Conselho 

Departamental a coordenação didática do curso. 
 

  2.2.2  Organização e gestão de pessoal 
    2.2.2.1 Corpo docente 

A  partir da 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, junto 

com o 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, 

constituído de 4% da receita decorrente das anuidades pagas pelo alunado.  Esse 

Fundo financiou e continua financiando 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. Além do apoio desse Fundo, a Universidade 



  

sempre concedeu aos seus docentes a gratuidade nos seus cursos de pós-

graduação. 

Foi também estruturada a carreira docente  a partir de 1971, constituída das 

categorias de Assistente Mestre, Assistente Doutor, Associado e Titular, instituindo-

se o processo de avaliação da produção didática e científica para ingresso e 

promoção,  por meio de concursos, além da exigência de titulação mínima e de 

tempo de interstício para inscrição, a cada nível da carreira. Recentemente a 

carreira docente foi revista, passando a exigir para ingresso e promoção nas 

categorias de  Assistente-Doutor, avaliação contínua do desempenho docente e da 

produção científica mediante plano anual de trabalho acadêmico. A promoção para 

professor Associado e Professor titular será feita mediante concurso, exigindo-se 

como requisitos para inscrição: trabalho  inédito, produção técnica e/ou artística, 

orientação de trabalhos e para titular, além desses, liderança comprovada em uma 

área de pesquisa.  Em algumas unidades acadêmicas, há a exigência e 

regulamentação da Livre-docência. 
Completando o quadro estrutural do corpo docente, foram instituídos os 

regimes de tempo integral e parcial em substituição ao regime de horas-aula, hoje 

com caráter de absoluta exceção e de superação. 

 

Distribuição do corpo docente da PUC-SP por regime de trabalho e carreira de 
magistério 

 
 

REGIME TEMPO INTEGRAL-40H 
Categoria AE ATM ATD AS TL CR CA Total 
Número 44 201 199 103 217 14 6 784 
% 5,6122 25,6378 25,3827 13,1378 27,6786 1,7857 0,7653 100 
 
 

REGIME TEMPO PARCIAL-35H 
Categoria AE ATM ATD AS TL CR CA Total 
Número 2 5 2 1 1 1 0 12 
% 16,6667 41,6667 16,6667 8,3333 8,3333 8,3333 0,0000 100 
 
 

REGIME TEMPO PARCIAL-30H 
Categoria AE ATM ATD AS TL CR CA Total 
Número 31 80 77 15 28 1 2 234 
% 13,2479 34,1880 32,9060 6,4103 11,9658 0,4274 0,8547 100 



  

 
REGIME TEMPO PARCIAL- 25H 

Categoria AE ATM ATD AS TL CR CA Total 
Número 1 7 4 0 2 0 0 14 
% 7,1429 50,0000 28,5714 0,0000 14,2857 0,0000 0,0000 100 
 
 

REGIME TEMPO PARCIAL –20H 
Categoria AE ATM ATD AS TL CR CA Total 
Número 59 97 72 14 18 6 6 272 
% 21,6912 35,6618 26,4706 5,1471 6,6176 2,2059 2,2059 100 
 
 

REGIME TEMPO PARCIAL-15H 
Categoria AE ATM ATD AS TL CR CA Total 
Número 3 5 2 1 0 0 0 11 
% 27,2727 45,4545 18,1818 9,0909 0,0000 0,0000 0,0000 100 
 
 

REGIME TEMPO PARCIAL-10H 
Categoria AE ATM ATD AS TL CR CA Total 
Número 74 115 59 16 16 5 2 287 
% 25,7840 40,0697 20,5575 5,5749 5,5749 1,7422 0,6969 100 
 
 

REGIME TEMPO- OUTROS 
Categoria AE ATM ATD AS TL CR CA Total 
Número 101 52 4 0 1 0 1 159 
% 63,5220 32,7044 2,5157 0,0000 0,6289 0,0000 0,6289 100 
 
AE – Auxiliar de Ensino, ATM – Assistente-Mestre, ATD – Assistente-Doutor, AS – Associado 
TL – Titular, CR – Contratado Responsável, CA – Contratado 

 

A titulação, como consta acima, é pré-requisito para inscrição nos concursos 

para as várias categorias da carreira, isto é, para Auxiliar de Ensino a Titulação 

mínima é a graduação ou especialização, para  Assistente-Mestre o Mestrado e para  

Assistente-Doutor em diante, o doutorado ou Livre-Docência.  Assim,   de um total 

de 1773 professores 852 (48,05%) são doutores(alguns livre-docentes), 562 

(31,69%) são mestres. Mestres e doutores perfazem um total de 1414 (79,79%) 

titulados. Desses titulados 720 (50,91%) estão em regime de tempo integral.  

Professores sem titulação soma 350 (20,20%). Desses, 44 estão no quadro em 

extinção (CR,CA). São professores que não optaram pela carreira docente, em 

1971. Os restantes 315 são Auxiliares de Ensino, estatutariamente, função de 

magistério de caráter probatório, candidatos à carreira do magistério. Dentre estes, 



  

destacam-se ainda  professores de cursos de áreas novas ou de disciplinas com tais 

especificidades que não há titulados entre os profissionais notáveis. Nesses casos, a 

Universidade, na  forma da lei, submete-os ao processo  de reconhecimento de 

notório saber para contratá-los na função de Auxiliar de Ensino, sob a condição de 

fazer mestrado ou Doutorado, dentro do prazo estatutário. 
O regime de trabalho é constituído basicamente de tempo integral (TI-40) de 

40h semanais de trabalho acadêmico e de  tempos parciais de 30 (TP-30), 20 (TP-

20) e 10 (TP-10). O horista existe em caráter excepcional,  e se acha em extinção; 

há ainda algumas poucas situações intermediárias entre os regimes básicos acima 

apontados. Na sua maioria, entretanto, os professores com titulação estão assim 

distribuídos pelos seguintes regimes de trabalho: 

a) professores titulados: 1414 

• entre 20 a 40 horas: 1143 (80,83%) 

• entre 10 a 20 horas:    209(14,78%) 

• entre 01 a 10 horas:      62(4,38%) 

b) professores não titulados: 359 

• entre 20 a 40 horas: 173 (48,18%) 

• entre 10 a 20 horas:  84  (23,39%) 

• entre 01 a 10 horas: 102 (28,41%) 

Dos titulados 720 (50,91%) estão em regime de tempo integral e dos não 

titulados 64 (17,82%). Somados os titulados e não titulados perfazem um total de 

784 (44,21%) professores em tempo integral. 

De 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. 

 

  2.2.2.2- Corpo técnico-administrativo 

•Estruturação e Políticas de Qualificação e Carreira 

 A  PUC-SP possui uma Divisão de Recursos Humanos (DRH) que adota as 

políticas estabelecidas no Plano de Cargos e Salários e no Plano de 

Desenvolvimento Profissional, implantados desde 1996.  

 O Plano de Cargos e Salários apresenta 10 grupos salariais de cargos 

administrativos, acadêmico-administrativos e suporte operacional. 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.  

 Quanto ao Plano de Desenvolvimento Profissional, conta com sistemática de 

avaliação desenvolvida pela DRH. 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. 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 a 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. 

 O conjunto das avaliações permite à DRH ações em duas direções: 

 a) na da identificação de coerências e necessidades individuais e coletivas, 

do diagnóstico de fatos e aspectos diversos de recursos humanos, da proposição e 

da viabilização de treinamentos, da busca e da criação de formas alternativas para 

proporcionar apoio  e de outras ações voltadas para   o clima e a cultura 

organizacional; 

 b) na da constituição e da alimentação de um banco de dados, o Banco de 

Recursos Humanos, comportando 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. 

 A DRH tem feito, pelo seu Departamento de Desenvolvimento de Pessoal, a 

identificação de carências e de necessidades individuais e coletivas, o diagnóstico 



  

de fatos e aspectos  diversos no conjunto  dos recursos humanos, a proposição e a 

viabilização de treinamentos, a busca e a criação de formas alternativas para apoio 

ao desenvolvimento. 

 Implementado há quase 10 anos, o Plano de Cargos e Salários e de 

Desenvolvimento Profissional está sendo analisado, e estudos, para seu 

aperfeiçoamento,  encontram-se em curso. 

 

       2.2.2.3- Corpo discente 

 O corpo discente  da Universidade é constituído de alunos de cursos de 

graduação, seqüenciais e outros, e de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu). 

Têm plena liberdade de associação e estão organizados por Centros Acadêmicos e 

Associações. Estão representados em todos os colegiados da Universidade na 

proporção de até 1/5 da composição de cada órgão colegiado.  

 A  PUC-SP mantém também  uma Escola Especial de Educação Básica 

destinada a alunos surdos, oferecendo as modalidade de  educação infantil e  

ensino fundamental, além de programas a  jovens e adultos.  Também, portadores 

de deficiência auditiva. 

 

  2.2.2.3.1- Programas de apoio aos estudantes: 
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. 

A partir desses pressupostos a PUC-SP tem promovido uma grande 

diversidade de propostas e projetos formulados, considerando-se a grande 

diversidade de perfis dos alunos, tais como social, cultural, étnica, racial, , sexual, 

gênero, de repertório de informações  etc. 

a) Ações afirmativas – O debate sobre a ampliação do acesso à 

educação e as formas de sua democratização tem-se intensificado na sociedade 

brasileira e no interior da comunidade acadêmica, fazendo-as repensar conceitos e 

ações. O reconhecimento da permanência histórica da desigualdade social e racial e 



  

das diferentes formas de discriminação que impedem o acesso de amplos 

segmentos sociais à Universidade tem gerado a implantação crescente de ações 

afirmativas, tanto nas universidades públicas como nas comunitárias. 

As ações afirmativas no âmbito da educação têm como objetivo neutralizar os 

efeitos da discriminação física, social e política.  São elas de naturezas diversas 

como a racial, de gênero, de idade, de nacionalidade, de credo ou de compleição 

física, por meio de iniciativas que ampliem não apenas as oportunidades de acesso 

ao ensino superior, mas também garantam não só a permanência do aluno no curso 

de sua escolha  bem como a sua integralização com sucesso. A PUC-SP, por meio 

de diferentes iniciativas, vem ampliando sua capacidade de ação nessa área. 

Dentre essas iniciativas destaca-se sua atuação no acolhimento de alunos 

indígenas e portadores de necessidades especiais, com predominância dentre estes 

os surdos-mudos e deficientes visuais. A diversidade cultural e social representada 

pela presença desses estudantes tem desencadeado importantes experiências e 

reflexões. Assim, sua presença em  sala de aula vem estimulando a reflexão e o 

desenvolvimento de novas metodologias de ensino-aprendizagem, além de propiciar 

situações inusitadas de convivência com o diferente e com a diferença entre 

professores e alunos. A presença de alunos indígenas  em diferentes cursos da 

Universidade tem confirmado a convicção de que tão importante como democratizar 

o acesso à educação superior para segmentos excluídos é a criação de estratégias 

e recursos institucionais para apoiar sua permanência e viabilizar as condições para 

um bom desempenho acadêmico. 

Quanto à adequação do espaço físico nos “campi”  (anexo 10), a 

Universidade vem desenvolvendo  esforços para adaptá-lo a fim de oferecer 

melhores condições de segurança e acessibilidade. Além disso, tem investido na 

aquisição de equipamentos e tecnologias próprias. 

O grande desafio que se coloca para a PUC-SP é a definição e a 

implementação de programas e serviços principalmente de apoio psicopedagógico e 

psicossocial que possam responder às diferentes necessidades dos estudantes 

portadores de necessidades especiais, aí incluídos os mais pobres, os afro-

descendentes, os indígenas, os surdos-mudos e os deficientes físicos e visuais. 

Medidas têm sido tomadas para a organização de mecanismos que levem à 

discussão e ao compartilhamento das ações em curso e para a construção de 



  

consensos que possam subsidiar a definição e a implementação de políticas 

institucionais de ação afirmativa. 

A adesão ao PROUNI decidido pelo Conselho Universitário reafirma a 

determinação da PUC-SP em prosseguir no desenvolvimento de ações afirmativas 

de inclusão efetiva de novos segmentos sociais no mundo acadêmico. Nesse 

sentido, está em curso o desenvolvimento de um programa de apoio ao estudante, 

com foco nas questões psicopedagógicas, o qual objetiva, sobretudo, a integração 

dos discentes no mundo acadêmico de forma plena e participativa. Ao lado desse 

programa podem ser destacadas as seguintes ações já implantadas na 

Universidade: 

 

a1) Projeto Pindorama – Os pressupostos desse projeto são a valorização 

da diversidade etnico-cultural e 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 o reconhecimento da 

riqueza e importância das culturas indígenas para nossa sociedade. 

O projeto oferece acompanhamento psicopedagógico contínuo aos alunos, 

atividades de formação e de assessoria no desenvolvimento de projetos de pesquisa 

e, em reuniões específicas, o projeto possibilita o aprofundamento da questão 

indígena. 

No processo seletivo de 2001, houve 28 alunos inscritos das etnias Guarani, 

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

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

Pankararu e Xavante; em 2004, 55 alunos das etnias Fulni-ô, Gurani, Pankararu, 

Terena e Xavante. 

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

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

b) bolsas de estudos – A PUC-SP tem um expressivo programa de 

bolsas de estudos que contemplam alunos de graduação e pós-graduação. São 

bolsas financiadas pela própria instituição mantenedora da PUCSP e por convênios 

com agências governamentais. As bolsas financiadas pela Fundação São Paulo-

FSP mantenedora da PUC-SP são integrais e parciais e abrangem as restituíveis 



  

pelos alunos em parcelas mensais depois de dois anos de formados, as doadas pela 

FSP aos alunos comprovadamente carentes, as de estudantes-convênio do 

Programa PEC-G, as de incentivo à iniciação científica, PIBIC-CEPE, as decorrentes 

de atividades de monitoria e de estágio de alunos e de acordos internos concedidas 

a docentes e funcionários-alunos e seus dependentes. 

Há ainda as bolsas decorrentes de convênios entre a PUC-SP e agências de 

fomento.  Em 2004 os dados foram os seguintes: 

 
 
Graduação, Especialização, educação especial   

Órgão 
Financiador 

 
Modalidade 

 
Graduação 

 
Cogeae 

 
Derdic 

Restituível 1935  

Acordo interno 775 482  

Doação 1734  172 

Estágio 91 

PEC-G 49 

Monitoria 195 

PIBIC-CEPE 293 

 

 

 

PUCSP/FSP 

FSP E/F 339 

 

Total  5411 482 172 

Total Geral PUCSP/FSP 6065 

PIBIC-CNPq 145 

CREDUC 13 

FIES 363 

Agências  
Externas 
(Convênios) 

Esc. Da Família 339 

 

Total Geral Agências Externas 860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Pós-Graduação 
 

Órgão  
Financiador 

Modalidade Mestrado Doutorado totais 

Restituível 31 8 39 

Doação 11 2 13 

Acordo interno 134 214 348 

 

 

 

PUCSP/FSP Total Parcial 176 224 400 

CAPES 457 449 906 

CNPq 221 198 419 

Outros 7 11 18 

Agências 
Externas 

Total Parcial 685 658 1343 

 

No item bolsas de estudo, em 2004,  o número de alunos de graduação e de 

pós-graduação beneficiados diretamente pela PUC-SP/FSP, parcial ou totalmente, 

atinge 6465 e, indiretamente, por convênios, 2203, perfazendo um total de 8668 

bolsistas somente em 2004. Destaque-se que o número de alunos carentes que, na 

graduação receberam bolsa-doação atinge 1734 e o número de bolsistas de 

capacitação docente, vindos das instituições universitárias, geralmente públicas, dos 

mais diversos estados do país soma 1343. 

Em resumo, têm-se os seguintes dados por órgão financiador: 

 

Órgão financiador Graduação Pós-graduação Total  Geral 

PUC-SP/FSP 6065 400 6465 
Agências Externas 

(CAPES, CNPq,etc) 
860 1343 2203 

Total Parcial 6925 1743 8668 

 

Essa questão de bolsas de estudos está permanentemente na pauta de 

preocupação  da PUC-SP por se  relacionar, de um lado, com a sua 

responsabilidade social e, de outro, com a viabilidade do seu financiamento. 

  
 
 



  

 
b1) Monitoria – A monitoria está regulamentada por uma Resolução da 

Reitoria de 1999. Essa Resolução institui a bolsa-monitoria de incentivo ao exercício 

dessa atividade no valor equivalente a 3 créditos para efeito de pagamento das 

mensalidades.   

Na prática, o número de monitores voluntários, independentemente de bolsa-

incentivo ultrapassa  de muito a quota fixada que em 2004, foi de 100 bolsas de 

monitoria.  
Levantamento feito junto às unidades revela  que há unanimidade quanto ao 

mérito da atividade de monitoria considerada como importante para alunos 

monitores e professores e para a melhoria da própria prática pedagógica. 

Com a recente alteração das normas do Regimento Geral da Universidade 

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 passa a ser uma 

atividade discente a ser prevista nos projetos pedagógicos dos cursos, 

incorporando-se ao plano de formação dos cursos e dos planos individuais dos 

alunos;  seu exercício passa a contar como trabalho acadêmico integralizador de 

carga horária de duração dos cursos. 

b2) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC-
CEPE, PIBIC-CNPq 

O PIBIC da PUC-SP foi instituído por decisão do Conselho Universitário, e 

está regulamentado pela Resolução nº05, de 27/09/1988. Surgiu da preocupação da 

comunidade acadêmica da Universidade com a questão da articulação entre as 

atividades de pesquisa e ensino, particularmente, no processo de formação do 

aluno. 

As bolsas estavam previstas com duração de um semestre, prorrogáveis 

mediante avaliação do Conselho de Ensino e Pesquisa. Assim, o programa com um 

início inseguro, praticamente em caráter experimental, dada a falta de financiamento 

consistente, firmou-se pelo alto alcance do investimento. 

Como incentivo, a mesma Resolução 5/1988, criou a Bolsa Iniciação 

Científica no valor do “piso nacional de salários”. Para financiar o Programa , a 

Universidade passava a destinar –lhe 0,5% da arrecadação líquida da anuidade 



  

paga pelo alunado. Consolidava assim, o Programa PIBIC-CEPE que, em 2004, teve 

293 bolsistas. 

As quotas do PIBIC-CNPq, destinadas somente às universidades públicas, 

principalmente federais, começaram a ser destinadas também a PUC-SP, em 1989, 

à vista da demonstração do desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação na 

Universidade. Há cinco anos, isto é, em 1999, havia 96 bolsas, chegando, em 2004, 

a 145 as bolsas destinadas à PUC-SP pelo CNPq. Em 2004, realizou-se o 13º 

evento do Encontro Anual de Iniciação Científica. 

c) Estágios - Coordenadoria Geral de Estágios – CGE    

A CGE foi criada  em 1985 e está subordinada à Vice-Reitoria Acadêmica. 

Tem como atribuições: 

• 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. 

 Os eixos articuladores dos trabalhos da CGE são as “Diretrizes para a 

atividade de Estágios da PUC-SP” e a legislação feral sobre estágios. Essas 

“Diretrizes” constituem a política de estágios da Universidade que, focalizando o seu 

caráter pedagógico, valoriza a experiência extra-escolar e vincula a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais. (Anexo nº 03). 
Abrange ainda a política de contra partidas e as normas, para o Programa Bolsa-

Estágio. 

 Incorporado o estágio nos projetos pedagógicos dos cursos, certamente a 

política de estágios expressa nas “Diretrizes do PPI”, tomará outra dimensão e outra 

dinâmica no processo de formação do aluno. 

 A valorização da atividade de estágio como estratégia pedagógica pode ser 

avaliado pelo expressivo aumento nos últimos anos, que de 2832 estagiários, em 

2001 passou para  4815 em 2004. 

 

 



  

2.3- Planejamento e Organização Didático-Pedagógica 

A partir de 1997, depois da promulgação da Lei nº.9394, em dezembro de 

1996, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 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, seminários e, finalmente, os fóruns 

sobre as diretrizes curriculares nacionais e sobre a questão da formação de 

professores para o ensino básico, para a compreensão das propostas das novas 

diretrizes e bases para a educação nacional.  

Nos últimos dois anos, os trabalhos intensificaram-se, tendo a Comissão de 

Ensino do CEPE organizado seis encontros do Fórum de Diretrizes Curriculares 
dos Cursos de Graduação, 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. 

Além dos encontros do Fórum, para subsidiar o CEPE na discussão sobre a 

definição daquela política de graduação, sua Comissão de Ensino considerou 

necessária a realização de discussões temáticas no colegiado. Essas discussões 

foram feitas em sessões extraordinárias cujos temas, preparados 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. 

Além de aprofundar esses temas, o debate das reuniões temáticas também 

pôde fornecer elementos à Comissão de Ensino para a elaboração do PROJETO 
PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – Diretrizes para a graduação da PUC-SP, 
(Anexo nº 01) que orientará as reformas curriculares e a construção dos novos 

projetos pedagógicos que direcionarão a implementação das diretrizes curriculares 

nacionais assegurando, assim, uma nova etapa do processo permanente de 

qualificação do ensino da PUC-SP.  

Depois de traçar o cenário da alta complexidade típica das sociedades 

contemporâneas, o PPI destaca alguns  contextos nos  quais  se deve  repensar o 

ensino de graduação na Universidade. Dentre eles ressalta a “necessidade de 



  

explicitação de valores éticos e morais norteadores da vida em coletividade que se 

traduzam pela conquista da cidadania plena para todos os segmentos sociais, 

especialmente quando se constata o vertiginoso crescimento da intolerância , do 

racismo, do xenofobismo, da violência e da exclusão social”. 

No âmbito da Educação, salienta as “mudanças profundas nos processos de 

ensino e de aprendizagem, resultantes do impacto dos grandes avanços das 

tecnologias da informação e comunicação. Não só incorporam  as mídias de 

informação e comunicação na escola como também, diante de novas  condições 

econômicas, políticas, sociais e culturais, surge a necessidade de revisão das 

formas de ensinar, de aprender e dos conteúdos a serem desenvolvidos, bem como 

a introdução de novas modalidades de ensino, destacando-se o enorme incremento 

e disseminação do ensino a distância”. 

Nesse cenário “torna-se fundamental repensar a formação universitária e a 

concepção pedagógica que a sustenta, que deve estar voltada  para a criação do 

novo, do futuro da sociedade. A universidade está em seu papel social e na sua 

capacidade de resposta aos enormes desafios presentes na atualidade.(...) ela 

precisa renovar-se uma vez que a instituição universitária é ainda, o lugar por 

excelência da produção e da crítica permanente ao conhecimento instituído”. 

Das discussões, debates e seminários sobre a formação de professores 

organizados no âmbito do Fórum de Diretrizes Curriculares resulta o Projeto 
Institucional Para Formação de Professores da Educação Básica da PUC-SP. 
(Anexo nº02) 

O caráter inovador desse Projeto Institucional situa-se na opção “pelas 

áreas de conhecimento, com seus estatutos epistemológicos, como eixo em torno do 

qual se deverão constituir as identidades específicas de cada uma das licenciaturas. 

Propõe-se a fusão do significado e da operacionalidade de cada campo do 

conhecimento, para atender aos objetivos da escola básica, nas perspectivas de 

ordem pedagógica, que tem na identidade epistemológica seu fundamento e na 

dimensão pedagógica sua operacionalidade ou efetivação. Nessa visão, adota-se a 

interdisciplinaridade como o processo determinante para   a superação da dicotomia 

entre o específico e o pedagógico no ensino e na pesquisa”. 

O Projeto propõe  ainda a “necessidade de superar a dicotomia entre 

licenciatura e bacharelado garantindo, principalmente, que tais identidades não se 



  

percam na medida em que identificam a formação de profissionais com práticas e 

objetivos sociais diferentes entre si – nem se tornem um entrave para a construção 

do projeto comum. O essencial  é garantir, na vinculação dos cursos,  o 

enriquecimento mútuo de ambas as formações”. 

Nessa perspectiva, a “construção do projeto pedagógico e sua respectiva  

operacionalização nos cursos de Licenciatura e de Bacharelado (quando a eles 

vinculados) serão realizados pela construção de três núcleos de planejamento e 

gestão pedagógica, distintos e interrelacionados”. 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 “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”. 

O Projeto Institucional  para a Formação de Professores da Educação 
Básica da PUC-SP constitui-se matriz curricular para os cursos de licenciatura da 

Universidade. Forma um conjunto de proposições de caráter operacional que 

permitirá que a diversidade metodológica e epistemológica existente se realizem, em 

conformidade com as perspectivas apontadas pelo PPI e de acordo com o perfil do 

egresso e seus desdobramentos de ordem teórico-metodológico constante do 

mesmo Projeto. 

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 coordenará uma coordenação geral formada pelos 

coordenadores (membros natos) das licenciaturas em nível da Universidade.  



  

Neste ano de 2005, a partir do Projeto Pedagógico Institucional - Diretrizes 
para a Graduação (PPI) e do Projeto Institucional para Formação de 
Professores da Educação Básica da PUC-SP os cursos de bacharelado e 

licenciatura serão todos repensados nos seus projetos pedagógicos, nas suas 

organizações curriculares, com base nas suas diretrizes curriculares nacionais, 

tendo como referência pedagógica básica a articulação entre o ensino, a pesquisa e 

a extensão. Essas atividades indissociáveis constituem a evolução do processo de 

produção de conhecimento, base da qualidade acadêmica, cujas condições  na 

universidade serão apresentadas a seguir. 

 

2.3.1 – Ensino 

2.3.1.1 – Cursos de Graduação  
Em face do novo desenho da sociedade, decorrente do  processo de 

transformação ocorrido a partir da segunda metade do século XX, e em 

conseqüência das alterações propostas no âmbito educacional, resultantes da LDB, 

aprovada em 1996, e da regulamentação legal que dela emanou, o conceito de 

graduação também foi revisto. 

Diante desse quadro, o curso de graduação não se restringe atualmente a 

uma formação estrita e especializada. Ele objetiva a aquisição de múltiplas 

competências, desenvolvidas a longo prazo, visando, sobretudo à conscientização 

do futuro profissional quanto á dimensão 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 encontrados. Deve também estar associada ao 

domínio de métodos analíticos e de múltiplos códigos e linguagens, devendo todos 

esses três elementos estar direcionados a uma formação geral e ampla capaz de 

sustentar  a diversidade de conhecimentos específicos necessários à formação de 

um profissional crítico e criativo. Aliada a essa base teórica, coloca-se a dimensão 

prática, devendo haver entre ambas estreita articulação, além de estar também 

assegurada nessa  relação a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Sintetiza essa concepção a seguinte afirmação extraída de documento do ForGrad 

sobre o Plano Nacional de Graduação: “Um projeto de educação humanista nesta 



  

era densamente tecnológica deve ir além do plano cognitivo-instrumental, para 

incluir outras vertentes do plano prático-moral e estético-expressivo”. 

Essa concepção de graduação só se efetivará se o ensino pautar-se por 

matriz curricular flexível, a qual não poderá  ser baseada exclusivamente em 

disciplinas seqüenciais e hierarquizadas, nem estar restrita  aos limites da sala de 

aula. Também a dicotomia entre teoria e prática e o predomínio de conteúdos  

descritivos não possibilitam a concretização de graduação tal como acima 

apresentada. Assim, a construção do conhecimento, nessa nova perspectiva, deve 

ser fundamentada na reflexão em permanente interação com a realidade. Deve 

tomar como ponto essencial a experiência vivenciada pelo aluno, elemento central 

do projeto curricular. Logo, a idéia de graduação como a fase definitiva de formação 

profissional cede lugar à visão de graduação como uma etapa inicial, na qual a 

noção do aprender contínuo e permanente deve ser desenvolvida, tornando-se uma 

prática necessária e fundamental para o exercício profissional.  

Nessa medida, a atitude, ainda vigente em muitos professores que atuam nos 

cursos de graduação, de que quanto mais conteúdo melhor formado estará o 

profissional deve ser  substituída pela presença da pesquisa a qual deverá estar 

articulada ao ensino centrado na problematização e no questionamento do 

conhecimento e da realidade. Assim, mudanças metodológicas, nas quais a 

pesquisa será um aspecto essencial, deverão desenvolver a  consciência da auto-

aprendizagem   e da formação continuada. 

A PUC-SP  oferece 46 cursos, incluindo-se as habilitações, nas áreas de 

ciências humanas, educação, biológicas, saúde, exatas e tecnologia. Em 2004, 

havia um total de 16521 alunos matriculados nesses cursos e um total de 2497 no 

PEC-Programa de Formação Universitária, programa especial criado pelo Conselho  

Estadual de Educação destinado a dar formação  de graduação plena aos 

professores efetivos das redes públicas com diploma de nível médio. Seus cursos 

mais antigos foram criados e autorizados por  decretos  federais de 1937 e 

reconhecidos em 1943. Os mais recentes, criados pelo Conselho Universitário, 

datam de 1999, com reconhecimento em 2004. Todos estão regularmente 

reconhecidos, e também foram renovados os reconhecimentos daqueles já 

reconhecidos e avaliados posteriormente  à Lei 9394/96. A situação legal desses 

cursos acha-se no Anexo nº 04. 



  

Desses  cursos, dezessete foram avaliados por Comissões do INEP/MEC 

seja para efeito de reconhecimento, seja para renovação de reconhecimento. As 

dimensões  corpo docente e organização didático pedagógica tiveram na sua 

maioria, conceitos CB e CMB. Das dimensões avaliadas destaca, principalmente no 

campus Monte Alegre, o déficit de espaço físico cujo enfrentamento foi e está sendo 

feito.  

Nesse sentido, para 2005, foi criado o  campus Santana.  Nele, em nível de 

graduação funcionarão turmas do curso de Administração. Em nível de pós-

graduação lato sensu, cursos ligados às áreas de Administração e de Língua 

Portuguesa também estão previstos. Além disso, no âmbito da extensão estão 

projetadas propostas relacionadas às Relações Internacionais, às Ciências da 

Religião e à Administração, bem como assessoria na área da Educação ao colégio 

Marillac que, no período diurno, funciona no campus.   

Alunos de vários cursos de graduação foram avaliados pelo antigo Exame 
Nacional de Cursos ENC. O desempenho desses alunos foi, em sua maioria, bom, 

alguns  com conceito A (ótimo). Alunos dos cursos de jornalismo, geografia, história 

e psicologia organizaram nacionalmente o boicote ao exame comparecendo mas 

não respondendo às provas. Por essa razão, os dados de avaliação desses cursos 

não podem ser considerados. O quadro Avaliação: Sistema Nacional  com os 

dados dessas avaliações, acha-se no Anexo nº05.  
 

• Processo seletivo 

Cabe ao Conselho Universitário definir a política educacional da Universidade. 

Dentro dessa política de ingresso, as orientações e aprovação das normas do 

processo seletivo para os  cursos da Universidade são da competência do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). O planejamento e a execução do processo 

seletivo para os cursos de graduação estão a cargo de um órgão com mais de trinta 

anos de experiência e contínuo aperfeiçoamento. Trata-se da Coordenação de 

Vestibulares e Concursos, vinculada à Vice-Reitoria Acadêmica.  
A partir de 1997, iniciou-se um processo de crescimento do setor, com o 

estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior, tanto públicas 

quanto privadas, para a realização do processo Seletivo Unificado da PUC-SP. 

Mantém o formato do vestibular, garantindo um processo seletivo mais qualificado. 



  

O processo seletivo Unificado  hoje abrange, além da PUC-SP, as seguintes 

instituições: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Faculdade de 

Medicina do ABC, Faculdade de Medicina de Marília, Faculdade de Enfermagem 

Albert  Einstein, Centro Universitário SENAC e Faculdade Santa Marcelina. Também 

tem ampliado seus serviços de seleção e concursos em geral, tanto para a própria 

Universidade como para outras instituições, tais como  concursos de seleção para 

residência médica, proficiência em línguas, concursos públicos etc.  

O objetivo principal das provas do Vestibular Unificado da PUC-SP é avaliar a 

formação geral do candidato, construída ao longo do ensino fundamental e médio. 

Isso significa dizer que todos os candidatos, independentemente do curso escolhido, 

são submetidos às mesmas provas, sem exigências diversificadoras. 

As provas constam de questões objetivas de múltipla escolha que versam 

sobre as disciplinas do núcleo comum do ensino médio: Língua Portuguesa, 

Literatura, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Língua 

Estrangeira (Inglês ou Francês).  

As questões analítico-expositivas exigem a elaboração de quatro pequenos 

textos (em Redação, História/Geografia, Matemática/Física e Biologia/Química), em 

que são avaliadas as capacidades de interpretar e organizar idéias, estabelecer 

relações, interpretar dados e fatos e problematizar conjunto de dados relativos a 

quaisquer das áreas de conhecimento. 

As questões analítico-expositivas são elaboradas a partir da definição de um 

tema gerador que é apresentado, discutido e subsidiado por textos e imagens, de 

modo que as quatro questões interdisciplinares sejam explícitas na produção de 

seus enunciados e na especificação  dos critérios de correção.  

Os concursos e os exames elaborados por esta coordenadoria sempre 

atendem aos princípios norteadores definidos pela instituição contratante e, a partir 

desses requisitos, elas são produzidas de modo a apresentar os enunciados  com 

clareza de expressão, pertinência ao tema e significado social. 

O Anexo nº06  contém dados do processo seletivo de 2002 a 2004, 

abrangendo número de vagas, inscritos, relação candidatos/vagas, matriculados e 

percentuais de utilização de vagas. Esses dados mostram uma situação estável e 

confirmam a situação geral dos cursos de maior e menor procura. Nestes últimos, 

obviamente, os percentuais de utilização de vagas são médios e, em alguns casos 



  

crônicos, bastante baixos. Mas, considerada a educação pela PUC-SP como um 

bem público,  não obstante o alto custo desses cursos de menor  procura para a 

Universidade, não consta, em tempo algum, cogitar a suspensão de sua oferta.  

A matrícula total e número de formados de cada curso também constam do 

Anexo nº 06. 

2.3.1.2-  Programas de pós-graduação  
A  Pós-Graduação,  reunindo Mestrado e Doutorado, existe há 32 anos e 

integra o Sistema Nacional de Pós-Graduação 

Os cursos de Pós-Graduação da PUC-SP têm por finalidade a formação de 

docentes para a educação superior e/ou para a pesquisa nas áreas de 

conhecimento, compreendendo o mestrado e o doutorado. 

A  Pós-Graduação tem por objetivos: 

- capacitar pessoal, em nível de Mestrado Acadêmico, Doutorado e Pós-

Doutorado para atuar na docência e na pesquisa; 

- capacitar pessoal, em nível de Mestrado Profissional, na forma de sua 

regulamentação própria, para atuar nos campos específicos dos cursos oferecidos; 

- estimular e desenvolver atividades de pesquisa avançada com finalidade 

didática e científica, tendo em vista a produção, ampliação, aprofundamento e 

difusão de conhecimentos; 

- conferir, de acordo com o regime didático-científico de cada Programa, os graus de 

Doutor, Mestre Acadêmico e Mestre Profissional; 

- acolher e desenvolver projetos de Pós-Doutorado em suas áreas de 

especialidade. Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu  são avaliados 

continuamente pela CAPES. Na PUC-SP, todos os Programas de Pós-Graduação 

(24 programas de mestrado, 01 Mestrado Profissional e 15 de doutorado) são 

aprovados e reconhecidos pela CAPES, a maioria com excelência, de acordo com 

os últimos parâmetros conhecidos de avaliação. São mais de cento e quinze grupos 

de pesquisa da pós-graduação cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq. 

Em 2004, o total de alunos matriculados foi de 4439 dos quais 2979 no 

mestrado e 1460 no doutorado. Nesse mesmo ano, foram defendidas 837 

dissertações e 331 teses, perfazendo um total de 1168 trabalhos. 



  

Nesses 32 anos de existência, a pós-graduação da PUC-SP formou 9479 

mestres e 2395 doutores, num total de 11874 titulados. 

Os dados de matrícula dos últimos três anos e de dissertações e teses 

defendidas em 2004, por programa, acham-se no Anexo nº 07  

 
 

    • Programas, áreas de concentração e linhas de pesquisa 
Administração – Mestrado - Duração mínima: 02 (dois) anos 

 
Áreas de Concentração: Administração e Planejamento; Organização e Recursos Humanos 

Linhas de Pesquisa: Estratégias de Investimento das Instituições e Administração de Recursos Financeiros; 

Administração e Estratégias de Marketing; Administração e Inovação Tecnológica; Qualificação e 

Transformação no Trabalho; Estratégias e Políticas Organizacionais; Administração e Gestão de Recursos 

Humanos 

 
Ciências Contábeis e Atuariais – Mestrado – Duração mínima: 02 (dois) anos 

 
Áreas de Concentração: Ciências Contábeis e Financeiras 

Linhas de Pesquisa: Contabilidade e Auditoria; Controladoria Econômica de Gestão; Finanças Corporativas 

 

Ciências da Religião – Mestrado e Doutorado - Duração mínima: Mestrado / Doutorado: 02 (dois) 
anos  

 
Área de Concentração: Ciências da Religião 

Linhas / Núcleos de Estudos: Fundamentos das Ciências da Religião; Religião, Sociedade e Estado;  

Religião e Campo Simbólico 

 

Ciências Sociais – Mestrado e Doutorado – Duração mínima: Mestrado / Doutorado: 02 (dois) 
anos  

 
Áreas de Concentração: Política; Sociologia; Antropologia; Relações Internacionais 

Linhas de Pesquisa: Mudanças Sociais e Movimentos Sociais; Instituições, Ideologias e Religiões; Produção 

Simbólica e Reprodução Cultural; Estado e Sistemas Sócio-Políticos; Etnologia Brasileira; Materialidade, 

Ideologia e Vida Cotidiana nas Culturas Modernas; Dinâmica Urbano-Regional, Planejamento e Políticas 

Públicas; Relações Internacionais 

 
Comunicação e Semiótica - Mestrado e Doutorado - Duração mínima: ME: 01 (um) ano; DO: 02 
(dois) anos 

 
Áreas de Concentração: Signo e Significação nas Mídias; Intersemiose na Literatura e nas Artes; 
Tecnologias da Informação 

Linhas de Pesquisa: Fundamentos Conceituais da Semiótica e da Comunicação; Linguagens e Processos 



  

Psicossociais nas Mídias; Literatura: Intertextualidade e Hipertextualidade; Linguagens da Arte e Artemídia; 

Cognição e Informação; Tecnoculturas 

 
Direito – Mestrado e Doutorado – Duração mínima: Mestrado / Doutorado: 02 (dois) anos 

 
Áreas de Concentração: Direito de Estado; Direito das Relações Sociais; Filosofia do Direito 

Sub-áreas (Linhas de Pesquisa): Direito Administrativo; Direito Constitucional; Direito Tributário; Direito 

Urbanístico; Direito Civil; Direito Civil Comparado; Direito Comercial; Direito: Difusos e Coletivos; Direito Penal; 

Direito Previdenciário; Direito Processual Civil (Acesso à Justiça); Direito Processual Penal; Direito das 

Relações Econômicas Internacionais; Direito do Trabalho; Direito das Relações de Consumo; Defesa do Meio-

Ambiente; Direito da Criança e do Adolescente; Filosofia do Direito 

 

Economia – Mestrado - Duração mínima: 02 (dois) anos 

 
Área de Concentração: Economia Política 

Linhas de Pesquisa: Estado e Políticas Públicas; Economia Industrial, Trabalho e Tecnologia; Economia 

Regional, Agricultura e Meio Ambiente; Moeda e Crédito; Economia Social; Economia Mundial 

 

Educação: Currículo – Mestrado e Doutorado - Duração mínima: ME: 02 (dois) anos; DO: 2,5 
(dois e meio) anos 

 
Área de Concentração: Currículo  

Núcleo: Currículo, Estado, Sociedade – Linhas de Pesquisa: Políticas Públicas e Reformas Educacionais 

e Curriculares; Currículo e Avaliação Educacional; Currículo, Conhecimento e Cultura 

Núcleo: Currículo e Formação – Linhas de Pesquisa: Formação de Educadores; Interdisciplinaridade; 

Novas Tecnologias em Educação 

 

Educação: História, Política, Sociedade – Mestrado e Doutorado - Duração mínima: ME: 
1,5(um e meio) ano; DO: 2,5(dois e meio) anos 

 
Áreas de Concentração: História da Educação; Educação e Ciências Sociais 

Linhas de Pesquisa: Organizações e Políticas Educacionais; Intelectuais Impressos e Instituições 

Educacionais; Escola e Cultura: Historiografia e História da Educação; Escola e Cultura: Perspectiva das 

Ciências Sociais 

 

Educação Matemática – Mestrado, Doutorado e Mestrado Profissionalizante em Ensino 
de Matemática – Duração mínima: ME: 1,5 (um e meio) ano; DO: 02 (dois) anos; ME PROF: 02 
(dois) anos 

 
Área de Concentração: Educação Matemática 

Linhas de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores; História, 

Epistemologia e Didática da Matemática; Tecnologias da Informação e Educação Matemática 

 



  

Educação: Psicologia da Educação –  Mestrado e Doutorado - Duração mínima: Mestrado / 
Doutorado: 02 (dois) anos 

 
Área de Concentração: Educação e Psicologia 

Linhas de Pesquisa: Processos Psicossociais na Formação de Professores; Desenvolvimento, 

Aprendizagem e Ensino na Escola, na Família e na Comunidade 

 

Filosofia – Mestrado e Doutorado – Duração mínima: Mestrado / Doutorado: 02 (dois) anos  

 
Área de Concentração: Filosofia 

Linhas de Pesquisa: Questões Temáticas de Filosofia das Ciências Humanas; História da Filosofia; Lógica e 

Teoria do Conhecimento 

 

Fonoaudiologia – Mestrado - Duração mínima: 02 (dois) anos 

 
Área de Concentração: Clínica Fonoaudiológica 

Linhas de Pesquisa: Audição na criança; Procedimentos e Implicações Psicossociais nos Distúrbios da 

Audição; Voz: Avaliação e Intervenção; Subjetividade e Linguagem; Linguagem, Corpo e Psiquismo 

 

Gerontologia – Mestrado - Duração mínima: 02 (dois) anos 
 

Área de Concentração: Gerontologia Social 

Linhas de Pesquisa: Gerontologia: Teorias e Métodos; Gerontologia: Envelhecimento – Processos e Práticas 

Sociais, Políticas e Institucionais 

 

História – Mestrado e Doutorado – Duração mínima: Mestrado / Doutorado: 02 (dois) anos  
 

Área de Concentração: História Social 

Linhas de Pesquisa : Cultura e Trabalho; Cultura e Cidade; Cultura e Representação 

 

História da Ciência – Mestrado - Duração mínima: 02 (dois) anos 
Doutorado em processo de aprovação pela CAPES 

 
Área de Concentração: História da Ciência 

Linhas de Pesquisa: História, Ciência e Cultura; História e Teoria da Ciência 

 

Língua Portuguesa – Mestrado e Doutorado - Duração mínima: ME: 02 (dois) anos; DO: 3,5 
(três e meio) anos 

 
Área de Concentração: Língua Portuguesa 

Linhas de Pesquisa: História e Descrição da Língua Portuguesa; Leitura e Redação; Variedades de 



  

Discursos; A Língua Oral do Brasil 

 

Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem – Mestrado e Doutorado – Duração 
mínima: Mestrado Doutorado: 02 (dois) anos 

 
Área de Concentração: Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem

Linhas de Pesquisa: Linguagem e Educação; Linguagem e Trabalho; Linguagem e Patologias; Linguagem, 

Tecnologia e Educação 

 

Literatura e Crítica Literária – Mestrado – Duração mínima: 02 (dois) anos 
 

Área de Concentração: Literatura 

Linha de Pesquisa : Teoria e Crítica Literárias 

 

Psicologia Clínica – Mestrado e Doutorado - Duração mínima: Mestrado / Doutorado: 02 
(dois) anos 

 
Área de Concentração: Psicologia Clínica 

Linhas de Pesquisa: A Problemática do Inconsciente na Dinâmica Psíquica e Social; Família: Estrutura, 

Dinâmica, Transformações e Atendimento; Fundamentos Metapsicológicos e Psicopatológicos da Clínica 

Psicanalítica; Fundamentos Fenomenológico-Existenciais em Psicologia Clínica; Práticas Clínicas: 

Pressupostos, Transformações e Interlocuções; Processos de Singularização na Cultura e na Clínica; 

Psicossomática e Psicologia Hospitalar; Subjetividades Contemporâneas 

 

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento – Mestrado - Duração mínima: 02 
(dois) anos 

 
Área de Concentração: Psicologia Experimental: Análise do Comportamento 

Linhas de Pesquisa: História e Fundamentos Epistemológicos, Metodológicos e Conceituais da Análise do 

Comportamento; Processos Básicos da Análise do Comportamento; Desenvolvimento de Metodologias e 

Tecnologias de Intervenção 

 

Psicologia Social – Mestrado e Doutorado - Duração mínima: Mestrado / Doutorado: 02 
(dois) anos 

 
Área de Concentração: Psicologia Social 

Linhas de Pesquisa: Estudo crítico-epistemológico das categorias analíticas da Psicologia Social; Aportes da 

Psicologia Social à Compreensão de Problemas Sociais 

Relações Internacionais – Mestrado – Programa Santiago Dantas UNESP / UNICAMP / PUCSP - 
Duração mínima: 02 (dois) anos 

 
Áreas de Concentração: Instituições, Processos e Atores; Política Externa 

Linhas de Pesquisa: Organizações Internacionais; Integração Regional; Estado-Nação e 



  

Globalização; Política Externa Brasileira; Economia Política Internacional; Segurança Internacional 

 

Serviço Social – Mestrado e Doutorado – Duração mínima: Mestrado / Doutorado: 02 (dois 
anos)          

 
Áreas de Concentração: Serviço Social, Fundamentos e Prática Profissional; Serviço Social, Políticas 
Sociais e Movimentos Sociais 

Linhas de Pesquisa: Serviço Social, Identidade, Formação e Prática; Assistência Social e 

Seguridade Social; Política Social: Estado, Movimentos Sociais e Associativismo Civil 

Situação de credenciamento e avaliação CAPES 
 Avaliação CAPES - Biênio e Triênio    

Nome do Programa  Início do 
Curso 

1996-1997 1998-1999-2000 2001-2002-2003

 MEA DO MEA DO MEA DO MEA DO MEP
Administração 1978  3  3  4   
Ciências Contábeis e Atuariais 1978  3  3  4   
Ciências da Religião 1978 2002 4  5 4* 5 5  
Ciências Sociais 1973 1982 5 5 5 5 5 5  
Comunicação e Semiótica 1970 1978 5 5 4 4 4 4  
Direito 1973 1973 6 6 6 6 5 5  
Economia  1977  4  4  4   
Educação: História, Política, Sociedade 1971 1977 7 7 5 5 5 5  
Educação (Currículo) 1975 1990 4 4 5 5 5 5  
Educação (Psicologia da Educação) 1969 1982 4 4 5 5 5 5  
Educação Matemática 1975 2002 3  4 4* 5 5 5 
Filosofia 1977 2001 4  4 4* 4 4  
Fonoaudiologia 1979  3  4  3   
Gerontologia  1997  3  3  **   
História 1972 1990 6 6 5 5 5 5  
História da Ciência  1997  3  4  4   
Língua Portuguesa  1974 1998 4 3 4 4 5 5  
Lingüística Aplicada e Estudo da 
Linguagem 

1970 1979 5 5 5 5 5 5  

Literatura e Crítica Literária 2002    3 *  3   
Psicologia (Psicologia Clínica) 1976 1983 5 5 4 4 4 4  
Psicologia (Psicologia Social) 1972 1983 5 5 5 5 5 5  
Psic. Experimental: Análise do 
Comportamento  

1999  4  4  3   

Relações Internacionais / San Tiago 
Dantas 

2003    3 *  4   

Serviço Social 1972 1981 6 6 5 5 6 6  

 
 

2.3.1.3 -  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 suplementar de suporte técnico e administrativo do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE para realização dos 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. Nesse campo da educação continuada, 

a PUC-SP, por meio da COGEAE, tendo em vista ampliar o acesso a profissionais e 

atingir um público cada vez mais amplo e diversificado, vem firmando vários tipos de 

acordos, parcerias, convênios e permutas com a iniciativa pública ou privada. Nos 

últimos quatro anos, o desempenho da PUC-SP na educação continuada apresenta 

os seguintes dados: 

• 183 cursos de especialização ou aperfeiçoamento; 

• 624 atividades de extensão universitária; 

• 25 atividades de educação a distância; 

• 182 projetos especiais, oriundos de parcerias, firmadas por meio de 

convênios com instituições relevantes e identificadas com as finalidades 

da PUC-SP e/ou com o Poder Público; 

• 50334 alunos passaram pela COGEAE, representando uma média de 

12600 pessoas em média por ano; 

• o número de atendimentos eletrônicos passou de 11723, em 2001, a 

13985, em 2004, totalizando 51.891, em quatro anos. 

 

2.3.1.4 - Educação a distância 
 A  Educação a distância na PUC-SP  tem sua origem  no início da década de 

1990, com o desenvolvimento de pesquisas sobre o uso das novas tecnologias 

particularmente, a informática, no processo de  ensino e aprendizagem. Essas 

pesquisas se desenvolvem 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 à 

educação destinada aos professores da rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo. 

 A prática da educação a distância propriamente começa em 1994,  com 

projetos de cursos de Inglês e Francês instrumental,  texto empresarial e de redação 

para vestibulandos, utilizando a BBS. 

 O processo de migração para a Internet tem início em 1996, com um curso de 

Francês na rede, redação para vestibulandos e outros projetos assemelhados. 



  

 Ressalte-se, ainda, que os avanços tecnológicos ocorridos principalmente ao 

final da década de 1990, impulsionaram particularmente as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICS), abrindo novas perspectivas para a PUC-SP. 

Ampliava-se  o campo de ação, mantendo-se a preocupação com as inovações no 

processo de ensino e aprendizagem, bem como vislumbrando-se as potencialidades 

das TICS como um meio de democratização do ensino. 

 A partir  do ano 2000, as iniciativas em educação a distância sofrem 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. 

 Destacam-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 essas 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 

destacam-se o PEC-Formação Universitária um Programa Especial de Formação  de 

professores criado pelo  Conselho Estadual de Educação para os docentes  efetivos 

não portadores de licenciatura plena da rede pública do estado em 2002, atingindo 

cerca de 1700 alunos-professores somente pela PUC-SP e 46 municípios, também 

do estado de São Paulo,  totalizando 4200 alunos-professores. Outro projeto foi o 

curso de Especialização em Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos com o uso 

de Novas Tecnologias, distribuído por 16 estados brasileiros. 

Quanto ao segundo tipo de ações, os cursos em EAD abrangem diferentes 

áreas de conhecimento, numa grande diversidade de assuntos, línguas, duração, 

complexidade e de unidades ofertantes da Universidade, como Departamentos, 

Programas de pós-graduação, Grupos e Núcleos de Pesquisa; todos, no entretanto, 

no âmbito da extensão. 

Nessa diversidade, dois eixos asseguram a unidade das ações em EAD na 

PUC-SP: a motivação e a integração do ensino, pesquisa e extensão. Quanto a 

motivação, cinco fatores suscitaram as atividades:  

a) emergência da área, que evidenciou a necessidade do 

desenvolvimento de pesquisa, aliada ao 

b) desenvolvimento das Tecnologia da Comunicação e Informação (TCI); 



  

c) o potencial humano da instituição caracterizado  por sua postura 

investigativa; 

d) demandas  da comunidade e da sociedade;  

e) compromisso institucional com a democratização da educação. 

Quanto à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, acentue-se 

que todas 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 e viabilizadas no eixo extensionista, que suscita novos 

horizontes para a pesquisa numa dinâmica  cíclica e sucessiva. 

A PUC-SP  tem um acervo de conhecimento acumulado  das pesquisas já 

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

em condições de sustentar o desenvolvimento, com qualidade, da educação  a 

distância no âmbito da graduação e da pós-graduação. Esse é o novo horizonte de 

desafio que  a Universidade se propõe para os próximos anos. 

 
2.3.2- Pesquisa – políticas, grupos 

Na PUC-SP a “pesquisa, essencial à natureza da Universidade, constitui, com 

o ensino e a extensão, o conjunto de atividades que interagem e se alimentam 

reciprocamente”. Nesse contexto, a pesquisa é desenvolvida em duas dimensões: a 

da pesquisa básica e da pesquisa de caráter pedagógico articulada com o ensino e 

a extensão. Na primeira, ela está voltada a crítica e ao avanço da ciência e à 

produção do conhecimento. Na segunda, a pesquisa como princípio educativo-

pedagógico visa a um novo paradigma de ensino, aquele que, ao introduzir o aluno 

na atividade de construção do conhecimento, supera o modelo  de transmissão -  

aquisição, para o de aprender criando e refletindo. Além disso, alimenta as 

disciplinas, pondo-lhes questões novas e desafiantes. Também  a pesquisa permite 

qualificar o compromisso social da universidade e promover mudanças, uma vez que 

é fonte de conhecimento rigoroso dos desafios colocados pela história. 

Desse modo, a pesquisa dá vida ao ensino, movimenta a extensão e ambos, por sua 

vez, suscitam  novos problemas  à pesquisa. Assim, retroalimentando-se, cada  uma 

dessas atividades torna-se dimensão fundamental do projeto acadêmico e da 

inserção social da PUC-SP, indissociáveis, induzem  uma nova dimensão do 

processo de produção de conhecimento na universidade.  



  

Nessa perspectiva, o desenvolvimento  da pesquisa na Universidade tem por 

finalidade: 

a) a produção de conhecimento, e não seu mero consumo, bem como a crítica 

aberta e permanente desta produção;  

b) a intervenção na sociedade a partir das competências específicas geradas pela 

pesquisa. 

c) a possibilidade de que a Universidade, institucionalmente atue como órgão de 

impacto sobre grandes projetos nacionais, criticando-os e colaborando para seu 

aperfeiçoamento; 

d) a formação de quadros capazes de produzir conhecimento, com conseqüente 

aperfeiçoamento do ensino; 

e) a requalificação constante de pesquisadores e, consequentemente da docência; 

f) a formação de profissionais capazes de intervir criticamente e que tenham a 

renovação do conhecimento como princípio ético. 

Quanto às modalidades, 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 obtenção 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 integrada realizada em grupos de pesquisa ou núcleos temáticos com 

equipes integradas por docentes e discentes em projetos conjuntos nacionais e 

internacionais; 

f) pesquisa desenvolvida pelo corpo técnico  e administrativo.  

Dentro desse projeto político-acadêmico a  pesquisa é uma atividade corrente na 

Universidade, articulada com o ensino e a extensão. Os 179 grupos de pesquisa 

cadastrados e certificados  no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq,  nos 

números  apresentados  nos itens sobre bolsas de iniciação científica nos programas 

PIBIC/CEPE e PIBIC/CNPq,  monografias, dissertações e teses defendidas, 

confirmam essa afirmação sobre a pesquisa na Universidade. Além dos projetos de 

pesquisa dos grupos e programas citados,  há um grande número de projetos de 



  

pesquisa individuais de professores em desenvolvimento nos Departamentos. Por 

entender indispensável tanto para o planejamento, quanto para a gestão, a 

divulgação e a definição, com precisão e presteza, do perfil acadêmico e científico 

da PUC-SP, acha-se em organização um banco de dados da produção científica e 

acadêmica da Universidade com base no Curriculun Lattes exigido de todos os 

professores. Nesse mesmo intento de sistematização e acompanhamento da 

pesquisa, há alguns anos a Universidade vem criando e oferecendo suporte aos 

líderes de grupos de pesquisa e a pesquisadores no sentido de um aprimoramento e 

facilitação na certificação dos grupos, no cadastramento de novos grupos e na 

atualização dos grupos existentes, pois os grupos de pesquisa, que vêm 

aumentando cada vez mais tanto na pós-graduação quanto na graduação, 

asseguram o permanente desenvolvimento  da pesquisa na Universidade. Os dados 

dos grupos de pesquisa certificados e cadastrados no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do CNPq  acham-se no Anexo nº 08. 

 
2.3.3- Extensão 

 2.3.3.1 – Conceito e diretrizes 
 A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um dos princípios da 

graduação da PUC-SP previstos no PPI. A articulação da extensão com a pesquisa 

dar-se-á no processo de produção de conhecimento a partir da interface 

universidade/comunidade, privilegiando as metodologias participativas  e o diálogo 

do pesquisador e pesquisados com vistas à criação de conhecimentos que levem às 

transformações sociais. Quanto ao ensino, um dos caminhos para a articulação 

estará no entendimento de que o conceito de sala de aula não deve mais ser 

limitado ao espaço físico tradicional. O ensino deve integrar todos os espaços dentro 

e fora da universidade, em que se realizam os processos sociais com toda a sua 

complexidade, passando a expressar um conteúdo multi, inter e transdisciplinar, 

fundamental à formação do aluno. A formação cidadã somente será possível com 

esse diálogo entre a universidade e a sociedade. Nesse sentido, o princípio 

pedagógico da articulação entre ensino, pesquisa e extensão afirma a inevitabilidade 

da indissociação entre essas atividades, considerando-se o eixo principal da 

formação do aluno. 



  

 Pesquisa e ensino encontram, nas atividades de extensão, elementos de 

fomento e inspiração, pois ela é uma atividade de intervenção social e de difusão de 

conhecimento, de respostas 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. Assim, dentro da relação indissociável, a 

extensão repercute nas orientações para pesquisa, bem como estabelece elementos 

norteadores dos projetos pedagógicos dos cursos. A extensão da PUC-SP mostra-

se articuladora de 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. As atividades de extensão, em suma, compreendem a Comunicação e 

Divulgação Cultural, os Serviços Comunitários, a Educação Continuada e a 

Prestação de Serviços. 

 As diretrizes que orientam a extensão na Universidade são: 

 a) defesa do princípio da indissociabilidade entre as ações acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão; 

 b) articulação (bidirecional) com a sociedade; 

 c) institucionalização da extensão por meio do processo de produção coletiva; 

 d) participação de toda comunidade acadêmica nas ações com a sociedade; 

 e) não substituição do Estado; 

 f) valorização  da interdisciplinaridade e da produção do conhecimento  

 A partir da implementação das diretrizes curriculares nacionais dos cursos da 

Universidade, a extensão passará, de forma estrutural, a compor os projetos 

pedagógicos desses cursos, em consonância com o princípio da indissociabilidade 

do ensino, pesquisa e extensão, contemplando práticas adquiridas pelo aluno, seja 

em atividades complementares, seja em estágios seja em práticas profissionais. 

 

2.3.3.2 – Comunicação e divulgação cultural 
Caracterizam-se como unidades da PUCSP que operam na disseminação da 

produção do conhecimento e na produção do conhecimento e na produção de 

eventos culturais e científicos.  Estão incluídos: a TV PUC, o TUCA, o auditório 

Banespa, a  ACI – Assessoria de Comunicação Institucional,. A EDUC – Editora da 



  

PUCSP, o CEDI – Centro de Documentação e Informação Científica e o Museu da 

Cultura, além das Bibliotecas e Videotecas. 

 

2.3.3.3 – Serviços Comunitários 
Trata-se da intervenção e da prestação de serviços à comunidade, realizada 

por parte de professores, pesquisadores e alunos da PUCSP, nas áreas da Saúde, 

Educação. Cidadania, Cultura entre outras. Estão incluídas nesta modalidade 

programas da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação  

(DERDIC), do  Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC) , do Hospital Santa 

Lucinda, da Clínica Psicológica, da Unitrabalho, da Universidade aberta à 

maturidade e projetos como a Brinquedoteca, os GTs de Fonoaudiologia, o Mão 

Dupla de Solidariedade, o Refazendo Valores, o Condicionamento Físico, a Escrita 

para a Criança Deficente Auditiva entre outros. 

 

        2.3.3.4–  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, atuando 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 políticas, e para o atendimento de necessidades particulares, tendo sempre como 

escopo processos de formação. 

 Destacam-se, nesta categoria, o Instituto de Estudos Especiais (IEE),O 

Instituto Sedes Sapientiae (I.P.), a Clínica Psicológica da Faculdade de Psicologia, o 

Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC), o Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo 

Arns da Faculdade de Direito, a Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios 

da Comunicação (DERDIC), o Instituto de Pesquisas Lingüistica “Sedes Sapientiae” 

para Estudo de Português, o Teia do Saber e o  Centro de Artes e Educação Física.. 

 

• Instituto de Estudos Especiais (IEE) - Este Instituto desenvolve seu 

trabalho por meio da realização de pesquisas, assessorias, treinamentos e 

publicações no campo das políticas sociais. Tem como parceiros privilegiados as 

organizações governamentais (federais, estaduais e municipais), as organizações 

não governamentais, inclusive suas entidades representativas, as associações, os 



  

conselhos de políticas públicas e os movimentos sociais. Nestes últimos anos, o IEE 

vem se dedicando à produção de subsídios para o reordenamento institucional de 

políticas sociais, monitoramento e avaliação de políticas e programas. A formulação 

de propostas, projetos de avaliação e de monitoramento de políticas sociais 

agregam não apenas especialistas e pesquisadores, mas também governos, 

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

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

maior transparência e viabilidade social a ações públicas e democratização das 

decisões políticas com efetiva participação da sociedade civil. 

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

públicas como respostas privilegiadas às expressões da questão social em nosso 

país, que incidem no processo de reprodução social de amplos segmentos sociais 

marcados pela condição de pobreza e desigualdade social, em suas múltiplas 

dimensões. Tem produzido inúmeras publicações, procuradas pelas organizações 

sociais externas à Universidade, por professores e alunos dos cursos de graduação 

e pós-graduação que trabalham ou pesquisam o tema das políticas sociais, 

alcançando um ponderável efeito multiplicador. 

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

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

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

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

nas áreas envolvidas, com o objetivo de produzir conhecimentos e metodologias que 

subsidiem propostas de políticas e programas sociais, além de estratégias de 

implementação. 

 

• Clínica Psicológica - Vinculada à Faculdade de Psicologia oferece 

espaço para exercício e treinamento da prática profissional em psicologia aos alunos 

da graduação, através do atendimento psicoterapêutico gratuito à população que 

não tem acesso aos serviços disponíveis no mercado. Presta serviços nas áreas de 

psiquiatria, neurologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicoterapia de cegos e 

serviço social, além de realizar atendimento de grupo de pais e avaliação 

psicológica. Realiza, também, com destaque e relevância, curso teórico-prático 

destinado a psicólogos recém-formados. A Clínica Psicológica atende, 



  

atualmente, a uma média de 47 clientes novos por mês; oferece estágio a 300 

alunos, mantém cerca de 100 em aprimoramento e 42 em especialização em 

psicopedagogia; envolve, na supervisão, cerca de setenta professores da 

Universidade. Em 2004, atendeu 11018 pacientes  novos e 14506 atendimentos. 

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

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

alunos, o aprofundamento de conceitos relacionados à experiência de atendimento 

clínico e ao trabalho multi e interdisciplinar com outras áreas. 

 

• Núcleo de Trabalhos Comunitários – (NTC) - Este Núcleo, vinculado 

a Faculdade de Educação está voltado para a produção de conhecimentos que 

subsidiem processos educativos, visando ao fortalecimento da luta em defesa da 

inclusão de grupos "minoritários" violados em seus direitos sociais. Busca valorizar 

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

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

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

 O NTC 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 socioeducativos 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.  

 O NTC, através de suas ações tem contribuído, de modo significativo, para 

formar, intervir, assessorar, pesquisar e publicar reflexões baseadas nos projetos 

que desenvolve. Seu trabalho tem sido reconhecido por diferentes instituições 

parceiras, da sociedade civil e do poder público, de tal modo que ações 



  

desenvolvidas no âmbito de convênios com organismos governamentais acabaram 

sendo implantadas na forma de políticas públicas. 

 

• Núcleo de Prática Jurídica "Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo 
Arns",  da Faculdade de Direito da PUC-SP, constitui espaço indispensável para a 

formação prática dos alunos deste curso, capacitando-os, pelo exercício de 

atividades reais, para a realização de suas futuras atividades profissionais e para o 

atendimento ao público. É composto por uma supervisão jurídica e uma 

coordenação acadêmica. Cabe à coordenação acadêmica desenvolver um trabalho 

preventivo com comunidades que não têm acesso aos serviços públicos para 

orientação jurídica e conscientização de direitos. Já a supervisão jurídica presta 

assistência gratuita a este segmento da população nas áreas cível, criminal e de 

família, especialmente em casos de violência doméstica. Na qualidade de 

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

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

participação de advogados devidamente contratados. 

 O Núcleo de Prática Jurídica vem realizando vários convênios e parcerias 

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

também  para assistência judiciária a outras organizações. 

 O Escritório Modelo vem se consolidando como espaço de garantia e 

efetivação de direitos da população social e economicamente mais desfavorecida. 

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

implantação, em novembro de 2004, do Juizado Cível, em convênio com o Tribunal 

de Justiça, que irá favorecer tanto a formação dos alunos como o acesso da 

população local à Justiça. 

 

• Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação - 
DERDIC - O Instituto Educacional São Paulo, sociedade sem fins lucrativos, 

destinado à educação especializada de crianças surdas, foi fundado, em 1954, por 

um grupo de amigos e pais de crianças com deficiência auditiva. Em 1969, o 

Instituto foi doado à Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, constituindo a Divisão de Educação e Reabilitação dos 

Distúrbios da Comunicação - DERDIC, que continuou não só a manter a escola para 



  

crianças surdas, mas também passou a desenvolver atendimento clínico a 

portadores de distúrbios da audição, voz e linguagem. Iniciou-se, neste espaço, o 

desenvolvimento de pesquisas no campo de comunicação humana e seus 

distúrbios, e, posteriormente, o trabalho de formação e aperfeiçoamento de 

profissionais. 

 Hoje, a DERDIC mantém a Clínica de Audição, Voz e Linguagem, a Escola 

Especial de Educação Básica, e, por meio do convênio SUS, participa do projeto de 

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

concessão de aparelhos de amplificação sonora, além de terapia fonoaudiológica. 

Só em 2004 executou 34.512 procedimentos. Realiza ainda cursos de 

aprimoramento, presta assessoria a outras instituições na sua área de atuação, 

desenvolve vários programas de atendimento e formação, constituindo em 

importante campo de estágio para os alunos do curso de Fonoaudiologia. Visando a 

ampliar sua capacidade de atendimento, a DERDIC lançou em 2000 uma campanha 

de divulgação de imagem e captação de recursos, para construção, reforma e 

ampliação de seu patrimônio imobiliário. Como resultado parcial dessa campanha 

em dezembro de 2004, inaugurou a praça de esportes “Osmar Santos”. 

 A DERDIC tem propostas educacionais que se diferenciam de acordo com as 

necessidades e a faixa etária da clientela. Vem adotando, cada vez mais, uma 

postura de respeito à Língua (Língua de Sinais) e à cultura das pessoas surdas, 

priorizando a construção de espaços onde esses aspectos possam ser trabalhados 

com os alunos e suas famílias, ganhando legitimidade por parte da comunidade 

acadêmica e da sociedade.   

 

• Instituto de Pesquisas  Lingüísticas  “Sedes Sapientie” para Estudo de 

Português IP/PUC-SP. 

  O IP/UC-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: 

1. propiciar a 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 lingüisticas 
3. manter uma postura de acolhida à interdisciplinariedade, respeitando a presença 

de linhas diferenciadas de pesquisa na Universidade, considerando a diversidade 

de enfoques e evitando a dispersão. 
Pelos seus objetivos, verifica-se que o IP/PUC-SP atua na direção de uma 

Universidade Aberta à  educação permanente, desenvolvendo atividades: 

1- intra-muros: 

a) Grupos de Pesquisa (todos cadastrados no CNPq); 

b)  b) Iniciação Científica; 

c)  c) atendimento e consultas relativas a questões de Língua Portuguesa;  

2- extra-muros: 

a) Publicações;  

b) eventos (Congresso Brasileiro de Língua e Congresso Internacional de Lusofonia 

– Encontros de Historiografia e de Português Língua Estrangeira);  

c) Cursos de Extensão e Aperfeiçoamento (ligados à COGEAE);  

d) REDE-P – apoio a seus associados (em torno de 7.000);  

e) ESORC – Estudos Orientados por Correspondência; 

 f) SAELP – Serviço de Assessoria para o Ensino de Língua Portuguesa;  

g) SAIE – Serviço de Assessoria a Instituições  Educacionais de Ensino 

Fundamental e Médio;  



  

h) CONTATOS – contatos em entidades afins, nacionais e estrangeiras, para 

intercâmbio de serviços.  
 

• Teia do Saber 

 O projeto Rede do Saber é uma proposta ampla do Governo do Estado de 

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

crianças e jovens possam ter  acesso à cultura , à arte, à ciência e ao mundo do 

trabalho. Para atingir essa meta, é necessária a capacitação dos profissionais da 

Educação, ação a ser realizada por meio de parceria entre a Universidade e a 

Secretaria de Educação, a qual resulta no programa Teia do Saber, parte integrante 

da Rede do Saber, que se caracteriza como investimento na formação continuada 

dos professores do ensino fundamental e médio. O objetivo do programa, além da 

atualização em sentido amplo, é a imersão do professor na vida acadêmica. 

 Tanto em 2003 quanto em 2004, a PUCSP participou da Teia do Saber, 

atuando na capacitação de professores de diferentes componentes curriculares. os 

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

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

sentido de que as atividades mantivessem uma interação permanente entre 

professores cursistas e capacitadores. Também como decorrência da abordagem 

escolhida, houve partilha de informações, a partir de experiências e práticas 

distintas, entre capacitado e cursistas e entre os cursistas, o que resultou na 

construção de novos conhecimentos, fundamentados no diálogo mútuo. 

 O material didático foi especialmente preparado para os professores cursistas 

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

Educação. Ele objetivava, ao mesmo tempo, permitir a vivência da proposta e 

fornecer aos participantes material escrito que pudesse servir de auxílio para novas 

criações, em função da realidade das salas em que ministravam suas disciplinas. 

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

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

positivamente o trabalho desenvolvido na Universidade. Os professores 

capacitadores, por sua vez, consideraram a experiência muito relevante por permitir 

um contato próximo com a realidade atual da escola pública e seus desafios, abrindo 

possibilidades para novas pesquisas. A participação nesse programa de educação 



  

continuada dos professores da rede pública estadual tem garantido o tripé essencial 

da Universidade, qual seja, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

•Centro de Artes e Educação Física – CAEF/PUC-SP 

 O Centro de Artes e Educação Física da PUCSP – CAEF/PUCSP é 

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

na concorrência pública aberta pelo Edital nº 01/2003 da Secretaria da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental do MEC – SEIF/MEC, às universidades brasileiras 

interessadas em “construir centros de formação continuada, desenvolvimento de 

tecnologia e prestação de serviços para as redes públicas de ensino, visando a 

integração da Rede nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Educação (Rede)”. 

 Classificada, e aprovado o seu programa foi firmado com o MEC o convênio 

nº 19/2004 – SEB/MEC, com vigência de agosto de 2004 a agosto de 2008. Por 

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

de verbas específicas, a creditação de seus produtos e ações e divulgação do 

trabalho junto a redes públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do país. 

 Participam do programa o Departamento de Educação Física e Esportes da 

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

Artes do Corpo da Faculdade de Comunicação e Filosofia. Os objetivos gerais do 

CAEF/PUC-SP são os seguintes: 

1- desenvolver pesquisa, cursos, material didático e tecnologia educacional para 

formação continuada de professores das redes públicas brasileiras de Educação 

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

2- articular uma rede  de instituições de ensino superior para a realização de 

cursos de formação continuada que atendam efetivamente professores das redes 

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

Educação Física. 

A vista dos objetivos gerais propostos, as ações a cargo da CAEF/PUC-SP são: 

a) desenvolvimento de programas  e cursos de formação continuada de 

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

e semipresenciais, incluindo a elaboração de material  didático para a formação 

docente (livros, vídeos, softwares). 



  

b) desenvolvimento de projetos de formação de tutores para os programas e 

cursos de formação continuada. 

c) desenvolvimento de tecnologia educacional para ensino fundamental e a 

gestão de redes e unidades de educação pública. 

d) associação a instituições de ensino superior e outras organizações para a 

oferta de programas de formação continuada e a implantação de novas tecnologias 

de ensino e gestão em unidades e redes de ensino.  

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

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

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

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

de elaboração dessas adequações, através de parcerias que incorporam a 

experiência de professores das diferentes regiões em que as ações deste Centro 

são desenvolvidas. O material básico produzido pelo Centro (Módulos, cursos, 

vídeos, livros, cadernos técnicos) é o  referencial articulador dos diferentes projetos 

específicos, fundamentando a certificação oferecida pela PUC-SP. 

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

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

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

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

desses centros com unidades da PUC-SP que tiverem interesse em participar de 

ações de formação continuada. Trata-se de possibilitar que a PUC-SP participe de 

forma mais abrangente da Rede Nacional de Formação Continuada, fazendo-se 

presente em ações promovidas por centro de todas as especialidades. Desta forma, 

o CAEF/PUC-SP, configura-se como mais um canal de comunicação da PUC-SP 

com a sociedade brasileira, especialmente no que se refere à possibilidades de 

contribuir para a melhoria da educação básica em nosso país. 

 
 
• Editora PUC-SP (EDUC) 
 

A  EDUC,  criada pela Deliberação nº10/74 do Conselho Universitário, com o 

objetivo de difundir a produção universitária, publicando livros e revistas científicas, 

divulgando o conhecimento produzido na Universidade e trazendo também para 



  

dentro dela debates que se colocam na sociedade. No seu objetivo, a EDUC tem  

tido acesso direto a autores e especialistas das diversas áreas de modo a poder 

fazer da excelência de um  material o critério primeiro  para sua publicação ao qual 

tem-se  submetido o critério comercial. 

 Nos últimos anos a EDUC vem publicando  cerca de sessenta títulos e seu 

estoque atual de livros/periódicos é de cerca de 60 mil exemplares, com destaque à 

coleção Hipóteses – publicação das melhores teses e dissertações dos Programas 

de Pós-Graduação. 

 Desde 1980, a EDUC vem  dando apoio à publicação de vinte revistas. A 

crescente procura de apoio da EDUC para a abertura de novos periódicos, levou a 

Editora à  definição de uma política de apoio a revistas científicas. Essa política  foi 

definida com a colaboração de editores científicos e os responsáveis  pelas 

unidades que publicam  cada periódico e com base em criteriosa avaliação 

decorrente de exigências de agências científicas, de órgãos  de financiamento de 

publicações científicas e de órgãos  indexadores de periódicos. 

 Como resultado dessa atuação a EDUC  tem contribuído para a formação de 

editores científicos, fornecendo, tanto aos editores dos periódicos  apoiados quanto 

àqueles  que pretendem  criar novos,  acompanhamento e orientação sobre projeto 

editorial, critérios de avaliação aplicado por agências científicas e de financiamento, 

normalização, indexação, financiamento,  permuta com periódicos de outras 

instituições. 

 Tem  havido também  venda de títulos a órgãos públicos. Assim, em 2001 e 

2002, respectivamente, dois e quatro títulos da EDUC foram, selecionados pelo 

CAMPED/INEP (comitê de Produtores de Informação Educacional do Instituto 

Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais) para  distribuição a instituições 

públicas de educação, bibliotecas universitárias públicas e outras a fim de ampliar a 

disponibilidade de títulos a serem adotados como bibliografia nas licenciaturas. Em 

2004, também com título da EDUC foi selecionado para compra pela Fundação 

Biblioteca Nacional para compor o acervo básico das bibliotecas públicas 

implantadas pelo programa “Livro Aberto”. 

 A partir de 2005, a editora se  reorganiza tendo em vista a implementação de 

políticas  interligadas vinculadas ao tema:  “O Livro na PUC-SP”. 



  

 Isso diz respeito ao processo  de consolidação de parcerias da Editora com 

os professores que promovem  a pesquisa, o ensino e a extensão na Universidade e 

também com segmentos  que mantém interação contínua com a cidade. A EDUC se 

prepara para dar suporte editorial a esse diálogo.  

 A EDUC trabalha com os seguintes objetivos: 

a) aprimorar   continuamente a linha editorial da EDUC no diálogo com a 

comunidade; b) estabelecer padrões de  arte e finalização para coleções 

específicas; c) estabelecer uma política de incremento da “marca da editora” 

associada a um plano geral de projeção e visibilidade e captação de recursos; d) 
estabelecer canais de integração entre a editora e os projetos editoriais dos 

professores da PUC-SP; e) oferecer  subsídios para que a EDUC colabore 

efetivamente com um projeto de incremento  e projeção da biblioteca (projeto 

“biblioteca da cidade”); f) candidatar a Editora às  parcerias internacionais possíveis; 

g) projetar uma coleção em parceria “interna” com professores da PUC-SP; h) 
sugerir convênio para apresentar propostas editoriais dirigidas à Rede Pública de 

Ensino de São Paulo; i) obter recursos para o “projeto clássicos PUC-SP” com suas 

respectivas parcerias; j) obter recursos para o projeto “Revista PUC-SP”; l) 
implementar o “projeto fundo de catálogo PUC-SP” que consiste na publicação de 

clássicos das ciências humanas pela PUC-SP; m) buscar recursos para negociar 

traduções de livros pouco acessíveis aos nossos alunos; n) captar recursos e 

consolidar parcerias para ampliar o horizonte de ação da EDUC. 

 

2.3- Infraestrutura  física e acadêmica 
As demandas por espaços para abrigar novos cursos, turmas/disciplinas, 

novas atividades, projetos ou grupos têm crescido em ritmo superior ao do 

crescimento de espaços, em especial no campus (sede) Monte Alegre, onde está 

concentrada a maior parte das atividades acadêmicas da PUC-SP, pois nele estão 

instaladas as Unidades das áreas de Ciências Humanas e Educação. 

Sem descuidar dos demais, principalmente no campus Monte Alegre, a partir 

de um plano, têm sido reformadas e construídas salas de aula, laboratórios de 

informática e locais ocupados por setores administrativos, bem como têm sido feitas 

adequações e qualificações dos espaços disponíveis e agregados novos espaços.  

Investimentos pontuais nesse âmbito estão continuamente previstos nos vários 



  

“campi” da Universidade. Além disso a ampliação do espaço físico para atender às 

novas demandas decorrentes do desenvolvimento da Universidade está na pauta 

das suas prioridades. Nesse sentido, foi feita parceria com a Cúria Metropolitana 

para a instalação de dois novos  campi em São Paulo. Um imediatamente, o 

campus Santana, na Rua Voluntários da Pátria, nº 1653, no bairro do mesmo nome, 

onde foram abertas turmas do curso de Administração de Empresas e cursos de 

especialização, “lato sensu” e, em planejamento, cursos na área da educação 

tecnológica. È um prédio bastante amplo, com 15 salas de aula, biblioteca com 

condições de ampliação; laboratórios; anfiteatro com 300 lugares, espaço 

multimídia; ampla secretaria; espaço para uso administrativo; salas amplas para 

professores; banheiros em quantidade compatível com o  número  de usuários do 

espaço, quadras de esporte e capela.  

Outro prédio para médio prazo, em negociação com a Cúria Metropolitana, é 

a do Palacete do Carmo, situado na Rua Venceslau Brás, no centro de São Paulo. 

A seguir, a descrição da infraestrutura física e acadêmica de cada campus  e 

a indicação dos investimentos em andamento ou previstos em cada um deles. 

Destacam-se, em termos gerais, abrangendo todos os “campi” a previsão no 

processo de reestruturação financeira da PUC-SP os investimentos para a área de 

informática no sentido da sua modernização, incluindo-se investimentos em 

“software”  e “hardware”. 

 
 2.3.1 -  Campus Monte Alegre  

♦ Infraestrutura física 

É  o Campus principal da Universidade, onde funciona a administração central 

e a grande maioria dos cursos. Esse campus ocupa mais de um quarteirão e é 

constituído dos seguintes imóveis: 

 • Situados no quarteirão formado pelas ruas Monte Alegre, João Ramalho, 

Ministro de Godói e Bartira (imóveis próprios) em um lote de 18.439m² com área 

total construída de 54.559m². Os imóveis desse quarteirão, voltados para a Rua 

Monte Alegre são tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Artístico, Arquitetônico e Turístico da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

(CONDEPHAAT). 



  

 • situados em 7 lotes interligados, sendo 3 deles na Rua Monte Alegre, 961, 

971 e 977, 2 na Rua João Ramalho, 301 e 311 e 2 na Rua Cardoso de Almeida 986 

e 990 (imóveis próprios) totalizando área construída de 5.094m². 

 • situado na Rua João Ramalho 182 (imóvel próprio). 

 • Locados nas imediações: Rua Monte Alegre, 1104; Rua Monte Alegre, 1154; 

(estes imóveis foram alugados para abrigar atividades, cursos e projetos, 

adicionalmente aos próprios). 

           •Rua Monte Alegre, nº.984, prédio-sede, com quatro pavimentos 

(embasamento, subsolo, térreo e 1º andar), com área construída de 4.642m². 
 Ocupação- salas de aula, laboratórios e setores acadêmicos e 

administrativos. 

        •  Rua Ministro Godói, nº.969, Edifício Reitor Bandeira de Mello, com oito 

pavimentos (estacionamento, subsolo, térreo e 5 andares) área construída de 

43.732m². 
 Ocupação- salas de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas e setores 

acadêmicos e administrativos. 

        •  Rua Monte Alegre, nº.1024. Prédio com 4 pavimentos (2 subsolos, térreo e 

saguão superior), área construída 4.036m². 
 Ocupação - Anfiteatros (TUCA, Tuquinha, Tuca Arena) restaurante (com 

suas dependências) . 

        •  Rua Monte Alegre nº.940 

 Ocupação:    Capela, com área construída de 578m² 
  Casa Paroquial, com subsolo, térreo e andar superior, sendo a área 

construída de 197m² 

        •  Rua Monte Alegre,  Quadra de Esportes, com área de 621m². 

        • Rua Monte Alegre, Oficina e Vestuários, com 560m². 

        • Rua Monte Alegre nº.961 (quarteirão Cardoso de Almeida) com sobrado,  

sendo a área construída de 589m². 
 Ocupação - Clínica Psicológica da Faculdade de Psicologia. 

        • Rua Monte Alegre nº.971 (quarteirão Cardoso de Almeida), com 2 

sobrados,sendo as  áreas construídas de 92m² e 458m². 



  

      Ocupação - Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos 

da Linguagem (LAEL) e Centro de Estudos e Pesquisas em Línguas Instrumentais - 

Inglês (CEPRIL). 

        •Rua Monte Alegre, nº 977 (quarteirão Cardoso de Almeida), com 2 sobrados,  

sendo as áreas construídas de 304m²  e 56m². 
 Ocupação - Faculdade de Comunicação e Filosofia (COMFIL) 

        •Rua João Ramalho nº.301 (quarteirão Cardoso de Almeida), com 1 sobrado, 

possuindo área de 257m² 
 Ocupação- Laboratórios  da Faculdade de Psicologia 

        • Rua João Ramalho nº.311 (quarteirão Cardoso de Almeida), com 3 imóveis: 2 

com 1 pavimento e com  áreas construídas de 173m² e 41m² e 1 com 3 pavimentos, 

área construída de 1.502m². 
 Ocupação - Departamentos da Faculdade de Comunicação e Filosofia, salas 

de aula e laboratórios de vídeo, TV e rádio utilizados pelos cursos de Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda. 

        • Rua Cardoso de Almeida nº.986 (quarteirão Cardoso de Almeida) com 2 

imóveis, com áreas construídas de 327m² (2 pavimentos) e 66m² (01 pavimento). 

 Ocupação - Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 

        • Rua Cardoso de Almeida nº.990 (quarteirão Cardoso de Almeida), com 2 

imóveis: 1 deles, com 3 pavimentos e 303m² de construção e outro, com 2 

pavimentos e 921m². 
 Ocupação - salas de aula, Programa de Avaliação da PUC-SP e por um 

Centro Acadêmico). 

        • Rua João Ramalho nº.182, esquina com a Rua Cardoso de Almeida, prédio 

com 10 pavimentos, com 2.283.55 m² de área construída. 

 Ocupação - Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica, salas de 

aula. 

 • Rua Ministro de Godoi nº 1173, imóvel locado  com 155.05 m²  

 Ocupação - Instituto de Estudos Especiais, 

  • Rua Monte Alegre nº.1104, imóvel locado, 4 pavimentos, com 584.64m² de 

construção. 



  

 Ocupação - Coordenação do Curso de Comunicação das Artes do Corpo, 

salas especiais para este curso e para os da Fonoaudiologia e Psicologia 

(relaxamento) e disciplinas de Educação Física. (Atualmente, esse espaço está 

ocupado pela SEGRAC. 

        •Rua Monte Alegre nº.1152, imóvel locado, com 2 pavimentos, área construída 

de 165.44m² 

 Ocupação - Ambientes de ensino do Programa Especial de Formação de 

Professores em Exercício (PEC - Formação Universitária) - Estúdios de 

videoconferência e laboratórios conectados à Rede PEC da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo. 

 •Rua Cardoso de Almeida, 1802, imóvel locado com  área construída de 

227.71 m² 

Ocupação – TV PUC 

•Rua Ministro de Godoi, 1197 com área construída de 177.10 m²  

Ocupação – Em média 130.00 m²  da área do imóvel é destinada à 

EDUC(Editora da Universidade Católica) 

 

•Rua Ministro de Godoi, 1181, total da área construída, 134.47 m²  

  Ocupação 97.17 m²    locado para o NTC(Núcleo de Trabalhos Comunitários) 

e 40.30m² para o IP( Instituto de Pesquisas “Sedes Sapientiae”) 

•Rua João Ramalho, 295 imóvel locado com 406.34 m²  de área construída 

Ocupação Escritório Modelo/Tribunal de Justiça 

  

♦ Investimentos em andamento ou previstos: 

a) reformas no prédio séde:  da estrutura com vistas à sua adequação às 

normas de segurança; adequação de espaços para instalação de órgãos 

administrativos e de serviços; b) prédio Reitor Bandeira de Mello: reforma de 10 

salas de aula no 3ºandar; divisão de sala-auditório em salas para defesa de 

dissertações e teses do Setor de Pós-graduação (4º andar); instalação do 3º 

elevador para portadores de necessidades especiais; c) reformas gerais: adequação 

do sistema de esgoto e drenagem de água fluvial, reformulação da área de coleta de 

lixo; reforma do restaurante universitário;  

 



  

♦ Infraestrutura acadêmica 

Laboratórios  
 

a) Análise Acústica (laboratório Integrado) -  Área de Conhecimento: Fonética 

Acústica - Área física 23 m2-  Capacidade de atendimento 10 alunos, Turno de 

Funcionamento:  manhã, tarde e noite 

b) Anatomia - Áreas de conhecimento: Fonoaudiologia e Psicologia, Àrea Física 

Total: 87,71 m2 (Sala anatomia) 41,21m2, (sala microscopia)  30,70 m2,  (sala 

estudos) 15,80 m2, Capacidade de atendimento 20 alunos, Turno de Funcionamento: 

Manhã, tarde e noite 

c)  Brinquedoteca - Área de conhecimento: Educação - Área física 12,90 m2, 

Capacidade de atendimento    20 alunos, Turno de Funcionamento: manhã, tarde e 

noite 

d) Centro de Aprendizagem de Línguas -  Áreas de conhecimento: Pesquisa, 

Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras em Centro de Multimeios, Área 

Física total: 297,75 m2, Capacidade de atendimento  50 alunos, Turno de 

Funcionamento: manhã, tarde e noite 

e) Estúdio de Fotografia -  Área de conhecimento: Comunicação, Área Física: 

92 m2 (aulas práticas) Capacidade de Atendimento 20 alunos, Turno de 

Funcionamento: manhã, tarde e noite 

f)  Estúdio de TV -  Área de conhecimento: Comunicação, Área física: 165m2 

Capacidade de Atendimento, 50 alunos e Turno de Funcionamento: manhã, tarde e 

noite 

g) Fotografia -  Área de conhecimento: Comunicação, Área Física: 158m2 

Capacidade de Atendimento 30 alunos, Turno de Funcionamento:  manhã, tarde e 

noite (Os dois itens em vermelho foram reunidos num único espaço no 5º andar do 

PBM.  

h) Geociências  - Áreas de conhecimento Geologia/Geomofologia /Climatologia 

/Hidrografia/Biogeografia e Pedologia, Área Física: 10,6x6m, Turno de 

Funcionamento: manhã, tarde e noite 

i) Informática -  Areas de Cs. Econômicas, Contábeis, Atuariais e 

Administração - 6 laboratórios, Área Física total: 420 m2 - Capacidade de 

atendimento, 60 alunos e Turno de Funcionamento:  manhã, tarde e noite 



  

j) Linguagem e Informática -  Áreas de Conhecimento: Comunicação: 

produção Textual, Edição de Vídeo, Webwriting, Animação, Web Design, Design e 

Planejamento Gráfico, Linguística e Linguística Aplicada: Ensino de Línguas, Análise 

Acústica, Fonética e Fonologia, Linguística de Corpus, Tradução e Ensino de Língua 

Materna e Estrangeira. Área Física 147 m2 Capacidade de atendimento, 100 alunos 

e Turno de Funcionamento:  manhã, tarde e noite 

k) Psicologia Experimental -  Área de Conhecimento: Psicologia.  Área Física 

total: 270 m2, 1 sala de exercícios, biotério de ratos para 300 animais Capacidade de 

atendimento 100 alunos por dia, turno de funcionamento manhã, tarde e noite 

l) Rádio -  Área de conhecimento: Comunicação, Área Física 52 m2 Capacidade 

de atendimento, 30 alunos e turno de funcionamento manhã, tarde e noite 

m) Vídeo (ilhas de Edição, Atendimento e Almoxarifado) -  Área de 

conhecimento: Comunicação , Área Física: 52 m2, Capacidade de atendimento 05 

alunos por ilha de edição (02 ilhas)  +16 equipamentos para externa emprestados 

individualmente ou para grupos de 3 a 5 alunos, turnos de Funcionamento manhã, 

tarde e noite 

n) Centro Didático de Informática - O CDI é um espaço voltado para o ensino 

e desenvolvimento de pesquisa, no que se refere ao uso de equipamento de 

informática. Seu acesso é franqueado a todos os membros da comunidade 

universitária,  devidamente cadastrados, o que inclui, além dos alunos regulares de 

graduação e de pós-graduação, os de cursos de extensão, aperfeiçoamento e 

especialização. Os participantes de eventos na Universidade são cadastrados como 

visitantes, podendo, também, fazer uso do espaço. O CDI está localizado no campus 

Monte Alegre, no subsolo do Prédio Reitor Bandeira de Mello. O atendimento aos 

usuários é feito por oito funcionários que se revezam no período das 8:00 às 23:00h. 

Prioritariamente, o uso do espaço é reservado para: 

• cursos curriculares regulares (disciplinas); 

• atendimento a usuários individuais (exercícios e pesquisa); 

• atividades esporádicas de disciplinas (demonstrações, treinamentos específicos 

etc..) 

O apoio fornecido aos usuários envolve, entre outros: 

1. preparação do equipamento para aulas; 

2. suporte técnico; 



  

3. instalação de software e material didático em meio digital; 

4. orientação sobre o uso do equipamento; 

5. orientação sobre o uso de software; 

6. programação para o tratamento de material para pesquisa; 

7. configuração da rede. 

 

Espaço Físico 
O espaço físico do CDI é composto por  1 Sala de Apoio e 6 laboratórios 

(área total= 307,31m2 ). Cada laboratório é dotado de ar-condicionado e um quadro 

branco. O sistema de atendimento é o de 1x1 (um aluno por computador). Os 

equipamentos estão ligados em rede. 

 

 

•Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri 

Horário: 2ª a 6ª das 08:00 às 22:00h - Sábados das 08:00 às 17:00 h (exceto 

período de férias) 

Telefone: (0xx11)36708265/36708015 

Fax: (0xx11) 36708017 

Email: biblinal@pucsp.br

 

A Biblioteca conta com acervo de aproximadamente: 

- 173.206 volumes de livros 

- 13.403 títulos de teses e dissertações 

- 3.699 títulos de periódicos 

- 4.878 títulos de fitas de vídeo 

- 200 títulos em microfichas e microfilmes 

- 234 títulos de CDROM's 

 

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. 

mailto:biblinal@pucsp.br


  

Ocupa área de  4.300m² destinando 60% para armazenamento do acervo e serviços 

técnicos e 40% para atendimento ao usuário, disponibilizando 600 lugares para 

estudo 

Dispõe de : 

- espaço para exposições e eventos 

- 2 cabines de estudo 

- 4 colméias para projeção de vídeo 

- 1 auditório com 40 lugares (equipado com data show, tela retrátil, vídeo/DVD, flip 

chart). 

 

Hemeroteca - Acervo formado de jornais e revista da grande Imprensa, Jornais 

Alternativos e Recortes de Jornais. Os recortes são organizados em pastas e 

recuperados pelo assunto. 

 

Videoteca- Acervo formado de fitas de vídeo educativas e de ficção. Promove 

eventos, apoia e incentiva projetos para produção de vídeos e registra as principais 

palestras da Universidade. 

 

Multimídia -  disponibiliza acesso às bases de dados em Cd - Rom e DVD 

 

2.3.2 -  Campus Marquês de Paranaguá.  
Infraestrutura física 
Nesse campus, existem os seguintes imóveis próprios: 

•prédio com 3 pavimentos e 911m² de área construída; 

• prédio com 4 pavimentos e 2.596m² de área construída; 

• prédio com 4 pavimentos e 1.344m² de área construída; 

• um sobrado com 2 pavimentos e 934m²  de área construída; 

• uma quadra de esportes. 

•um imóvel locado com 4 pavimentos e 1.776m². 

 Ocupação - salas de aula, biblioteca, auditório e setores acadêmicos 

administrativos do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, do Programa de Pós-

Graduação da área e da Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 

Extensão. 



  

♦ Investimentos em andamento ou previstos: 

Reformas e adaptações com vistas à segurança e acessibilidade dos prédios. 

 

♦ Infraestrutura acadêmica 

Laboratórios  
 

a) Informática (área de Exatas e Tecnologia) 

b) Mecânica de Fluídos 

c) Laboratório 01 - Prédio III  Automação Industrial, Conversão eletromecânica 

de Energia e Química  - Área de conhecimento: Exatas, Área Física: 38 m2, 

Capacidade de atendimento 24 alunos e Turno de Funcionamento:  manhã, tarde e 

noite  

d)Laboratório 02 - Prédio II Circuitos Elétricos, Circuitos Lógicos e Sistemas 

Digitais e Controle Servomecanismos e Princípios da Comunicação.  Área de 

Conhecimento: Exatas  Área Física 58 m2 Capacidade de atendimento 24 alunos e 

Turno de Funcionamento: manhã, tarde e noite    

e) Laboratório 03 - Física Geral e Experimental. Área de conhecimento: 

Exatas  Área Física: 58  m2, Capacidade de atendimento 24 alunos e Turno de 

Funcionamento: manhã, tarde e noite 

f) Laboratório 05 - Prédio II Eletromagnetismo, Eletrônica  1 e 2, Eletrônica 
Industrial e Eletrotécnica Aplicada Área de conhecimento: Exatas Área Física : 

58,m2 Capacidade de Atendimento 24 alunos, Turno de Funcionamento manhã, 

tarde e noite 

g) Laboratório P3- Prédio II Técnicas Nucleares. Área de Conhecimento: 

Exatas    - Área Física 18,6 m2 Capacidade de atendimento 15 alunos, Turno de 

Funcionamento: noturno 

h) Laboratório P4 - Prédio I  Eletricidade e Materiais Elétricos. Área de 

conhecimento: Exatas - Área Física 28 m2, capacidade de atendimento, 12 alunos 

Turno de Funcionamento: manhã, tarde noite 

 
Biblioteca  
 



  

Horário: 2ª a 6ª feira - das 08:00 às 22:00h - Sábados: das 08:00 às 13:00h (exceto 

nas férias) 

Telefone: (0xx11) 32561622 ramal 262    Email: biblio@pucsp.br

 

A Biblioteca conta com o acervo de aproximadamente: 

- volumes de livros 

- títulos de periódicos 

- 253 títulos em fita de vídeo 

- 458 títulos de teses e dissertações 

- 857 miscelâneas (apostilas, tccs, seminários, etc.) 

- 67 cdroms 

- 15 softwares 

- 47 disquetes 

Atende às áreas de Matemática, Física, ciência da Computação, Engenharia 

Elétrica e História das Ciências. Ocupa 340,37m², destinando 60% de atendimento 

ao usuário e 40% ao armazenamento do acervo e serviços técnicos. 

 
 
2.3.3 Campus Ibirapuera - 

 ♦Infraestrutura física 

     • Prédio de 2 pavimentos, área construída de 4.731m², quadra de esportes com 

arquibancada de 1.889m². 
 Ocupação - Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC) com sua Escola para Surdos Instituto Educacional São 

Paulo (educação infantil e ensino fundamental) e Clínica de Audição, Voz e 

Linguagem. 

 

♦ Investimentos em andamento ou previstos: 

Construção de área para atender às necessidades dos setores profissionalizantes 

para deficientes auditivos. 
 
♦Infraestrutura acadêmica 
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•Equipamentos 

20 salas de tarepia com espelho espião, amplificadores e fones de ouvido para 

observação, com divã para relaxamento; 

06 salas para supervisão clínica; 

salas para exame foniátrico, otorrinolaringológico, neurológico, com equipamentos 

especializados na área; 

salas de atendimento - Serviço Social e Psicológico; 

ala de informática utilizada pelos alunos de EDAC - Educação dos Distúrbios da 

Áudio Comunicação 

09 cabinas para Avaliação audiológica; 

Salas de secretaria, tesouraria e de reuniões 

 

 
 Laboratórios 
 
a) Audiologia -  Área de conhecimento: Fonoaudiologia.  Área Física: 05 salas de 

4,10x3,00 - capacidade: 12 alunos  02 salas de 2x3 m2; 01 sala  2,40x3,20 m2, 01 

sala 2,30x3m2 - capacidade 08 alunos  

b) Derdic Voz  -  Área de conhecimento: fonoaudiologia. Área Física: 01 sala de 15 

m2; 01 sala de 3xx3,95 - capacidade para 10 alunos  

 

• Biblioteca  
 

Localização: Rua doutora Neyde Apparecida Solitto, 435 - Vila Clementino 

Horário: 2ª a 6ª feira das 08:30 às 19:00h 

Telefone (0xx11) 55499488 ramais 231 e 232    Fax: ()xx11) 55797502 

Email: bs@derdic.pucsp.br

 

A Biblioteca conta com um acervo de aproximadamente: 

- 4.851 títulos 

- 412 títulos de periódicos 

- 741 títulos de teses e dissertações 

- 60 títulos de fitas de vídeo com 94 volumes em toda  a coleção. 
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Atende às áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Lingüística e Ciências da Saúde. 

Ocupa 96m². 

 
2.3.4 Campus Sorocaba 
- Infraestrutura física 

      • Prédio com 5 pavimentos, possuindo  15550,86m² de área construída; 

 Ocupação - salas de aula, laboratórios, auditório e setores acadêmico-

administrativos dos cursos de Medicina, Enfermagem e Ciências Biológicas. 

 •Centro de Ciências Médicas e Biológicas, 6.302,32 m²; 

 •Hospital Santa Lucinda,  área construída  5.152,66 m²; 

 •Biblioteca, área construída 1.186,20 m²; 

 •Administração/Ortopedia, área construída 1.109,68 m²; 

 •Centro Acadêmico Vital Brasil,  área construída 1.800,00 m²; 

     ♦ Investimentos em andamento ou previstos: 

a) reforma da Bilbioteca; b) reforma e adequação do laboratório de histologia e 

outros; c) instalação de elevador no prédio-sede para atender portadores de 

necessidades especiais; d) reforma do Hospital Santa Lucinda. 

 

 ♦Infraestrutura acadêmica 

 

•Laboratórios 

 
a) Anatomia Humana -  Áreas de conhecimento: Ciências Biológicas, 

Enfermagem e Medicina - Área Física Total: 272 m2 (aulas práticas) 152m2, (apoio 

01) 30m2, (apoio 02) 30m2, (apoio 03) 30m2, (docentes) 30m2 - Capacidade de 

atendimento 100 alunos Turno de Funcionamento: manhã, tarde e noite 

b) Anatomia Patológica  -  Áreas de conhecimento: Enfermagem e Medicina 

Área Física (Necropsia) 80m2, (apoio) 15 m2, (Macro e Microscopia) 92 m2, (Acervo) 

60 m2 (Preparo de  Lâminas) 47 m2 (microscopia Docentes) 47 m2 Total: 351 m2 

Capacidade de atendimento 50 alunos, Turno de Funcionamento manhã, tarde e 

noite 

c) Biomateriais  - Áreas de  conhecimento: Ciências Biológicas, Enfermagem e 

Medicina  - Área Física (apoio/pesquisa) - (Total)  50 m2 



  

d) Bioquímica e Química -  Áreas de conhecimento: Ciências Biológicas, 

Enfermagem e Medicina - Área Física (Aulas Práticas) 152m2 (Apoio/Preparo/ 47 m2 

(Total) 199m2 Capacidade de atendimento 35 alunos e Turno de Funcionamento: 

manhã, tarde e noite 

e) Biotério  - Áreas de conhecimento: Ciências Biológicas, Entomologia, 

Botânica e Herbário Área Física: 1250m2 Capacidade de atendimento 25 alunos e 

Turno de Funcionamento: manhã e noite 

f) Botânica, Parasitologia e Zoologia  Área  de Conhecimento: Ciências 

Biológicas, Enfermagem e Medicina  Área Física (aulas práticas) 67,5m2, (apoio 01) 

47m2 Total: 161,5m2 Capacidade de atendimento 30 alunos Turno de 

Funcionamento: manhã, tarde e noite 

g) Ecossistemas -  Áreas de conhecimento: Ciências Biológicas - Área Física  

46,5 m2, Capacidade de atendimento 30 alunos e Turno de  Funcionamento:  

manhã, tarde e noite 

h) Ecossistemas Aquáticos - Área de conhecimento: Ciências Biológicas - 

Área Física (aulas práticas) 32 m2, capacidade de atendimento 10 alunos e Turno de 

Funcionamento: manhã, tarde e noite 

i) Fisiologia Humana  - Áreas de conhecimento: Enfermagem e Medicina - 

Fisiologia Humana Área Física (aulas práticas) 47 m2, (apoio/preparo) 30m2 Total: 

77 m2 

j) Herbário Regional -  Área de conhecimento: Ciências Biológicas Área Física 

(apoio) 16m2, capacidade de atendimento 10 alunos e Turno de Funcionamento 

tarde e noite 

k) Histologia e Embriologia -  Áreas de conhecimento: Ciências Biológicas, 

Enfermagem e Medicina - Área  Física (aulas práticas) 48,2m2, (apoio/preparo de 

Lâminas) 31,33m2 Total: 79,53m2, capacidade de atendimento 30 alunos e Turno de 

Funcionamento 

l) Informática (área de Biológicas, Enfermagem e Medicina) 

m) Microbiologia, Imunologia e Microscopia  - Áreas de conhecimento: 

Ciências Biológicas, Enfermagem e Medicina - Área Física (aulas Práticas) 75 m2, 

(Microscopia) 75m2, (Preparo) 94 m2 Total: 244 m2, capacidade de atendimento 30 

alunos Turno de Funcionamento:  manhã, tarde e noite 



  

n) Simulação de procedimentos em Enfermagem e Medicina  Área de 

conhecimento: Enfermagem e Medicina - Área Física: 46m2, capacidade de 

atendimento 25 alunos Turno de Funcionamento: manhã , tarde  

 

 

• Biblioteca  
 

Horário: 2ª a 6ª feira das 07:00 às 22:00h 

Sábados  das 07:00 às 12:00h (exceto nas férias) 

Telefone: (0xx15) 32129854/9985 

Email: bibsor@pucsp.br

 

 

• A Biblioteca conta com acervo de aproximadamente: 

- 17.374 volumes de livros 

- 1.902 títulos de periódicos 

- 3.500 títulos de teses e dissertações 

- 800 fitas de vídeo VHS 

- 28.413 slides 

- 40 cdroms 

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 CDROM. 

 

2.4- Aspectos financeiros e orçamentários 
 
 2.4.1. Estratégias de gestão econômico-financeira.  

A PUC-SP está buscando equilíbrio econômico-financeiro em nova fase,  

aumentando a captação de recursos  com prestação de serviços somando-se às 

mensalidades que constitui a maior parte da receita. 

O desequilíbrio nessa área teve origem, há cerca de quatro anos, no 

descasamento entre receitas e despesas da Universidade, levando-a a se endividar, 
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principalmente com empréstimos a curto prazo, e a enfrentar dificuldades de caixa, 

no sentido de honrar, pontualmente, compromissos  assumidos. 

Com a posse de nova Reitoria, em novembro  de 2004, feito um diagnóstico 

da situação, estudos e medidas estão sendo tomadas procurando equacionar 

soluções para  aprimorar o necessário equilíbrio econômico e financeiro, tendo em 

vista manter a qualidade acadêmica, característica da PUC-SP, bem como para a 

retomada dos investimentos necessários para mantê-la atualizada e em 

desenvolvimento compatível com sua vocação, necessidades e especificidades. 

A estratégia adotada foi a de alongar o perfil da dívida e promover ajustes 

internos visando  readequação e modernização da estrutura organizacional. As 

negociações pára promover o alongamento do perfil da dívida encontram-se em 

pleno andamento  e em fase bastante avançada. 

Paralelamente, os estudos de readequação e modernização vem sendo 

desenvolvidos em várias áreas: recursos humanos, infraestrutura, informática, 

normas e procedimentos, etc. No entretanto, muitos fatores de execução dependem 

da reestruturação econômico-financeira em curso. 

 

2.4.2 – Previsão orçamentária e cronograma de execução 

 

A  PUC-SP está  no contexto  da execução orçamentária rotineira 

implantando um novo Orçamento Participativo Geral. A previsão para o início da 

vigência do plano é janeiro de 2006. Está previsto a elaboração de um orçamento 

integrado com a participação  de todas as unidades acadêmicas e administrativas, 

envolvendo desde previsão de receitas, custos de serviços, custos administrativos, 

plano de investimentos, orçamento de caixa, projeção dos resultados e projeção do 

balanço patrimonial. Espera-se, com a implantação do  novo orçamento Geral, um 

aperfeiçoamento no sistema de gestão e controle da Instituição. Tal orçamento terá 

caráter operacional, como parte do plano de Gestão da Reitoria. 

 
III-AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

3.1 – Projeto de Auto-Avaliação Institucional 
 



  

Na gestão acadêmica, a avaliação e o acompanhamento do desempenho 

institucional são inerentes ao processo de planejamento. Essa inerência reside no 

fato desse recurso técnico de gestão constituir-se, essencialmente, num processo de 

escolha e definição de alternativas, de acordo com a conjuntura e o contexto 

histórico da instituição. Esse processo, no entanto, somente poderá ocorrer 

mediante uma constante avaliação, isto é, mediante análises globais, setoriais e de 

contextualização. 

Na PUC-SP, a avaliação surgiu no contexto dos planos e projetos, referidos 

no item 2.1.1, sendo que, a cada ano, as projeções para o ano seguinte eram feitas 

a partir de análises e reflexões críticas sobre as realizações decorrentes desses 

mesmos planos e projetos. Desse processo interno de avaliação de cada unidade, 

surgia crescente consciência na comunidade acadêmica, para a necessidade de 

uma avaliação mais global, sistemática e institucional. 

Externamente, surge o Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras, o PAIUB. Em agosto de 1995, com o objetivo de 

participar desse Programa, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão criou o 

Programa de Avaliação Institucional da PUC-SP, o PAIPUC. Esse Programa foi 

acolhido pelo PAIUB. 

Inicialmente, os trabalhos do PAIPUC dirigiram-se para a análise do trabalho 

realizado na graduação, mais especificamente das características dos cursos 

oferecidos. Em 1997, as análises concentraram-se no corpo docente, traçando suas 

peculiaridades, dados sobre titulação, tempo de docência na Universidade e o 

regime de trabalho. Em 1999, do aprofundamento dessa análise, resultou um quadro 

muito rico da composição do corpo docente da graduação, suas características, 

atividades e inserções na Universidade e em outros espaços de adequação. 

Com a desativação do PAIUB e com os novos rumos dados à avaliação pelo 

Sistema Nacional de Avaliação do MEC, o PAIPUC sofreu um descompasso na sua 

continuidade. Nos anos que se seguiram ao de 2000, a PUC-SP no âmbito da 

avaliação, esteve voltada para as orientações do novo Sistema e atendendo às suas 

novas demandas em termos de organização técnico-administrativa, de dados e 

informações, de análises e de encaminhamentos para superação das deficiências 

apontadas pelos vários instrumentos de avaliação previstos pelo Sistema. 



  

A partir do final de 2003, superada essa fase, a PUC-SP, retoma o PAIPUC e 

entra na fase do Sistema Nacional de Avaliação  da Educação Superior - SINAES 

Todos os instrumentos de avaliação propostos pelo governo federal - Censo 

Universitário, Catálogo, Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos, ENADE, 

estão implementados. 

Da Universidade, foram incluídos no ENADE-2004 os seguintes cursos, com 

os respectivos números de inscritos e selecionados: 

Cursos inscritos selecionados 
Medicina    309     64 

Enfermagem    105     69 

Fonoaudiologia   137     64 

Serviço Social   149     138 

 

Para elaboração e implantação de um Programa de Avaliação institucional, foi 

constituído a CPA da PUC-SP,  com seu Regulamento já aprovado pelo Conselho 

Universitário. Está implementando o Projeto  de Avaliação Institucional,  cuja 

proposta foi submetida à análise crítica da comunidade universitária num Fórum  

especificamente convocado para esse fim. Este Fórum foi realizado no dia 03 de 

março  contando com cerca de 170 participantes entre Diretores, Coordenadores de 

Cursos e Setores Acadêmicos técnicos e administrativos. No final de março,  o 

Projeto de Auto-Avaliação Institucional foi encaminhado à aprovação da CONAES. 
(Anexo nº09). Será executado em 2005 e 2006.  

 

IV- CRONOGRAMA DE  IMPLEMENTAÇÃO DO PDI - Etapas e Cronograma 

A PUC-SP é uma instituição em contínuo e dinâmico processo de evolução e 

desenvolvimento, no cumprimento da sua missão e na realização dos seus objetivos 

e metas. Está passando por um processo de profundas reflexões e revisões de sua 

expansão, de seus cursos de graduação,  reavaliando suas políticas educacionais 

de ensino, pesquisa e de extensão e da própria estrutura organizacional  e funcional, 

tendo em vista, a partir de seu estágio de desenvolvimento atual, programar um 

salto de qualidade, procurando sempre ser sujeito protagonista do seu próprio 

processo histórico. 



  

Assim, no processo de desenvolvimento do PDI, destaca-se um conjunto de 

ações, compreendidas em diferentes esferas assim configuradas: 

 
4.1 – em nível institucional 

4.1.1. – promoção do processo de planejamento da expansão da Universidade; 

4.1.2 implementação das alterações das normas do Regimento Geral para 

regulamentar os regimes didático e escolar bem como  a carreira do magistério, 

previstos no Estatuto, de modo a favorecer, as condições  para elaboração e 

implementação dos projetos pedagógicos dos cursos e das diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos;. 

 4.1.3 implementação do projeto de Auto Avaliação Institucional  da Comissão 

Permanente de Avaliação – CPA 

4.1.4  implementação da auto-avaliação do processo de ensino-aprendizagem; 

4.1.5 credenciamento da PUC-SP junto à SESU/MEC para EAD. 

 

4.2 no  Ensino: 
4.2.1 – implementação do Projeto Pedagógico Institucional  (PPI) e do Projeto 

Institucional para a Formação de Professores da Educação Básica da PUC-SP, 

(PIFPEB) de sorte a prever e fundamentar a  elaboração, pelas Faculdades, dos 

respectivos projetos pedagógicos, que  incluirão os  planos de formação de cada um 

de seus cursos.  

4.2.2 – definição de uma política de Educação à Distância (EAD) para 

desenvolver cursos de graduação e de pós-graduação a distância. 

4.2.3 - capacitação de docentes para atuação em EAD e criação de infra-

estrutura técnica e tecnológica necessária para implementação dessa modalidade 

de ensino e de cursos inerentes à esta área 

4.2.4 -  elaboração de parâmetros de auto avaliação dos cursos de 

graduação e do Programas de Pós - Graduação, para criação de indicadores 

capazes de orientar a superação de inadequações ou impropriedades que lhes 

facultem: 

a) aprimorar os processos de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação; 

b) aprimorar os cursos de mestrado e estender suas atividades incorporando-lhes o 

doutorado; 



  

c) ascender na escala avaliativa dos órgãos federais, (CAPES) destacando-se  do 

regular para o bom  e do bom para o excelente nos cursos de pós-graduação 

(CAPES). 

 

 

4.3 na  Pesquisa: 
     4.3.1- prosseguimento, ampliação e aperfeiçoamento do Programa de Apoio e 

Incentivo à Pesquisa do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – FAP CEPE nas 

suas diferentes modalidades, quais sejam: capacitação docente (mestrado e 

doutorado), pesquisa doutor, pesquisa institucional e interdisciplinar e Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CEPE e PIBIC/CNPq; 

     4.3.2- prosseguimento de estudos capazes de facultar a elaboração  de novos 

parâmetros e indicadores para avaliação, aprovação e supervisão da pesquisa na 

Universidade; 

     4.3.3- continuidade da  política de incentivo à pesquisa na Instituição, de sorte a 

contemplar: 

a) a capacitação, principalmente nas unidades em que ela se faz deficitária.  

b) a pesquisa-doutor:  

b1) já qualificada pela sua  excelência; 

b2) a tornar-se qualificada, alcançando a excelência.  

c) a criação e a  ampliação de grupos de pesquisa  de caráter heterogêneo 

capazes de responder pela  formação inicial do  aluno-pesquisador,  na graduação, 

de sorte a transformá-lo em pesquisador-aluno, na pós-graduação. 

d) o zelo pelo cadastramento, credenciamento e acompanhamento de Grupos de 

Pesquisa  no Diretório Nacional do CNPq, elaborando parâmetro para avaliação 

contínua da pesquisa na Universidade.  

4.3.4 consolidação do Sistema para o cadastramento da pesquisa na 

Comissão de Pesquisa  do CEPE. 

 

4.4 na extensão 
    4.4.1- formulação da política de extensão da Universidade e  de fomento, tendo 

em vista a consolidação das atividades de extensão da Universidade, indissociáveis 

do ensino e  da pesquisa. 



  

   4.4.2 - realização de seminário reunindo as unidades de extensão e as Faculdades 

para discussão de fomento e de parcerias para atividades de extensão, bem como 

de sua vinculação ao ensino e à pesquisa por meio, principalmente, dos projetos 

pedagógicos dos cursos; 

 4.4.3 -  conclusão do mapeamento das atividades de extensão e da sistematização 

da sua supervisão pelos órgãos de direção e deliberação da Universidade;; 

 4.4.4 – construção e implementação de um sistema de informação  para Extensão; 

 4.4.5 – constituição de um fundo para extensão que dê suporte à diversidade das 

ações na Universidade 

 4.4.6 – ampliar a participação da PUC-SP nas reuniões e fóruns nacionais de 

extensão. 

 

  4.5- na infraestrutura acadêmica 
     4.5.1- manutenção, atualização e ampliação de equipamentos e laboratórios em 

decorrência de demandas originárias, principalmente, dos programas de formação 

dos cursos planejados de acordo com os projetos pedagógicos; 

    4.5.2- elaboração de um Sistema para o registro acadêmico dos alunos em 

substituição ao atual Sistema Integrado de Gestão Acadêmica - SIGA, a ser 

implementado na medida em que o forem os programas de formação dos cursos 

planejados em cumprimento às diretrizes curriculares; 

    4.5.3 - conclusão e implementação do projeto de reestruturação da administração 

escolar da Universidade, juntamente com um plano de capacitação de pessoal, 

tendo em vista o atendimento às novas demandas tecnico-administrativas. 



  

 

4.6  Cronograma 

ITENS CONCLUSÃO IMPLEMENTAÇÃO 

Institucional – 1 

4.1.1 

1º semestre/2005 2005 

4.1.2 Março 2005 2005 e 2006 

4.1.3 EAD - 2005 2005 e 2006 

4.1.4 2005 2005 e 2008 

4.1.5 2005 2005 

PPI – março 2005 2005  e 2006 Ensino – 2 

4.2.1 Formação Professores 

Março 2005 
 

2005 

4.2.2 2005 permanente 

4.2.3 2005 2005 

4.2.4 Início 2005 2005-2009 

Pesquisa- 3 

4.3.1 

Permanente permanente 

4.3.2 2005 Início do processo 2006 

4.3.3 Permanente Permanente 

4.3.4 2005 2005-2006 

Extensão- 4 

4.4.1 

2005 Início do processo - 2005 

4.4.2 1º semestre 2005  2005 

4.4.3 2005 2005 

4.4.4 2005 2005 

4.4.5 2005 2005 

4.4.6 2005 permanente 

Infraestrutura Acadêmica  

4.5 
2005 permanente 

 

São Paulo, maio de 2005 
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Anexo nº04 
DADOS LEGAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO-  

 

Documento Nº Data 
Publicação

Válido 
até

Administração: Habilitação Adm. de Empresas Resolução do CONSUN s/nº 28/02/69 Port. 69(*) 17/01/00 20/01/00 5 e 6 2005 *

Ciência da Computação Deliberação CONSUN s/nº 27/03/85 Port. 1.155 04/07/91 10/07/91 13.515

Ciências Atuariais Decreto Federal 29376 de 20/03/51 28/03/51 Dec. 43.138 03/02/58 08/02/58 97

Ciências Biológicas Resolução do CONSUN s/nº  25/09/91 Port. 3682 Bel    
4237 Lic

12/11/04 
22/12/04

16/11/04 
23/12/04

52     
34 2.008

Ciências Contábeis Decreto Federal 29376 de 20/03/51 28/03/51 Dec. 43.138 03/02/58 08/02/58 97

Ciências Econômicas Decreto Federal 4724 de 23/08/23 23/08/23 Dec. 25.225 15/07/48 29/07/48 10.989

Ciências Sociais Decreto Federal 47660 de 19/01/60 26/01/60 Dec. 54.126 12/08/64 21/10/64 9.557

Comunicação das Artes do Corpo: Hab. Dança; 
Performance; Teatro Deliberação do CONSUN nº03/98 11/01/99 Port. 1.253 25/04/02 26/04/02 29 2005 *

Comunicação e Multimeios Deliberação do CONSUN nº05/99 23/08/99 Port. 3691 12/11/04 16/11/04 52 2006

Comunicação Social: Habilitação Jornalismo Resolução do CONSUN nº 53/77 31/08/77 Port. 173 02/05/83 05/05/83 7.340

Comunicação Social: Habilitação Publicidade e 
Propaganda Ata nº 211/1992 CONSUN 21/12/92 Port.1.805 17/12/99 20/12/99 35 2004 *

Direito Decreto Federal 20335 de 07/01/46 08/01/46 Dec. 26.043 17/12/48 04/01/49 57

Enfermagem Portaria MEC 497 16/03/51 Dec. 32.087 13/01/53 26/01/53 1.321

Engenharia Elétrica Ata nº 195/1991 CONSUN 27/11/91 Port. 3.681 12/11/04 16/11/04 52 2.009

Filosofia Decreto Federal 1668 de 24/05/37 04/06/37 Dec. 6.526 02/11/40 18/12/40 23.314

Física Decreto Federal 9489 de 27/05/42 06/07/42 Dec. 11.784 04/03/43 24/06/43  

Fonoaudiologia Decreto Federal 4478 de 21/11/75 21/01/76 Dec. 80.527 10/10/77 11/10/77 13.654

Geografia Decreto Federal 9489 de 27/05/42 06/07/42 Dec. 11.784 04/03/43 24/06/43 9.735

História Decreto Federal 9489 de 27/05/42 06/07/42 Dec. 11.784 04/03/43 24/06/43 9.735

Letras: Intérprete em Língua Inglesa Deliberação do CONSUN nº 05/02 02/07/02 Port. 2.811 06/09/04 10/09/04 23 2009

Letras: Habilitações em: Línguas e Literaturas, 
Francesa, Inglesa, Portuguesa e Vernáculas Decreto Federal 1668 de 24/05/37 04/06/37 Dec. 6.526 02/11/40 18/12/40 23.314

Língua e Literatura Espanhola Deliberação do CONSUN nº01 03/03/00 Port. 551 04/03/02 05/03/02 10 2.007

Letras: Habilitação Francês/Português - 
Inglês/Português (Tradutor) Port. 05 06/01/83 07/01/83  

Matemática Decreto Federal 9489 de 27/05/42 06/07/42 Dec. 11.784 04/03/43 24/06/43  

Medicina Decreto Federal 28003 de 13/04/50 14/04/50 Dec. 35.291 30/03/54 10/04/54 6.201

Pedagogia Decreto Federal 1668 de 24/05/37 04/06/37 Dec. 6526 02/11/40 18/12/40 23.314

Pedagogia: Hab. - Educação de Deficientes da 
Áudio-Comunicação Decreto Federal 1668 de 24/05/37 04/06/37 Port. 609 16/12/80 18/12/80 25.447

Pedagogia: Hab.em Educação Pré-Escolar (até 
1998, à partir de 1998 Educação Infantil) Port.1468 23/12/98 24/12/98 247-E 2003 *

Psicologia Decreto Federal 54278 de 10/09/64 16/10/64 Dec. 62.993 16/07/68 19/07/68 6.131

Relações Internacionais Deliberação nº02 CONSUN 02/03/00 Port. 4237 22/12/04 23/012/04 34 2.005

Secretário Executivo Bilingüe - Português/Inglês Port. 197 08/05/84 10/05/84 6.668

Serviço Social Dec. 39.219 23/05/56 26/05/56  

Tecnologia e Mídias Digitais Habilitações: Arte e 
Tecnologia; Design de Interface; Educação à 
Distância

Deliberação CONSUN Nº 08/99 04/09/99  
*

Turismo Deliberação nº09 CONSUN 09/09/99 Port. 3.443 22/10/04 25/10/04 93 2009

* Processo de reconhecimento/ renovação em tramitação no MEC

Página

Reconhecimento/ Renovação (*)Criação/ Autorização
Cursos

Legislação Data D.O.U.
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Graduação:  Avaliação de cursos: reconhecimento 
 renovação de reconhecimento 

 

Avaliação: Sistema Nacional 
 

Cursos Avaliação das 
Condições Ensino 

Provão  

  Ano Avaliação 
    

Administração: Habilitação Administração de 
Empresas 

 2003  
2002  
2001 
2000 

A          
A 
A 
A                            

Ciências Biológicas Corp.Doc: CB 
Org.Did.Ped.:CMB    
Instal:CR 

2003  
2002  
2001 

B                
B 
B              

Ciências Contábeis  2003  
2002 

A               
A 

Ciências Econômicas Corp.Doc:CMB  
Org.Did.Ped.:CMB 
Inst.:CB 

2003  
2002  
2001 
2000 

B                
C                  
B                 
B 

Comunicação das Artes do Corpo: Hab. Dança; 
Performance; Teatro 

B   

Comunicação Social: Habilitação Jornalismo Corp.Doc: CB 
Org.Did.Ped.:CR 
Inst.:CI 

2003  
2002  
2001 
2000 

E                            
E                   
D                 

Comunicação Social: Habilitação Publicidade e 
Propaganda 

A    

Direito Corp.Doc: CB 
Org.Did.Ped.:CMB 
Inst.:CR 

2003  
2002  
2001 
2000 

A              
B                 
A                 
A  

Enfermagem  2003  
2002 

B               
B 

Engenharia Elétrica Corp.Doc: CB 
Org.Did.Ped.:CB 

Inst.:CMB 

2003  
2002  
2001 
2000 

C               
C                        
C                   
C 

Física  2003  
2002  
2001 
2000 

C              
B                    
C                        
B 

Fonoaudiologia  2003 C 
Cursos Avaliação das 

Condições Ensino 
Provão  

Cursos Avaliação das 
Condições Ensino 

Provão  
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  Ano Avaliação 
História  2003  

2002 
E               
E 

Letras - Português Corp.Doc: CMB 
Org.Did.Ped.:CMB 
Inst.:CMB 

2003  
2002  
2001 
2000 

B             
A               
A               
A             

Matemática  2003  
2002  
2001 
2000 

C               
C                      
D                        
C                            

Medicina Corp.Doc: CR 
Org.Did.Ped.:CB 
Inst.:CR 

2003  
2002  
2001 

C               
C                    
C 

Pedagogia  2003  
2002 

C              
E 

Psicologia Corp.Doc: CB 
Org.Did.Ped.:CB 
Inst.:CR 

2003  
2002  
2001 

E  
E 
A  
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ANEXO 06 
Dados do Processo seletivo : 2002-2004  

Informações sobre o Processo Seletivo- 2002 
Cursos Vagas Inscritos Rel.Candidato/ 

Vaga 

Matricu- lados  % Utilização de  

Vagas 

Administração de Empresas 600 1789 2,98 595 99, 17 

Ciência da Computação 150 364 2,43 143 95,33 

Ciências Atuariais 100 110 1,10 97 97,00 

Ciências Biológicas 60 126 2,10 56 93,33 

Ciências Contábeis 180 133 0,74 161 89,44 

Ciências Econômicas 400 465 1,16 388 97,00 

Ciências Sociais 150 276 1,84 144 96,00 

Comunic. Das Artes do Corpo 120 140 1,17 107 89,17 

Comunicação em Multimeios 100 115 1,154 100 100,00 

Com. Social: JORNALISMO 100 969 9,69 100 100,00 

C.Social:PUBL.PROPAGANDA 100 818 8,18 98 98,00 

Direito 500 4335 8,67 501 100,20 

Enfermagem 50 237 4,74 50 100,00 

Engenharia Elétrica 120 154 1,28 87 72,50 

Filosofia 90 52 0,58 77 85,56 

Física 50 48 0,96 37 74,00 

Fonoaudiologia 120 99 0,83 84 70,00 

Geografia 50 81 1,62 52 104,00 

História 150 209 139 132 88,00 

Letras 290 210 0,72 209 72,07 

Matemática-  Licenciatura 100 30 0,30 18 18,00 

Medicina 100 1820 18,20 100 100,00 

Pedagogia 250 160 0,64 161 64,40 

Psicologia 160 889 5,56 175 109,38 

Relações Internacionais 100 1342 13,42 105 105,00 

Secret. Exec. Bilingue 40 18 0,45 28 70,00 

Serviço Social 100 79 0,79 89 89,00 

Tecnologia e Mídias Digitais 150 116 0,77 141 94,00 

Turismo 120 171 1,43 107 89,17 

 
 
 
 
 
 

Informações sobre o Processo Seletivo- 2003 
Cursos Vagas Inscritos Rel.Candidato/ Matricu- % Utilização de  
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Vaga lados  Vagas 

Administração de Empresas 600 1898 3,16 633 105, 50 

Ciência da Computação 150 264 1,76 135 90,00 

Ciências Atuariais 100 95 0,95 85 85,00 

Ciências Biológicas 60 112 1,87 54 90,00 

Ciências Contábeis 180 160 0,89 189 105,00 

Ciências Econômicas 400 663 1,66 414 103,50 

Ciências Sociais 150 335 2,23 155 103,33 

Comunic. Das Artes do Corpo 120 169 1,41 125 104,17 

Comunicação em Multimeios 100 145 1,45 105 105,00 

Com. Social: JORNALISMO 100 928 9,28 103 103,00 

C.Social:PUBL.PROPAGANDA 100 793 7,93 106 106,00 

Direito 500 4280 8,56 518 103,60 

Enfermagem 50 235 4,70 52 104,00 

Engenharia Elétrica 120 156 1,30 87 72,50 

Filosofia 90 70 0,78 82 91,11 

Física 50 55 1,10 31 62,00 

Fonoaudiologia 120 93 0,93 72 72,00 

Geografia 50 124 2,48 52 104,00 

História 150 283 1,89 146 97,33 

Letras 290 304 1,05 214 73,79 

Matemática- Bel/ Licenciatura 100 53 0,53 28 28,00 

Medicina 100 1721 17,21 102 102,00 

Pedagogia 250 174 0,70 150 60,00 

Psicologia 160 902 5,01 180 100,00 

Relações Internacionais 100 1355 13,55 104 104,00 

Secret. Exec. Bilingüe 40 32 0,80 25 62,50 

Serviço Social 100 96 0,96 102 102,00 

Tecnologia e Mídias Digitais 150 118 0,79 141 94,00 

Turismo 120 158 1,32 116 96,67 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Informações sobre o Processo Seletivo- 2004 
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Cursos Vagas Inscritos Rel.Candidato/ 

Vaga 

Matriculados  % Utilização 

de  Vagas 

Administração de Empresas 600 1646 5,48 620 103,33% 

Ciência da Computação 150 218 1,45 95 63.33% 

Ciências Atuariais 100 92 0,92 66 66,00% 

Ciências Biológicas 120 134 2,24 77 64,17% 

Ciências Contábeis 180 153 0,85 113 62,78% 

Ciências Econômicas 400 484 2,42 383 95,75% 

Ciências Sociais 150 471 4,55 148 98,67% 

Comunic. Das Artes do Corpo 120 131 1,09 68 56,67% 

Comunicação em Multimeios 100 138 1,38 106 106% 

Com. Social: JORNALISMO 100 754 15,08 100 100% 

C.Social:PUBL.PROPAGANDA 100 583 11,66 100 100% 

Direito 500 4607 15,43 520 104% 

Enfermagem 50 213 4,26 53 106% 

Engenharia Elétrica 120 122 1,02 52 43,33% 

Filosofia 90 48 0,97 49 54,44% 

Física 50 65 1,30 26 52,00% 

Fonoaudiologia 100 52 0,52 35 35,00% 

Geografia 50 114 2.28 53 106,00% 

História 150 297 3,96 142 94,67% 

Letras 290 235 5,04 161 55,52% 

Matemática- Bel/ Licenciatura 50 45 0,90 23 46,00% 

Medicina 100 1597 15,97 102 102,00% 

Pedagogia 200 174 1,74 130 65,00% 

Psicologia 180 758 8,81 179 99,44% 

Relações Internacionais 100 1329 26,58 104 104,00% 

Secret. Exec. Bilingüe 40 32 0,80 19 47,50% 

Serviço Social 100 113 2,26 84 85,00% 

Tecnologia e Mídias Digitais 150 77 0,51 57 38,67% 

Turismo 120 110 1,83 73 60,83% 

                    
                          
 
 
 
 
 
                                          

•  Matrículas e conclusões  
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ANO 2002 2003 2004 
Cursos Matric Formados Matric Formados Matric Formados 

Administração de 

Empresas 

2873 548 

 

2899 434 3082 412 

Ciência da Computação 551 78 521 96 424 59 

Ciências Atuariais 337 24 374 29 397 30 

Ciências Biológicas  180 52 184 34 231 50 

Ciências Contábeis 696 96 735 109 722 153 

Ciências Econômicas 1727 219 1655 214 1823 164 

Ciências Sociais 406 32 447 22 536 37 

Comunicação das Artes do 

Corpo 

230 32 288 18 308 44 

Comunicação em 

Multimeios 

244 + 323 45 358 39 

C. Social: Jornalismo 894 74 429 64 412 70 

C.Social:Publicidade e 

Propaganda 

520 81 475 80 536 86 

Direito 2580 544 2517 506 2495 471 

Enfermagem 191 27 207 54 206 50 

Engenharia Elética 368 41 361 134 332 46 

Filosofia 133 16 172 03 222 21 

Física 62 5 74 04 83 5 

Fonoaudiologia 390 108 342 97 278 88 

Geografia 116 7 143 08 172 15 

História 377 51 423 61 492 63 

Letras 562 85 630 94 708 52 

Matemática – Bel.Lic. 93 52 71 16 70 5 

Medicina 573 93 585 69 613 107 

Pedagogia 579 67 590 106 572 93 

Psicologia 901 229 862 144 905 293 

Relações Internacionais 408 45 412 46 448 50 

Secret. Exec.Bilin. 94 26 98 03 101 22 

Serviço Social 248 14 272 25 304 27 

Tecnologias e Mídias 

Digitais 

221 + 316 + 336 36 

Turismo 266 + 343 + 348 5 

 
 

 
 

ANEXO Nº 07 
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Pós-Graduação: matriculados, dissertações e teses defendidas 

• Matrículas 

 
1/2002 

 
2/2002 

 
1/2003 

 
2/2003 

 
1/2004 

 
2/2004 

 
 

Programas M D M D M D M D M D M D 
 

Administração 192 * + * 138 * 121 * 149 * 146 * 

Ciências Contábeis 179 * 15 * 137 * 152 * 127 * 131 * 

Ciências da Religião 90 * 20 08 88 13 78 21 85 25 80 25 

Ciências Sociais 116 255 + + 115 257 119 242 108 225 94 215 

Comunicação e 

Semiótica 

187 190 20 10 119 162 108 170 91 173 110 161 

Direito 885 303 75 + 992 339 831 260 923 286 847 308 

Economia 78 * * * 92 * 77 * 93 * 100 * 

Educação: Currículo 89 101 + + 79 110 72 104 97 60 100 105 

Educação: HPS 66 64 10 15 50 63 56 64 87 71 88 70 

Educação 

Matemática 

93 * 20 12 99 17 90 27 109 113 165 34 

Filosofia 97 26 25 15 87 33 68 33 73 34 84 43 

Fonoaudiologia 101 * 30 * 94 * 95 * 90 * 83 * 

Gerontologia 102 10 15 * 89 * 91 * 103 * 98 * 

História 66 61 15 + 68 66 68 64 75 55 81 61 

História da Ciência 42 * 15 * 46 * 43 * 45 * 55 14 

Língua Portuguesa 100 27 20 + 99 30 98 30 114 23 117 26 

LAEL 110 81 18 10 99 71 78 68 100 71 93 70 

Literatura e Crítica 

Literária 

26 * 18 * 68 * 64 * 81 * 74 * 

Psicologia Clínica 162 106 28 22 198 113 178 102 187 102 176 96 

Psicologia da 

Educação 

55 75 + + 75 80 75 75 97 60 92 81 

Psicologia 

Experimental 

39 * + * 44 * 40 * 53 * 52 * 

Psicologia Social 66 79 + + 62 76 46 79 98 71 54 70 

Rel. Inter. /San Tiago 

Dantas 

+ + + + 05 + + * 05 + * + 

Serviço Social 49 93 10 10 58 100 66 93 59 83 59 81 

• Dados do 2º semestre de 2002 são as vagas oferecidas pelos programas nos diferentes níveis 

• (*) Significa que, naqueles anos, o nível não existia 
(+) Significa que não serão abertas vagas para aquele nível do programa 
 

• Dissertações e Teses Defendidas 



Dissertações e Teses Defendidas Até 2004 

Mestrado 9479 

Doutorado 2395 

Total Geral 11874 

 
MESTRADO 

 
DOUTORADO 

 
Programas 

1º/04 2º/04 1º/04 2º/04 

 
Total  
Geral 

Administração 19 22 * * 41 

Ciências Contábeis e Atuariais 08 19 * * 27 

Ciências da Religião 07 12 01 * 20 

Ciências Sociais 13 12 35 23 83 

Comunicação e Semiótica 35 18 23 21 97 

Direito 141 144 29 36 350 

Economia 07 06 * * 13 

Educação: Currículo 19 07 19 14 59 

Educação: Hist. Pol. Sociedade 10 09 03 05 27 

Educação: Matemática 09 22 * 01 32 

Filosofia 04 04 * 01 09 

Fonoaudiologia 19 18 * * 37 

Gerontologia 12 09 * * 21 

História 14 16 14 01 45 

História da Ciência 11 04 * * 15 

Ling. Aplic. Ao Ensino de Línguas  16 17 09 03 45 

Língua Portuguesa 13 12 07 01 33 

Literatura e Crítica Literária * 11 * * 11 

Psicologia Clínica 19 18 16 07 60 

Psicologia da Educação 13 08 13 08 42 

Psicologia Experimental 12 * * * 12 

Psicologia Social 11 09 12 06 38 

Relações Internacionais * * * * * 

Serviço Social 11 17 11 12 51 

TOTAL GERAL 423 414 192 139 1168 
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TÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE 

 

CAPÍTULO I 

DA UNIVERSIDADE E SEUS FINS 

 

Art. 1º- A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP, com sede no 

Município de São Paulo, Universidade Comunitária mantida pela Fundação São Paulo, 

fundada em 13 de Agosto de 1946, pelo Eminentíssimo Cardeal D. Carlos Carmello de 

Vasconcelos Motta, como Universidade livre e equiparada pelo Decreto-Lei nº 9.632, de 22 

do mesmo mês e ano, pessoa jurídica com Estatuto originariamente inscrito em 08 de 

Janeiro de 1947, sob o nº 553, no 4º Cartório de Registro de Títulos e Documentos da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo, instituição de pesquisa e ensino superior e de 

prestação de serviços à comunidade, passa a reger-se por este Estatuto e pelo seu 

Regimento, observado o Estatuto da Fundação São Paulo e demais disposições civis e 

canônicas aplicáveis. 

Parágrafo único  - A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo mantém um 

campus na cidade de Sorocaba/SP, sito na Praça Dr. José Ermírio de Moraes nº 290. 

 

Art. 2º- A  Pontifícia  Universidade Católica  de  São  Paulo  goza de autonomia 

didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira, exercida na forma da lei e deste 

Estatuto. 

   

Art. 3º- No cumprimento de sua missão a Universidade  orienta-se, 

fundamentalmente, pelos princípios da doutrina e moral cristãs.  Dentro desse espírito, 

assegura a liberdade de investigação, de ensino e de manifestação de pensamento, 

objetivando sempre a realização de sua função social, considerada a natureza e o interesse 

público de suas atividades. 

Art. 4º- A Universidade tem por finalidade: 

I - ministrar  o  ensino  superior  em  todas  as  suas modalidades; 

 II - realizar a investigação e a pesquisa científicas;  

III - contribuir  para  a  formação de  uma  cultura  superior  adaptada à realidade 
brasileira e informada pelos princípios cristãos; 

 

IV - promover o desenvolvimento da solidariedade entre as democracias 
americanas, especialmente no campo cultural e social; 
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V - atuar como comunidade universitária animada do espírito evangélico de 
liberdade e caridade; 

VI - desenvolver, em permanente interação com o meio, um constante diálogo, 
articulado nos seus respectivos campos, autônomos, entre as ciências, as 
técnicas, as artes, a filosofia e a teologia; 

VII - garantir, aos  que  a  procuram,  possibilidades  de  um integral 
desenvolvimento da personalidade e de uma formação que habilite sua inserção 
nos grupos sociais, abertos ao diálogo e empenhados na promoção do bem 
comum; 

VIII - promover-se como  um  centro  de  elaboração  e comunicação de cultura, 
de modo a responder às condições e necessidades econômicas, sociais, 
políticas e teológicas do Brasil; 

IX - formar profissionais, técnicos e científicos, em todos os campos do 
conhecimento, capazes de contribuir para a mudança social no sentido do 
desenvolvimento do país; 

X - elaborar programas de pesquisa, estudo e documentação, que forneçam 
subsídios para a solução de problemas nacionais e do continente latino-
americano; 

XI - servir de organismo de consulta,  assessoria  e  prestação  de serviços, a 
instituições de interesse público ou privado, em assuntos relativos aos diversos 
ramos do saber; 

XII -  manter intercâmbio e cooperação com outras instituições científicas e 
culturais, nacionais, estrangeiras e internacionais, tendo em vista o incremento 
das ciências, das letras, das artes, bem como da fraternidade entre intelectuais 
de todo o mundo e a construção da paz. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA DIDÁTICA 

 

Art. 5º Compõem a Universidade, os Centros Universitários, as Faculdades e os 

Órgãos Suplementares. 

§1º Os  Centros  Universitários  são  órgãos  setoriais  de deliberação, 

supervisão e coordenação das atividades das unidades universitárias correspondentes à 

determinada área de ciências afins. 

§2º As  Faculdades  são  as  unidades  responsáveis  pelo  ensino e pesquisa e 

são integradas por sub-unidades denominadas Departamentos, constituídos de acordo com 

a conceituação prevista no artigo 49. 

§3º Os  Órgãos  Suplementares  são  unidades  de natureza técnica ou cultural 

com a finalidade de prestação de serviços e elevação da cultura e eficiência da comunidade. 

 

Art. 6º  Os Centros Universitários, bem como as unidades universitárias, devem 

ter estrutura flexível, necessária ao atendimento das exigências do ensino, da pesquisa, 

bem como da diversificação profissional e especialização científica. 
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Art. 7º A criação ou modificação  de  unidades  universitárias deve atender à 

plena utilização de recursos materiais e humanos, evitada a duplicidade de meios para fins 

idênticos ou equivalentes. 

Art. 8º Os  planos  da  Universidade  são  desenvolvidos mediante a cooperação 

das unidades responsáveis pelos estudos decorrentes de cada currículo, projeto de 

pesquisa ou programa de extensão. 

 

Seção I 

DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS 

Art. 9º Aos Centros Universitários, por meio das respectivas Faculdades e pelo 

desenvolvimento indissociável do ensino e da pesquisa, incumbe: 

I - atender a programação do primeiro ciclo; 

II - apreciar os currículos de graduação; 

III apreciar os currículos  de  formação  de  professores  para  o ensino de 
primeiro e segundo graus; 

IV - avaliar  os  planos  de  cursos  ou  programas  de  pós-graduação 
conducentes aos títulos de Mestre ou Doutor, bem como os de especialização, 
aperfeiçoamento e extensão, realizados na sua área; 

V - avaliar o planejamento e a execução de  programas  e  projetos de 
pesquisa. 

 

Art. 10 - A Universidade possui os seguintes Centros Universitários: 

 

I - Centro de Ciências Humanas; 

II - Centros de Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas; 

III - Centro de Educação;  

 

IV - Centro de Ciências Exatas e Tecnologia ; 

V - Centro de Ciências Médicas e Biológicas. 

 

§1º- Integram a Universidade as seguintes Faculdades: 

 

  1 - Economia, Administração, Contabilidade e Atuária;  

  2 - Ciências Sociais; 

  3 - Serviço Social; 

  4 - Comunicação e Filosofia; 

 

  5 - Direito; 

  6 - Psicologia; 

  7 - Ciências Biológicas; 

  8 - Ciências Médicas; 

   9 - Matemática, Física e Tecnologia; 
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10 - Educação; 

11 - Fonoaudiologia. 

 

§2º - O Conselho Universitário poderá, mediante deliberação aprovada por 2/3 

(dois terços) dos seus membros, criar, bem como extinguir, modificar ou fundir Faculdades, 

“ad referendum” do Conselho Deliberativo da Fundação São Paulo. 

 

Seção II 

DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

 

Art. 11 - A Universidade possui os seguintes Órgãos Suplementares: 

  

I - Instituto  de  Estudos  Especiais,  destinado  a  manter atualizados os 
princípios que regem a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em face 
da realidade brasileira; 

II - Divisão  de  Extensão  Cultural,  destinada  às  atividades relativas à 
comunicação de conhecimento e técnicas; 

III - Divisão  de  Processamento  de  Dados,  para  o desenvolvimento da 
pesquisa e o treinamento de especialistas e técnicos em computação eletrônica; 

IV - Divisão  de  Documentação,  destinada  a  serviços de  biblioteca, 
publicações, artes gráficas e outros; 

V -  Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios  da Comunicação, 
dedicada à educação, pesquisa e técnicas especializadas nesse campo. 

 

Parágrafo único  -  O Conselho Universitário poderá, mediante deliberação 
aprovada por 2/3 (dois terços) dos seus membros, criar, bem como extinguir, 
modificar ou fundir Órgãos Suplementares. 

 

TÍTULO II 

 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

 

DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO 

Art. 12 - Compete aos Órgãos Colegiados dentro da esfera de suas respectivas 

competências e à Administração Superior da Universidade, zelar pelo cumprimento dos 

objetivos disciplinados pelo art. 3º deste Estatuto. 

Seção I 

 

DO CONSELHO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO SÃO PAULO 
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Art. 13 - Ao Conselho Superior da Fundação São Paulo, nos termos do seu 

Estatuto, incumbe a administração superior da Universidade, quanto aos aspectos 

econômico-financeiro e da fé e da moral. 

              

Seção II 

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO                                  

    

Art. 14 - O Conselho Universitário, órgão deliberativo supremo da Universidade, 

é formado: 

I - pelo Reitor, seu Presidente; 

II - pelos Vice-Reitores; 

III - pelos Diretores Gerais dos Centros Universitários; 

IV - por 01 (um) representante do corpo docente de cada Centro Universitário, 
escolhido mediante eleição; 

V - por 01 (um )representante dos órgãos administrativos; 

VI -  por  02 (dois) representantes da comunidade, sendo um dos empresários e 
outro dos empregados; 

VII - por representantes do corpo discente, indicados com observância do 
disposto no artigo 122; 

VIII - pelo  Presidente  da  Coordenadoria  Geral  da  Pós-Graduação; 

IX - por 01 (um) membro do Instituto de Estudos Especiais. 

 

§1º - Na  eleição  dos  representantes  do  corpo  docente mencionada no inciso 

IV, havendo empate considerar-se-á eleito o Professor mais antigo no magistério e, entre os 

de igual antiguidade, o mais idoso. 

 

§2º - Os representantes da comunidade e o representante dos órgãos 

administrativos serão eleitos pelo Conselho Universitário. 

§3º - O conselheiro mencionado no inciso IV, terá mandato de 04 (quatro) anos. 

 

§4º - Os conselheiros mencionados nos itens V, VI e IX terão mandato de 02 

(dois) anos. 

§5º - Os representantes do corpo  discente  terão  mandato  de  01 (um) ano.         

Art. 15  -  São atribuições do Conselho Universitário: 

 I - definir e rever a política educacional da Universidade, no que se refere ao 

ensino, a pesquisa e a extensão; 

II -  criar, expandir e extinguir cursos em sua sede e no Campus Sorocaba, bem 

como, ampliar e diminuir vagas; 
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III -  traçar para o plano geral da Universidade, as diretrizes e normas técnicas 

fundamentais; 

IV - aprovar e integrar no plano geral, a fim de submetê-lo à deliberação do 

Conselho Superior da Fundação São Paulo, segundo o disposto no art. 144, os planos 

setoriais, elaborados de conformidade com os incisos anteriores, assim como o respectivo 

plano de mobilização dos recursos materiais, financeiros, humanos e administrativos, 

organizados pelo Reitor;    

V - homologar currículos, projetos e programas de pesquisa aprovados pelo 

Conselho de Ensino e Pesquisa; 

VI - avaliar a execução do plano geral  no  ano  anterior  e  determinar as 

revisões ou modificações que entender necessárias; 

VII - propor,  ao  Conselho  Superior  da  Fundação  São Paulo as alterações 

deste Estatuto;  

VIII - aprovar e modificar o  Regimento  Geral  da Universidade, submetendo-o à 

aprovação do Conselho Superior da Fundação São Paulo; 

IX - sancionar   os   Regimentos  das  unidades universitárias  e dos demais 

órgãos da Universidade; 

X - submeter à aprovação final do Conselho Superior da Fundação São Paulo a 

criação, extinção ou alteração de unidades e órgãos universitários, nos termos do inciso VII 

do art. 32; 

XI - regulamentar o processo de análise da produção científica e eficiência 

didática dos candidatos à admissão e promoção de professores, previsto no art. 98; 

XII - decidir sobre as exigências e requisitos para carreira docente; 

XIII - elaborar  as  normas gerais  da  Pós-Graduação  da  Universidade, 

observado o art. 60 e consoante o disposto no art. 61; 

 

XIV -  homologar, de conformidade com o art. 66,  o  número mínimo de créditos 

a ser alcançado pelos alunos, para a obtenção de cada certificado ou diploma; 

XV - aprovar as indicações feitas pelos Conselhos dos Centros Universitários, 

para criação de cargos; 

XVI -  aprovar as indicações de professores a serem contratados na forma do 

art. 94 e homologar nos demais casos o provimento de funções do magistério; 

XVII - fixar normas, de acordo com o disposto no art. 80, sobre o reconhecimento 

de diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por Universidades estrangeiras; 

XVIII - aprovar as normas sobre transferência de alunos de outros 

estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros, para qualquer dos cursos 

da Universidade; 
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XIX - conhecer  dos  recursos  interpostos  relativamente  a assuntos de ordem 

didática, científica, cultural e disciplinar decididos pelo Reitor ou por outros órgãos da 

Universidade, ouvido o Conselho de Ensino e Pesquisa que se pronunciará 

conclusivamente; 

XX - deliberar sobre a concessão de títulos honoríficos; 

 

XXI - resolver os casos omissos, de acordo com os costumes, a analogia e os 

princípios gerais de direito, ouvido o Grão-Chanceler em matéria eclesiástica; 

XXII - organizar, através de consulta direta à comunidade, lista tríplice de nomes 

de professores para escolha e nomeação do Reitor nos termos do art. 29 deste Estatuto 

encaminhando-a ao Grão-Chanceler. 

Art. 16 - O Conselho Universitário, para desempenho de suas atribuições, pode 

organizar-se em Comissões, na forma do Regimento Geral da Universidade. 

Seção III 

DO CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA 

 

Art. 17 - O Conselho de Ensino e Pesquisa, presidido pelo Vice-Reitor 

Acadêmico, terá sua composição prevista no Regimento Geral. 

Art. 18 - São atribuições do Conselho de Ensino e Pesquisa: 

I - velar pelos padrões do ensino, da pesquisa e da extensão em toda a 

Universidade; 

 

II - elaborar estudos que sirvam de subsídios ao planejamento e à diversificação 

curricular prevista nos artigos 57 e 58; 

III - definir normas de caráter geral e orientações técnicas para planejamento de 

currículos e elaboração de programas e projetos de pesquisa e extensão; 

IV -  definir as prioridades de caráter geral de desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e da extensão na Universidade, segundo a política educacional traçada pelo 

Conselho Universitário; 

V - apreciar os planos de ensino, pesquisa e extensão da Universidade e  opinar 

sobre seu mérito; 

VI - aprovar os currículos e programas dos cursos de graduação e pós-

graduação de conformidade com as normas e diretrizes traçadas pelo Conselho 

Universitário; 
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VII - aprovar o número mínimo de créditos a serem exigidos para obtenção de 

cada diploma ou certificado da Universidade, fixado pelos Conselhos dos Centros 

Universitários; 

VIII - organizar o catálogo geral dos cursos a serem oferecidos pela 

Universidade a cada ano letivo; 

IX -  exercer outras atribuições previstas no Regimento Geral. 

Seção  IV 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

Art. 19 - O Conselho de Administração e Finanças (CAF), presidido pelo Vice-

Reitor Administrativo, tem por finalidade zelar pelo cumprimento das políticas administrativas 

e financeiras definidas pelo Conselho Universitário, consubstanciadas em peça 

orçamentária, normatizando, deliberando sobre essa matéria, fazendo implantar a estrutura 

orçamentária na Universidade, cabendo a ele também avaliar a execução anual e plurianual 

dos orçamentos. Cabe ainda ao Conselho de Administração e Finanças avaliar a execução 

das políticas administrativas, assim como avaliar o desempenho administrativo e financeiro 

da Instituição como um todo e suas demais unidades orçamentárias. 

Parágrafo único - A composição do Conselho de Administração e Finanças será 

objeto de regulamentação pertinente. 

Art. 20 - São atribuições do Conselho de Administração e Finanças, observada a 

política traçada pelo Conselho Universitário: 

 

I -  fazer cumprir as políticas administrativo financeiras definidas pelo Conselho 

Universitário, zelando pela sua consubstanciação nas peças orçamentárias anuais e 

plurianuais a serem elaboradas pelo conjunto das unidades orçamentárias, sob a 

coordenação da Vice-Reitoria Administrativa (VRAD); 

II - propor ao Conselho Universitário políticas e diretrizes administrativas e 

financeiras que visem favorecer o desenvolvimento de planos, programas e projetos da 

Universidade; 

III - aprovar as previsões orçamentárias segundo diretrizes fixadas pelo 

Conselho Universitário, submetendo-a à aprovação do próprio Conselho, acompanhando 

sua execução através de instrumentos mensais, semestrais e anuais, zelando para que o 

orçamento tenha sua função específica e seja respeitado nas decisões administrativas e 

financeiras da Universidade; 

IV - zelar pela permanente adequação das atividades meio às exigências de 

execução dos planos, programas e projetos da Universidade, em colaboração com  a Vice-

Reitoria Administrativa (VRAD) como executora e coordenadora e com os demais setores 

envolvidos; 
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V - deliberar sobre diretrizes operacionais para a realização de receitas e 

efetivação de despesas de forma a obter a otimização em ambos os casos, bem como o 

aperfeiçoamento do seu controle, de acordo com as diretrizes gerais fixadas pelo Conselho 

Universitário; 

VI - zelar pela criação, normatização e modificação do fluxo constante de 

informações contábeis e financeiras para todos os setores da comunidade universitária; 

VII - acompanhar, no âmbito de sua competência, a realização de convênios 

estabelecidos com a Universidade; 

VIII - dar parecer sobre o balanço anual e sobre a situação econômico-financeira 

da PUCSP; 

IX - avaliar todos os demais aspectos que digam respeito ao campo da 

Administração Financeira, de Recursos Humanos e de Serviços Gerais; 

X - elaborar e modificar o seu próprio Regimento, submetendo-o à aprovação do 

Conselho Universitário. 

 

Seção V 

DAS CONGREGAÇÕES 

 

 

Art. 21 - Cada  Centro  Universitário  tem  uma  Congregação  assim constituída: 

I - o Diretor Geral, seu Presidente; 

II - os Vice-Diretores Gerais do Centro Universitário; 

III - os Professores Titulares e Associados; 

IV - os Diretores das respectivas Faculdades; 

V - representantes dos Professores Assistentes Doutores; 

VI - representantes dos Professores Assistentes; 

VII - representantes do respectivo corpo discente, indicados com observância do 

disposto no art. 122. 

Art. 22 - A cada Congregação compete: 

I - eleger seu representante no Conselho Universitário; 

II - apurar as responsabilidades do Diretor Geral do Centro Universitário na 

forma da lei; 

III - resolver, em grau de recurso, os casos que lhe forem encaminhados, como 

instância intermediária entre o Conselho de Centro e o Conselho Universitário; 
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IV - aprovar o relatório anual das atividades do Centro Universitário apresentado 

pelo Diretor Geral; 

V - reunir-se em sessão solene de abertura e encerramento do ano letivo, de 

outorga de títulos e demais cerimônias; 

VI - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Regimento da 

Universidade. 

 

Seção VI 

 

DOS CONSELHOS DE CENTROS UNIVERSITÁRIOS 

 

Art. 23 - Cada Centro Universitário tem um Conselho assim constituído: 

I - o Diretor Geral, seu Presidente; 

II - os Vice-Diretores Gerais; 

III - os Diretores das Faculdades; 

IV - representantes do corpo docente de cada Faculdade, cujo número será 

previsto no Regimento Geral da Universidade; 

V - representantes do corpo discente de cada Faculdade, indicado com 

observância do disposto no art. 122. 

Art. 24 - Ao Conselho do Centro Universitário compete: 

I - deliberar a respeito de assunto de natureza didática, técnica e científica de 

sua competência; 

II - aplicar ao respectivo Centro Universitário a política educacional da 

Universidade, definida pelo Conselho Universitário e consoante o disposto no inciso I do art. 

15; 

III - adequar as diretrizes e normas de que trata o inciso III  do artigo 15 à 

respectiva área; 

IV - integrar no plano da sua área, a fim de ser encaminhado ao Reitor os 

projetos e programas elaborados em consonância com as diretrizes e normas mencionadas 

no inciso III, do artigo 15  pelos Conselhos Departamentais, assim como o correspondente 

plano de mobilização e harmonização dos recursos materiais, financeiros, humanos e 

administrativos organizados pelo Diretor Geral; 

V - avaliar a execução do plano da sua unidade no ano anterior e indicar as 

revisões ou modificações que julgar convenientes; 
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VI - opinar sobre plano elaborado pelo Diretor Geral do Centro de acordo com o 

disposto no inciso VI do art. 43 para a criação e provimento de funções na carreira do 

magistério que se fizerem necessárias às suas unidades; 

VII - aprovar, “ad referendum” do Conselho Universitário, as indicações de 

professores feitas na forma estabelecida no artigo 94 e homologar as feitas na forma do art. 

102. 

VIII - apreciar  currículos  propostos  pelos  Conselhos Departamentais; 

IX - fixar, de acordo com o artigo 66, para obtenção de cada certificado ou 

diploma, o número mínimo de créditos a ser obtido pelos alunos, submetendo-o ao 

Conselho de Ensino e Pesquisa; 

X - elaborar ou alterar o Regimento da respectiva unidade, enviando-o ao 

Conselho Universitário para ser aprovado; 

XI - responder  a  consultas  encaminhadas  pelo  seu Presidente; 

XII - designar comissões especiais. 

XIII - organizar  lista  tríplice  de  nomes  de  professores, encaminhando-a ao 

Reitor, para escolha e nomeação do Diretor e do Vice-Diretor Geral do Centro Universitário, 

através de consulta direta aos professores, funcionários e alunos vinculados aos respectivos 

Centros nos termos do art. 41 e legislação complementar. 

Seção VII 

DOS CONSELHOS DEPARTAMENTAIS 

 

Art. 25 - Cada  Faculdade  tem  um  Conselho  Departamental assim constituído: 

I -  o Diretor da Faculdade, seu Presidente; 

II - os Chefes dos Departamentos da Faculdade; 

III - representantes dos Professores Titulares  de  cada Departamento; 

IV - representantes  dos  Professores  Associados  da  Faculdade; 

V - representantes dos Professores Assistentes-Doutores da Faculdade; 

VI - representantes   dos   Professores   Assistentes   da  Faculdade; 

VII - representante dos Auxiliares de Ensino da Faculdade; 

VIII - representantes do corpo discente. 

Art. 26 - Ao Conselho Departamental, de natureza eminentemente técnica, 

compete: 

I - planejar currículos, ouvido o Departamento competente, e submetê-los à 

aprovação do Conselho do respectivo Centro Universitário; 
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II - apreciar os currículos  planejados  e  propostos  pelos Departamentos, 

submetendo-os à aprovação do Conselho do respectivo Centro Universitário; 

III - exercer a coordenação didática dos cursos da sua  Faculdade; 

IV - indicar ao Conselho do Centro Universitário o número de créditos a ser 

alcançado pelos alunos, para obtenção de cada certificado ou diploma de sua Faculdade; 

V - rever, integrar e harmonizar os currículos e os planos de estudo e 

treinamento técnico, profissional e acadêmico, de sua Faculdade, observado o estipulado 

nos incisos II a IX do artigo 4º, submetendo as conclusões à decisão do respectivo Conselho 

do Centro Universitário; 

VI - elaborar o plano de mobilização e harmonização dos recursos humanos, 

materiais, financeiros e administrativos, necessários à execução dos planos de atividades de 

ensino e pesquisa dos seus Departamentos, submetendo-o à aprovação do Conselho do 

respectivo Centro Universitário; 

VII - analisar  e  indicar  aos  Departamentos  as  alterações julgadas 

necessárias na programação das disciplinas, bem como na respectiva metodologia de 

ensino, a fim de integrá-la na política educacional definida pelo respectivo Conselho do 

Centro Universitário, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 24; 

 

VIII - assistir os Departamentos na elaboração de projetos e programas de 

pesquisa, observado o disposto nos incisos II e III do artigo 24; 

IX - apreciar os projetos e programas de pesquisa elaborados pelos 

Departamentos, submetendo-os à aprovação do respectivo Conselho de Centro 

Universitário; 

X - elaborar e encaminhar ao Conselho do respectivo Centro Universitário planos 

para o incentivo e o desenvolvimento de oportunidade para o trabalho científico; 

 

XI - tomar  as  medidas  necessárias  para  a  realização  do trabalho 

interdisciplinar; 

 

XII - avaliar, no fim de cada período letivo, as atividades desenvolvidas pela 

Faculdade, durante o mesmo; 

 

XIII - tomar as medidas necessárias  a  fim  de  evitar  a duplicidade de meios 

para fins idênticos ou equivalentes; 
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XIV - assegurar o atendimento, por parte dos respectivos Departamentos, das 

solicitações de outras unidades da Universidade; 

 

XV - aprovar dispensa de professores, encaminhando o expediente, 

devidamente justificado, ao Diretor Geral do respectivo Centro Universitário; 

 

XVI - organizar lista tríplice de nomes de professores, encaminhando-a ao 

Reitor, para escolha e nomeação do Diretor e do Vice-Diretor de Faculdade, através de 

consulta direta aos professores, funcionários e alunos vinculados à respectiva unidade, nos 

termos do art. 45 e legislação complementar. 

 

XVII -  aprovar os projetos de cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

extensão, no aspecto acadêmico, observado quanto aos aspectos administrativo e 

financeiro o disposto no Regimento Geral; 

 

XVIII - determinar a abertura de concurso para preenchimento de cargos na 

carreira docente ou para obtenção de títulos universitários; 

 

XIX - dispor sobre o regime de pré-requisitos; 

 

XX - exercer outras atribuições previstas no Regimento da Universidade  ou 

inerentes a sua natureza. 

Parágrafo único - No caso da atribuição prevista no inciso III do presente artigo, 

de acordo com a conveniência de maior rendimento e eficiência didática e de acordo com o 

grau do desenvolvimento e da diversificação curricular da Faculdade, o Conselho 

Departamental poderá designar comissão para coordenação didática de cada um dos seus 

cursos. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E SUPERVISÃO 

 

Seção I 

 

DA GRÃ-CHANCELARIA 
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Art. 27 - Exerce  a  jurisdição  e  direção  superiores  da  Universidade, em 

matéria de fé e moral, como Grão-Chanceler, o Arcebispo Metropolitano de São Paulo, 

Presidente nato do Conselho Superior da Fundação São Paulo. 

Parágrafo único - O Grão-Chanceler, nas suas faltas ou impedimentos, será 

substituído pela autoridade indicada no Estatuto da Fundação São Paulo. 

 

Art.  28 - São atribuições do Grão-Chanceler: 

 

I - zelar para que a Universidade se mantenha fiel às suas finalidades, pelo 

respeito à integridade dos princípios da fé e moral cristãs e pela observância das 

prescrições canônicas aplicáveis à Universidade; 

 

II - escolher e nomear o Reitor, dentre os professores de uma lista tríplice 

organizada e encaminhada pelo Conselho Universitário, nos termos dos arts. 15,  inciso XXII 

e 29 deste Estatuto. 

 

III - receber a profissão de fé do Reitor, consoante os preceitos canônicos; 

 

IV - aprovar e nomear de acordo com o artigo 32 inciso XII a escolha dos Vice-

Reitores feita pelo Reitor; 

 

V - presidir as reuniões de quaisquer órgãos colegiados a que compareça; 

 

VI - assinar os diplomas conferidos pela Universidade; 

 

VII - decidir sobre a concessão de títulos honoríficos. 

 

 

Seção II 

 

DA REITORIA 
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Art. 29 - A  Reitoria  é  exercida  pelo  Reitor,  escolhido  e nomeado pelo Grão-

Chanceler na qualidade de Presidente do Conselho Superior da Fundação São Paulo, 

dentre os professores de uma lista tríplice organizada pelo Conselho Universitário através 

de consulta direta à comunidade, nos termos do art. 28, inciso II. 

 

§1º -  A escolha do Reitor só pode recair sobre professores doutores no exercício 

do magistério na Universidade há pelo menos 05 (cinco) anos e que tenham, no mínimo, 35 

(trinta e cinco) anos de idade. 

 

§2º - O Conselho Universitário regulamentará o processo eleitoral de consulta à 

comunidade, referido no “caput” deste artigo. 

 

§3º - O mandato do Reitor é de 04 (quatro) anos. 

   

Art. 30 -   Reitor, no desempenho de suas atribuições, é auxiliado diretamente 

pelos Vice-Reitores e pelos Diretores Gerais dos Centros Universitários. 

Parágrafo único - Há três Vice-Reitores: um para assuntos acadêmicos, um para 

assuntos comunitários e um para assuntos administrativos. 

 

Art. 31 - O Reitor, nas suas faltas ou impedimentos, será substituído pelos Vice-

Reitores na ordem de antiguidade no exercício do magistério na Universidade. 

 

Art. 32 - Compete ao Reitor: 

 

I - dirigir a Universidade e representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e 

passivamente, podendo constituir mandatários e delegar competência, permitindo, se for o 

caso, a subdelegação às autoridades que lhe forem subordinadas; 

 

II - promover a análise das estatísticas de ensino e de estudos, pesquisas e 

levantamentos que sirvam de subsídios para a definição e revisão, pelo Conselho 

Universitário, da política educacional da Universidade, bem como para a avaliação dos 

resultados do seu plano geral; 

 

III - determinar estudos e levantamentos essenciais para a elaboração do seu 

plano de mobilização e harmonização dos recursos materiais, financeiros, humanos e 

administrativos; 
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IV - elaborar o plano geral da Universidade,  com  base  nos  planos parciais dos 

Centros Universitários, a fim de ser submetido à aprovação do Conselho Universitário, de 

acordo com o disposto no artigo 15 inciso IV; 

 

V - tomar as decisões de natureza técnica e administrativa indispensáveis à 

execução do plano geral da Universidade podendo, nos casos de urgência, estender tais 

decisões às medidas de competência do Conselho Universitário, “ad referendum” deste; 

 

VI - organizar e encaminhar ao Conselho Superior da Fundação São Paulo o 

plano para a fixação do quadro de pessoal da carreira do magistério e criação das funções 

correspondentes que se façam necessárias às unidades universitárias; 

 

VII - propor ao Conselho Superior da Fundação São Paulo, após aprovação do 

Conselho Universitário, de conformidade com o inciso X do artigo 15, a criação, extinção ou 

alteração de unidades e órgãos universitários, assegurada a plena utilização dos recursos 

materiais e humanos e evitada a duplicidade de meios para fins idênticos ou equivalentes; 

 

VIII - firmar  convênios  entre  a  Universidade  e  entidades públicas ou privadas, 

nacionais ou internacionais, “ad referendum” do Conselho Superior da Fundação São Paulo; 

 

IX - manter a ordem e a disciplina na Universidade; 

 

X -  convocar  o  Conselho  Universitário  e  presidir-lhe  as reuniões, com o 

direito de voto, além do de qualidade; 

 

XI - vetar resoluções do Conselho Universitário, até o décimo dia depois da 

reunião em que tenham sido adotadas; 

 

XII - escolher, os Vice-Reitores Acadêmico, Administrativo e Comunitário ouvido 

o Grão-Chanceler, a quem cabe a nomeação; 

 

XIII - escolher e nomear de uma lista tríplice, organizada conforme disciplina o 

art. 24, XIII deste Estatuto, os Diretores Gerais dos Centros Universitários, bem como os 

Vice-Diretores eleitos diretamente pela comunidade universitária, nos termos do art. 41, 
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dentre os professores doutores, que se encontrem no exercício do magistério dos 

respectivos Centros. 

 

XIV - escolher e nomear de uma lista tríplice organizada conforme disciplina o 

art. 26, XVI deste Estatuto os Diretores e Vice-Diretores das Faculdades eleitos diretamente 

pela comunidade universitária nos termos do art. 45; 

 

XV - escolher e nomear de uma lista tríplice conforme disciplina o art. 52 inciso X 

deste Estatuto os Chefes de Departamentos eleitos diretamente pela comunidade 

universitária, nos termos do art. 53; 

 

XVI - dar  posse  aos  Vice-Diretores  Comunitários  eleitos diretamente pela 

comunidade universitária nos termos Estatutários e Regimentais; 

 

XVII - decidir sobre solicitação de dispensa de Professores, encaminhada de 

acordo com o disposto no art. 43 inciso XI. 

 

XVIII -  presidir as reuniões de quaisquer órgãos colegiados a que compareça, 

salvo quando estiver presente o Grão-Chanceler, a quem nesse caso, caberá a presidência; 

 

XIX - assegurar o cumprimento das atribuições do Conselho Universitário; 

 

XX - instruir os processos que devam ser submetidos à deliberação do Conselho 

Universitário, enviando-os, de início, à Comissão competente para devida apreciação; 

 

XXI -  organizar o calendário escolar geral da Universidade; 

 

XXII - conferir o grau aos diplomados pela Universidade, por si ou por delegado 

seu; 

 

XXIII - assinar, com o Grão-Chanceler, os diplomas expedidos pela 

Universidade; 

 

XXIV - enviar  anualmente  o  relatório  dos  trabalhos da  Universidade ao 

Ministério da Educação e Cultura. 
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§1º - Sempre que vetar resolução do Conselho Universitário segundo estabelece 

o inciso XI, o Reitor enviará o respectivo processo a esse Colegiado para que se pronuncie 

no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

§2º - Recusado  por  2/3 (dois terços)  dos  membros  do  Conselho Universitário, 

o veto será considerado rejeitado podendo nesse caso o Reitor enviar o processo ao 

Conselho Superior da Fundação São Paulo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esse 

colegiado se pronuncie sobre as razões do veto. 

 

§3º - A rejeição do veto pelo Conselho Superior da Fundação São Paulo 

convalida a resolução do Conselho Universitário. 

 

 

A  

Do GABINETE DO REITOR 

 

 

Art. 33 - O Gabinete do Reitor é dirigido por um chefe de sua imediata confiança 

e de sua livre nomeação. 

 

B 

 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORIA DA REITORIA 

 

 

Art. 34 - O  Regimento  Geral  fixará  a  estrutura  básica  dos órgãos de 

Assessoria da Reitoria. 

 

 

Seção III 

 

DOS VICE-REITORES 
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Art. 35 - Os Vice-Reitores Acadêmico, Administrativo e Comunitário serão 

escolhidos pelo Reitor, e nomeados pelo Grão-Chanceler, consoante o disposto no art. 32 

inciso XII. 

 

Art. 36 - Os Vice-Reitores podem indicar ao Reitor, para a aprovação e 

nomeação, assistentes especializados que os auxiliem no exercício de suas atribuições. 

 

Art. 37 - Nas suas faltas ou impedimentos, os Vice-Reitores Acadêmico, 

Administrativo e Comunitário serão substituídos por professores designados pelo Reitor, 

ouvido o Grão-Chanceler. 

A 

 

DO VICE-REITOR ACADÊMICO 

 

 

Art. 38 - Compete ao Vice-Reitor Acadêmico: 

 

I - convocar e presidir o Conselho de Ensino e Pesquisa. 

 

II - participar do Conselho Universitário e do Conselho Comunitário; 

 

III - supervisionar a execução do plano geral da Universidade; 

 

IV - supervisionar  a  execução  dos  planos  de  ensino  e   pesquisa; 

 

V - assistir os Diretores  dos  Centros  Universitários  na elaboração dos seus 

planos anuais de atividades de ensino e pesquisa; 

 

VI - integrar os planos anuais dos Diretores dos Centros Universitários, depois 

de aprovados pelos respectivos Conselhos de Centro, consoante o disposto no inciso IV do 

art. 24, remetendo-os para apreciação do Conselho de Ensina e Pesquisa e em seguida, ao 

Reitor; 
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VII - elaborar e apresentar ao Conselho de Ensino e Pesquisa, planos de 

desenvolvimento da Universidade no campo da pesquisa e do ensino, encaminhando-os em 

seguida, ao Reitor; 

 

VIII - responder pelos assuntos de expediente relativos à vida acadêmica; 

 

IX - enviar  ao  Reitor  relatórios  das  atividades  didático-científicas; 

 

X -  aprovar as bancas examinadoras de concurso; 

 

XI - exercer outras atribuições determinadas pelo Reitor. 

 

 

 

 

 

B 

 

DO VICE-REITOR ADMINISTRATIVO 

 

Art. 39 - Compete ao Vice-Reitor Administrativo: 

 

I - convocar e presidir o Conselho de Administração e Finanças; 

 

II - supervisionar e coordenar todas as funções e serviços administrativos 

fundamentais para a execução do plano geral da Universidade; 

 

III - assistir os Diretores  dos  Centros  Universitários  na elaboração dos seus 

planos anuais de harmonização dos recursos físicos, financeiros, humanos e 

administrativos, em função dos planos de ensino e pesquisa; 

 

IV - elaborar com o Vice-Reitor  Acadêmico  o  plano  de harmonização dos 

recursos físicos, financeiros, humanos e administrativos, em função dos planos de ensino e 

pesquisa aprovados pelos Conselhos dos Centros Universitários, remetendo-os ao Reitor; 
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V - manter a organização das atividades - meios de forma adequada à execução 

do plano geral da Universidade; 

 

VI - responder pelos assuntos de expediente relativos aos serviços 

administrativos; 

 

VII - elaborar e desenvolver,  devidamente  autorizado  pelo Reitor, planos para 

o levantamento de recursos necessários ao desenvolvimento da Universidade; 

 

VIII - exercer outras atribuições determinadas pelo Reitor. 

 

 

 

 

C 

 

DO VICE-REITOR COMUNITÁRIO 

 

Art. 40 - Ao Vice-Reitor Comunitário compete: 

 

I - convocar e presidir o Conselho Comunitário; 

 

II -  assessorar o Reitor em assuntos de fé e moral; 

 

III - relatar, ao final de cada 02 (dois) períodos letivos, ao Grão-Chanceler e ao 

Reitor, o andamento das suas atividades, propondo as medidas que julgar necessárias à 

maior dinamização da vida espiritual da comunidade universitária; 

 

IV - promover ou supervisionar, na comunidade universitária, movimentos 

apostólicos de leigos e dar-lhes assistência; 

 

V - tomar parte na vida da comunidade universitária; 
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VI - responder pela Capela, que é a sede da Paróquia,  e  por meio desta, 

promover a Universidade como centro cultural, social e espiritual da respectiva comunidade; 

 

VII - participar do Conselho Universitário; 

 

VIII - programar,   com   os   Vice-Diretores   Comunitários,   os trabalhos 

relativos às suas funções; 

IX - convocar  e  presidir  as  reuniões  dos Vice-Diretores Comunitários; 

 

X - exercer outras atividades próprias das suas funções. 

Seção IV 

 

 

DO DIRETOR E DO VICE-DIRETOR GERAL DE CENTRO UNIVERSITÁRIO, 

DO DIRETOR E VICE-DIRETOR DE FACULDADE E DE ÓRGÃO 

SUPLEMENTAR 

 

A 

 

DO DIRETOR E DO VICE-DIRETOR GERAL DE CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 

Art. 41 - O Diretor e o Vice-Diretor Geral de Centro Universitário serão 

escolhidos e nomeados pelo Reitor de uma lista tríplice organizada pelo Conselho do 

Centro, dentre os Professores Doutores que se encontrem no exercício do magistério de 

seus respectivos Centros conforme dispõem os incisos XIII do art. 32 e XIII do art. 24. 

Parágrafo único - Os mandatos dos Diretores e dos Vice-Diretores Gerais de 

Centro serão de 04 (quatro) anos e extinguir-se-ão 04 (quatro) meses após o encerramento 

do mandato do Reitor, permitida a recondução. 

 

Art. 42 - Substituem o Diretor Geral de Centro Universitário, nas suas faltas ou 

impedimentos, os Vice-Diretores Gerais de Centros Universitários, na ordem de antiguidade 

no magistério da Universidade ou de idade, no caso de empate. 
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Art. 43 - Cumpre ao Diretor Geral de Centro Universitário: 

 

I - dirigir sua unidade setorial; 

 

II - promover a análise das estatísticas do ensino, estudos, pesquisas e 

levantamentos atinentes à sua área, que sirvam de subsídios para avaliação, pelo 

respectivo Conselho de Centro Universitário, dos resultados dos respectivos planos; 

 

III - determinar, em face dos incisos VI e VII do art. 38 e de conformidade com os 

Vice-Reitores, estudos para a elaboração do plano anual de atividades e de mobilização e 

harmonização de recursos materiais, financeiros, humanos e administrativos, destinado à 

sua unidade, remetendo-os ao respectivo Conselho de Centro Universitário; 

 

IV - elaborar com base nos projetos e programas aprovados pelas Faculdades, e 

em consonância com o disposto no inciso IV do art. 24, o plano do Centro Universitário, bem 

como o correspondente plano de mobilização e harmonização dos recursos materiais, 

financeiros, humanos e administrativos, encaminhando-os ao Conselho de Centro 

Universitário; 

 

V - tomar as decisões de natureza técnica e administrativa, indispensáveis à 

execução do plano anual da sua unidade aprovado pelos Conselhos de Centro Universitário, 

na forma do enunciado no inciso IV do art. 24, podendo, nos casos de urgência, estender 

tais decisões às medidas de competência do Conselho de Centro Universitário, “ad 

referendum” deste; 

 

VI - organizar e encaminhar ao Conselho Universitário, com as solicitações feitas 

pelas respectivas faculdades, o plano para criação de funções, na carreira do magistério que 

se fizerem necessárias à sua unidade universitária; 

 

VII - promover o planejamento dos currículos cujos campos fundamentais de 

estudo estejam afetos à sua área; 

 

VIII - manter a ordem e a disciplina na sua unidade setorial; 

 

IX - convocar  o  Conselho  de  Centro  Universitário  da  sua unidade setorial, 

presidindo-lhe as reuniões, com o direito de voto, além do de qualidade; 
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X - encaminhar ao Reitor, a quem cabe a nomeação dos Chefes dos 

Departamentos, a lista tríplice organizada pelos respectivos membros, de acordo com o 

inciso X do art. 52; 

 

XI - apreciar solicitação de dispensa de professores encaminhada de acordo 

com o disposto no inciso XV do art. 26, remetendo as conclusões ao Reitor; 

 

XII - assegurar o cumprimento das atribuições do Conselho do Centro 

Universitário; 

 

XIII - organizar o calendário escolar da sua unidade setorial de acordo com o 

calendário geral da Universidade, elaborado pelo Reitor, conforme estabelece o inciso XXI 

do artigo 32; 

 

XIV - assinar os diplomas e certificados relativos aos cursos ministrados na sua 

unidade setorial; 

 

XV - desempenhar outras atividades indicadas no Regimento da Universidade. 

 

Art. 44 - O Diretor Geral do Centro Universitário, no exercício de suas 

atribuições, é auxiliado pelos Vice-Diretores e pelos Diretores das Faculdades de sua 

unidade setorial. 

 

B 

 

DO DIRETOR E DO VICE-DIRETOR DE FACULDADE 

 

Art. 45 - O Diretor e o Vice-Diretor de Faculdade serão escolhidos e nomeados 

pelo Reitor, de uma lista tríplice organizada pelo Conselho Departamental dentre os 

Professores Doutores que se encontrem no exercício do magistério das suas respectivas 

Faculdades, conforme dispõem os artigos 32, inciso XIV e  26, inciso XVI. 

Parágrafo único - O mandato do Diretor e do Vice-Diretor de Faculdade é de  04 

(quatro) anos, iniciando-se  03 (três) meses após o dos Diretores Gerais de Centro, 

permitida a recondução. 
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Art. 46  - Compete ao Diretor da Faculdade: 

 

I  - dirigir sua Faculdade; 

 

II - assegurar o cumprimento das atribuições do Conselho Departamental; 

 

III - promover, em harmonia com o Diretor Geral de Centro Universitário e com a 

colaboração dos Chefes dos seus Departamentos, estudos necessários à elaboração pelo 

Conselho Departamental de plano de mobilização e harmonização de recursos materiais, 

financeiros, humanos e administrativos da sua Faculdade, em função dos projetos e 

programas encaminhados pelos Departamentos; 

 

IV - promover a análise das estatísticas do ensino, estudos, pesquisas e 

levantamentos atinentes à sua área, necessários ao planejamento e avaliação das 

atividades de ensino e pesquisa da sua Faculdade; 

 

V - avaliar a eficiência de execução dos projetos e programas da sua Faculdade; 

 

VI - supervisionar e coordenar todas as atividades didático-científicas da 

Faculdade; 

 

VII - propor  ao  Conselho  Departamental  dispensa  de professores; 

 

VIII - convocar o Conselho Departamental, presidindo-lhe as reuniões, com o 

direito de voto, além do de qualidade; 

 

IX - desempenhar outras atribuições previstas no Regimento da Universidade e 

da respectiva Faculdade; 

 

X - manter a ordem e a disciplina em sua unidade. 

 

C 
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DO DIRETOR DE ÓRGÃO SUPLEMENTAR 

 

Art. 47 - O Diretor de Órgão Suplementar é escolhido e nomeado pelo Reitor. 

 

Art. 48 - Ao  Diretor  de  Órgão  Suplementar  compete desempenhar  as 

atividades indicadas no Regimento da sua unidade. 

 

Seção V 

 

DO DEPARTAMENTO 

 

Art. 49 - As Faculdades são constituídas em Departamentos, segundo critério de 

afinidade e de complementariedade das disciplinas concernentes à determinada área do 

conhecimento. 

 

Art. 50 - Os Departamentos, órgãos fundamentais do trabalho docente, discente, 

de pesquisa, assessoria e extensão universitária, são instituídos pelo Conselho 

Universitário, mediante proposta dos respectivos Centros Universitários. 

 

Art. 51 - Integram os Departamentos os Professores Titulares, Associados, 

Assistentes-Doutores, Assistentes-Mestre e Auxiliares de Ensino das disciplinas que 

compõem cada um deles, assim como representantes do corpo discente, indicados com 

observância do disposto no art. 122. 

Parágrafo único - Terão voto no Departamento: 

 

I - Os Professores Titulares; 

 

II - Os Professores Associados; 

 

III - Os Professores Assistentes-Doutores; 

 

IV - Até 03 (três) representantes dos Professores Assistentes-Mestre como 

dispuser o Regimento de cada Faculdade; 
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V - 01 (um ) representante dos Auxiliares de Ensino; 

 

VI - Representantes discentes até 1/5 (um quinto) do total na forma do 

Regimento de cada Faculdade. 

 

Art. 52 - Cumpre a cada Departamento: 

 

I - prestar serviços de ensino, pesquisa e assessoria à Universidade e aos 

alunos cujo currículo exija ou recomende cursos de graduação ou pós-graduação de sua 

especialidade; 

 

II - planejar currículos e propô-los ao respectivo Conselho Departamental; 

 

III - elaborar projetos e programas de pesquisa e propô-los ao respectivo 

Conselho Departamental; 

 

IV - elaborar, em consonância com o Diretor da Faculdade, seu plano anual de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, submetendo-o ao Conselho Departamental; 

 

V - distribuir,  para  cada  período  letivo,  as  atividades programadas a cada um 

dos seus membros, respeitadas suas especializações; 

 

VI - aprovar  plano,  elaborado  pelo  Chefe  do  Departamento, para criação de 

funções, na carreira do magistério, que se fizerem necessárias ao Departamento; 

VII - executar programas de ensino e de pesquisa afetos à respectiva área de 

especialidade; 

 

VIII - pronunciar-se sobre o número mínimo de créditos devidos pelos alunos 

para a obtenção de cada certificado ou diploma de área de sua especialidade; 

 

IX - indicar os professores de que trata o art. 94 necessários ao ensino ou à 

pesquisa; 
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X - organizar  lista  tríplice  de  nome  de  professores, encaminhando-a ao 

Reitor para escolha e nomeação do Chefe de Departamento e seu Suplente, através de 

consulta direta aos professores vinculados ao respectivo Departamento, nos termos dos 

artigos 32, XV e 53 deste Estatuto e da legislação complementar. 

 

 

 

A 

 

 DO CHEFE DE DEPARTAMENTO 

 

Art. 53- O Chefe de Departamento e respectivo Suplente serão escolhidos e 

nomeados pelo Reitor, de uma lista tríplice, organizada pelo Departamento, nos termos dos 

artigos 52, X e 32, XV deste Estatuto, dentre os professores que se encontrem no exercício 

do magistério do seu Departamento. 

Parágrafo único - O mandato do Chefe de Departamento é de  02 (dois) anos, 

extinguindo-se 02 (dois) meses após o término do mandato do Diretor da Faculdade. 

 

Art. 54 - Ao Chefe de Departamento incumbe: 

 

I - dirigir o seu Departamento; 

 

II - promover, de conformidade com o Diretor da Faculdade, estudos relativos à 

elaboração do plano anual de atividades e de mobilização e harmonização de recursos 

materiais, financeiros, humanos e administrativos, destinados ao Departamento; 

 

III - adotar, no seu nível, as decisões de natureza técnica e administrativa 

indispensáveis à execução do plano anual do Departamento, por este elaborado; 

 

IV -atender, na esfera da especialização do Departamento, às solicitações dos 

demais Departamentos; 

 

V -  manter a ordem e a disciplina no Departamento; 
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VI -  participar  do  Conselho  Departamental  da  respectiva unidade; 

 

VII - instruir os processos que devam ser submetidos à deliberação do 

Departamento; 

 

VIII - convocar e presidir as reuniões de Departamento, com direito de voto, além 

do de qualidade; 

 

IX - assegurar  o  cumprimento  das  atribuições  do Departamento; 

 

X - remeter,  anualmente, ao  Diretor  da  sua  Faculdade  o relatório do 

Departamento. 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 55  - O Regimento Geral disporá sobre os serviços administrativos. 

 

TÍTULO III 

 

DO REGIME DIDÁTICO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

DOS CURSOS 

 

Art. 56 - A Universidade mantém cursos: 

 

I - de graduação, abertos à matrícula de candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente e obtido classificação em processo seletivo; 
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II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a matrícula de candidatos 

diplomados em curso de graduação e que atendam as normas fixadas para cada programa 

ou curso; 

 

III - seqüenciais, organizados por campo de saber, com diferentes níveis de 

abrangência, abertos a matrícula de candidatos que tenham concluído o curso médio ou 

equivalente e selecionados de acordo com as normas fixadas para cada caso; 

 

IV - de extensão, abertos à matrícula de candidatos que satisfaçam aos 

requisitos exigidos em cada caso. 

 

Seção I 

 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

Art. 57 -  Os currículos de graduação são planejados pelas unidades 

universitárias, observadas as diretrizes gerais e demais normas estatutárias e regimentais 

aplicáveis. 

 

Art. 58 - Além dos currículos correspondentes às profissões regulamentadas em 

lei, a Universidade, respeitada a legislação em vigor, pode planejar outros que atendam a 

sua programação específica e às exigências do desenvolvimento regional ou nacional. 

 

Art. 59 - Em todos os cursos de graduação incluem-se créditos obrigatórios 

relativos à ciência teológica. 

 

Seção II 

 

DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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Art. 60 - O  curso  de  pós-graduação stricto sensu tem  por  objetivo  a  

ampliação e o aprofundamento dos conhecimentos, conferindo, cumpridas as devidas 

exigências, o grau de Mestre ou de Doutor. 

 

Art. 61 - Ao Conselho Universitário compete, consoante o disposto no inciso XIII 

do art. 15, fixar as normas gerais da pós-graduação da Universidade. 

 

 

Seção III 

 

DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

 

 

Art. 62 - Os cursos de especialização e aperfeiçoamento destinam-se a oferecer 

programas de estudo de aprofundamento em determinada área de saber ou de 

conhecimento científico, técnico ou artístico. 

 

Seção IV 

 

DOS CURSOS DE EXTENSÃO, SEQÜENCIAIS E OUTROS 

 

 

Art. 63 - Os cursos de extensão destinam-se à difusão das conquistas e 

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

saber, gerados na Instituição. 

 

Art. 64 - Os cursos seqüenciais, organizados nos diversos campos do saber, 

alcançam diferentes níveis de abrangência, de acordo com as normas estatutárias e 

regimentais aplicáveis. 

 

 

Seção V 

 

DAS FORMAS DE EDUCAÇÃO 
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Art. 65 - A Universidade pode oferecer cursos e programas também na forma de 

educação continuada e a distância de acordo com o que dispuser o Regimento Geral. 

 

 

Seção VI 

 

DO REGIME DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

Art. 66 - A Universidade, para a execução dos currículos adota o regime de 

créditos cumprindo aos Conselhos dos Centros Universitários propor para a obtenção de 

cada certificado ou diploma, o número mínimo de créditos a ser alcançado pelos alunos. 

Parágrafo único - As normas sobre o funcionamento e organização do regime de 

créditos serão previstas no Regimento Geral. 

 

 

TÍTULO IV 

 

 

DO REGIME ESCOLAR 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

 

Art. 67 -   calendário escolar geral da Universidade e o calendário escolar de 

cada Centro Universitário serão organizados pelo Reitor e pelos Diretores Gerais dos 

Centros Universitários, conforme dispõem, respectivamente, o inciso XXI do artigo 32 e o 

inciso XIII do artigo 43, observado o disposto no artigo seguinte. 

 

Art. 68 - O ano letivo tem, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico 

efetivo, devendo o calendário fixar o primeiro e o último dias letivos. 
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CAPÍTULO II 

 

DO INGRESSO NA UNIVERSIDADE 

 

 

Art. 69 - A admissão inicial no curso de graduação, se faz por meio de processo 

seletivo dos candidatos, que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e sido 

classificados no limite das vagas fixadas para cada curso. 

 

Art. 70 - Os critérios e normas de seleção e admissão de candidatos são 

aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa que deve levar em conta seus efeitos sobre 

a orientação do ensino médio. 

 

Art. 71 - Após o encerramento das matrículas dos alunos aprovados no processo 

seletivo, restando vagas, podem ser admitidas matrículas por suficiência. 

 

Art. 72 - Na ocorrência de vagas, serão abertas matrículas em disciplinas dos 

cursos a alunos não regulares, que demonstrem capacidade de cursá-las com 

aproveitamento, mediante seleção. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS MATRÍCULAS 

 

 

Art. 73 - As normas para matrícula serão previstas no Regimento Geral. 

 

Art. 74 - A Universidade poderá aceitar matrículas por suficiência destinadas aos 

candidatos que tenham concluído o curso de graduação na forma prevista no Regimento 

Geral. 
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CAPÍTULO IV 

 

DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

 

Art. 75 - O sistema de verificação do rendimento escolar, para toda 

Universidade, deverá levar em conta, no processo de avaliação contínua, os seguintes 

aspectos: 

 

I -as atividades cumpridas pelo aluno, conforme programação das disciplinas e 

critérios de exigência prefixados; 

 

II - o aproveitamento,  em  termos  de  verificação  e desenvolvimento do aluno 

quanto a: 

 

a) conhecimentos e conceitos adquiridos; 

 

b) aquisição de hábitos de reflexão e criação; 

 

c) habilidades e capacidade de aplicação dos conhecimentos. 

 

III -a  freqüência  às  aulas  teóricas  e  práticas,  nos  limites mínimos prescritos 

pelo Regimento Geral. 

Parágrafo único - A  avaliação  nos  programas  de  Pós-Graduação observará 

as normas previstas nos respectivos Regulamentos. 

TÍTULO V 

 

DOS GRAUS, DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS 

 

 

CAPÍTULO I   
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  DOS DIPLOMAS E CERTIFICADOS 

 

 

Art. 76 - A Universidade expede diplomas correspondentes a conclusão de 

cursos de graduação e pós-graduação e certificados em outros casos. 

 

Art. 77 - Os diplomas expedidos pela Universidade serão registrados por ela 

própria. 

 

Art. 78 - São conferidos os seguintes diplomas: 

 

I - de Bacharel ou título profissional equivalente ao aluno  que concluir a 

respectiva graduação; 

 

II - de Licenciado, ao aluno que, completado o ciclo de graduação, obtém os 

competentes créditos no Centro de Educação; 

 

III - de Mestre e Doutor ao aluno que conclui, respectivamente, programa de 

mestrado ou de doutorado; 

 

IV - de livre docente ao pós-graduado aprovado em Concurso de Livre Docência. 

 

Art. 79 - São conferidos certificados relativos a qualificação obtida no curso de 

especialização, aperfeiçoamento, seqüenciais, extensão e outros. 

 

Art. 80 - Nas áreas em que disponha de programas de pós-graduação 

credenciados e avaliados, a Universidade pode reconhecer diplomas de Mestre e Doutor, 

expedidos por Instituições de ensino superior estrangeiras, na mesma área de 

conhecimento em nível equivalente ou superior. 

Parágrafo único  -  As normas que disciplinam o processo de revalidação serão 

previstas em Deliberação do Conselho Universitário. 

 

 

CAPÍTULO II 

                                                                                                                                     Estatuto PUC-SP 



ANEXO 2 

 

 

DA OBTENÇÃO DOS TÍTULOS 

 

Art. 81 - A obtenção de título acadêmico não confere qualquer direito ao ingresso 

automático na carreira universitária, a qual somente se processa obedecidas todas as 

exigências e requisitos previstos no Estatuto e no Regimento Geral. 

 

 

Seção I 

 

DO TÍTULO DE MESTRE 

 

Art. 82 - Será concedido o grau de Mestre ao candidato que haja realizado o 

curso de Mestrado devidamente credenciado na forma da lei. 

Parágrafo único  -  Para obtenção do grau, o candidato deverá ser aprovado na 

argüição de sua dissertação em sessão pública, por banca examinadora composta do 

professor orientador, seu presidente, mais dois docentes com pelo menos o Título de 

Doutor. 

 

Art. 83 - O Regimento do Setor de Pós-Graduação e os Regulamentos de cada 

um dos Programas estabelecerão normas complementares para obtenção do título, bem 

como o Regime Didático Científico do curso. 

 

 

Seção II 

 

DO TÍTULO DE DOUTOR 

 

Art. 84 - Será concedido o grau de Doutor ao candidato aprovado em curso de 

Doutorado, devidamente credenciado na forma da lei. 

Parágrafo único  -  Para obtenção do grau, o candidato deverá ser aprovado na 

argüição de sua tese em sessão pública, por banca examinadora composta do professor 

orientador, seu presidente, mais quatro docentes com pelo menos o Título de Doutor, dois 

dos quais deverão ser alheios aos quadros da Universidade. 
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Art. 85 - O Título de Mestre poderá ser dispensado para o Doutorado, desde que 

o candidato apresente produção científica equivalente no mínimo ao Mestrado. Neste caso, 

o colegiado do Programa deverá emitir parecer especificando os créditos necessários para 

complementação e submetê-lo à aprovação da Comissão Geral de Pós-Graduação. 

 

Art. 86 - O Regimento do Setor de Pós-Graduação e os Regulamentos de cada 

um dos Programas estabelecerão normas complementares para obtenção do título, bem 

como o Regime Didático Científico para o curso. 

 

 

Seção III 

 

DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE 

 

 

Art. 87 - Podem  prestar  concurso  para obtenção do Título de  Livre-Docente os 

doutores que, à época da inscrição, hajam obtido este título há pelo menos 02 (dois) anos e 

contém 05 (cinco) anos de exercício de magistério superior ou de pesquisa. 

 

Art. 88 - As normas gerais do concurso para livre-docência serão previstas no 

Regimento Geral da Universidade. Observadas estas, a unidade interessada elaborará o 

regulamento do concurso, submetendo-o à aprovação do Conselho Universitário. 

    

 

TÍTULO VI  

 

DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

 

Art. 89 - A comunidade universitária é formada pelos corpos docente, discente e 

administrativo, que se diversificam em razão das suas atribuições, mas se unificam no plano 

comum das finalidades da Universidade. 
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CAPÍTULO I 

 

DO CORPO DOCENTE 

 

 

Art. 90 - O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem 

qualidades de educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios 

e valores explicitados no artigo 3º. 

 

Art. 91 - As funções e os cargos do magistério são escalonados no 

Departamento, observadas as disposições consignadas neste capítulo. 

Parágrafo único  -  Pode haver mais de uma função em cada nível de carreira. 

 

Art. 92 - Os cargos da carreira do magistério estão compreendidos nas seguintes 

categorias: 

 

I - Professor Assistente-Mestre; 

 

II - Professor Assistente-Doutor; 

 

III - Professor Associado; 

 

IV - Professor Titular. 

 

Art. 93 - Os especialistas de notório saber poderão ser reconhecidos na 

Universidade quando qualificados pelo voto de 2/3 (dois terços) do Conselho Departamental 

interessado e aprovados pelo Conselho Universitário. 

Parágrafo único  -  O notório saber será regulamentado por Deliberação do 

Conselho Universitário. 

 

Art. 94 - Para atender a necessidades, poderão ser contratados professores para 

atribuições de ensino e/ou pesquisa de caráter periódico e provisório mediante indicação do 
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Conselho Departamental interessado, aprovado pelo respectivo Conselho de Centro, “ad 

referendum” do Conselho Universitário. 

 

Art. 95 - Os professores de que tratam os arts. 93 e 94 não pertencem à carreira 

de magistério. 

 

Art. 96 - Os professores substitutos não poderão ingressar na carreira, enquanto 

perdurar a substituição. 

 

Art. 97 - O quadro de vagas será fixado pelo Conselho Universitário 

considerando a definição das funções do Departamento a ser encaminhado pelo Conselho 

de Ensino e Pesquisa. 

 

Art. 98 - Os membros do corpo docente são contratados pelo Reitor à vista de 

indicação formulada pelo Conselho Departamental interessado, aprovada pelos órgãos 

competentes e pela Reitoria, observado o seguinte: 

 

a) para admissão inicial na forma do art. 99; 

 

b) para ingresso na forma do art. 102; 

 

c) para promoção na forma dos arts. 105, 106 e 110. 

 

Seção I 

 

DA ADMISSÃO INICIAL E DO INGRESSO À CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

 

 

Art. 99 - A admissão inicial do professor à Universidade dar-se-á para um 

período probatório de 02 (dois) anos, nas funções compatíveis com as de Auxiliar de Ensino, 

Assistente-Mestre e Assistente-Doutor integrando o quadro provisório. 

 

§1º - A admissão inicial será feita mediante processo seletivo requerido pelo 

Departamento interessado e aberto através de Edital do Diretor da respectiva Faculdade. 
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§2º - O resultado do processo seletivo deverá ser aprovado pelo Conselho 

Departamental e homologado pelo Conselho de Centro. 

 

Art. 100 - Para se inscrever, os candidatos deverão satisfazer: 

 

I - para as funções de Auxiliar de Ensino, as condições previstas no art. 114; 

 

II - para as funções de Assistente-Mestre e Assistente-Doutor, possuirem o titulo 

de Mestre ou de Doutor expedido pela Universidade ou emitido por Programa de Pós-

Graduação credenciado pelo órgão competente do Sistema Federal do ensino superior. 

 

Art. 101 - Os professores admitidos na forma do art. 99, durante o período 

probatório estarão submetidos, independentemente de titulação, a processo de avaliação 

contínua. 

 

Art. 102 - Ao final do período probatório, os professores que obtiverem avaliação 

favorável ingressarão automaticamente na carreira do magistério, na categoria 

correspondente a titulação que possuirem nesse momento e dentro do quadro de vagas do 

Departamento. 

 

Art. 103 - O ingresso do Auxiliar de Ensino na carreira do magistério, observará 

o disposto no art. 114. 

 

Art. 104 - Em caso de interesse da Universidade, o Conselho Universitário, 

mediante parecer do Conselho de Ensino e Pesquisa e por iniciativa exclusiva do 

Departamento aprovada pelo Conselho Departamental e pelo Conselho de Centro da 

Unidade, poderá autorizar inscrição para concurso para Professor Associado de candidato 

não integrante da carreira que: 

 

a) seja ou tenha sido da mesma ou de categoria superior em outra Instituição de 

ensino superior; 

 

b) preencha os critérios exigidos para inscrição à promoção a Professor 

Associado. 
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Seção II 

 

 DA PROMOÇÃO 

 

 

Art. 105 - A promoção para Assistente-Doutor, uma vez na carreira, obtida a 

titulação correspondente, será automática e para Associado e Titular será mediante 

concurso, nos termos das Seções III e IV deste capítulo e dentro do quadro de vagas do 

Departamento. 

 

Seção  III 

 

DO PROFESSOR ASSOCIADO 

 

 

Art. 106 - A promoção a Professor Associado será feita mediante aprovação em 

concurso e o candidato, além de ser Professor Assistente-Doutor na Universidade há pelo 

menos 03 (três) anos, deve satisfazer os seguintes critérios: 

 

I - trabalho inédito ou livre-docência; 

 

II - produção científica, técnica e/ou artística; 

 

III - orientação de trabalhos. 

Parágrafo único - Poderão ser incluídos: contribuição para gestão acadêmico-

administrativa, trabalho em extensão e outras atividades acadêmicas. 

 

Art. 107 - A  banca  examinadora  será  referendada  pelo Conselho 

Universitário, mediante proposta do Departamento, aprovada pelo Conselho Departamental 

a que esteja afeta a disciplina em concurso. 
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Art. 108 - A banca será integrada por 05 (cinco) professores titulares ou 

associados. 

Parágrafo único - Poderão integrar as bancas examinadoras até o máximo de  

02 (dois) especialistas de notório saber e livre-docentes de outras Universidades. 

 

Art. 109 - A banca examinadora avaliará e argüirá sobre os trabalhos 

apresentados pelo candidato relativos aos critérios previstos no art. 106, bem como sobre o 

memorial documentado por ele elaborado, apresentando suas atividades científicas, 

profissionais, técnicas e/ou artísticas. 

Parágrafo único  -  O Regimento da Faculdade poderá em função da natureza 

genérica das disciplinas prever meios complementares de aferição, tais como: prova 

didática, elaboração e defesa de teses, prova de laboratório, prova escrita, etc. 

 

 

Seção IV 

 

DO PROFESSOR TITULAR 

 

 

Art. 110 - A promoção a Professor Titular será feita mediante aprovação em 

concurso e o candidato, além de ser Professor Associado na Universidade, há pelo menos 

04 (quatro) anos, deve satisfazer os seguintes critérios: 

 

I - trabalho inédito ou livre-docência; 

 

II - produção científica técnica e/ou artística; 

 

III - liderança comprovada em uma área de pesquisa; 

 

IV - orientação de trabalhos. 

Parágrafo único  -  Poderão ser incluídos: contribuição para gestão acadêmico-

administrativa, trabalho em extensão e outras atividades acadêmicas. 
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Art. 111 - A  banca  examinadora  será  referendada  pelo Conselho 

Universitário,  mediante proposta do Departamento, aprovada pelo Conselho Departamental 

a que esteja afeta a disciplina em concurso. 

 

Art. 112 - A banca examinadora será integrada por 05 (cinco) professores, 

possuidores do título universitário ou posição na carreira superior à do candidato. 

Parágrafo único - Poderão integrar as bancas examinadoras especialistas de 

notório saber, até o máximo de 02 (dois). 

 

Art. 113 - A banca examinadora avaliará e argüirá sobre os trabalhos 

apresentados pelo candidato, relativos aos critérios previstos no art. 110, bem como sobre o 

memorial por ele elaborado, apresentando suas atividades científicas, profissionais, técnicas 

e/ou artísticas. 

Parágrafo único  -  O Regimento da Faculdade poderá, em função da natureza 

genérica das disciplinas, prever meios complementares de aferição tais como: prova 

didática, elaboração e defesa de tese, prova de laboratório, prova escrita, etc. 

Seção V 

 

 DO AUXILIAR DE ENSINO 

 

 

Art. 114 - O Auxiliar de Ensino é função de magistério, eminentemente 

probatória, destinada a iniciação das atividades docentes, aberta de acordo com a 

necessidade e a política acadêmica do Departamento ou Faculdade a candidatos portadores 

de graduação plena relacionada à área de conhecimento na qual será exercida a função. 

 

Art. 115 - O Auxiliar de Ensino estará vinculado a programa de ensino e 

pesquisa, sob a responsabilidade de docente da carreira e deverá estar vinculado a um 

programa de Pós-Graduação, tendo prazo de 05 (cinco) anos a contar de sua admissão, 

para obter o grau de Mestre ou Doutor. 

 

§1º - Obtido o grau de Mestre ou Doutor, o Auxiliar de Ensino, passa a integrar 

diretamente a carreira do magistério na categoria de Professor Assistente-Mestre, ou de 

Assistente-Doutor desde que tenha sido aprovado no período probatório e dentro do quadro 

de vagas do Departamento. 
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§2º - O não cumprimento do estipulado neste artigo, quanto a Pós-Graduação 

implicará análise e parecer do Departamento que poderá levar à rescisão do Contrato de 

Trabalho. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DO REGIME FUNCIONAL DO MAGISTÉRIO 

 

 

Art. 116 -  O  quadro  de  pessoal  docente  da  Universidade  é fixado à vista de 

proposta do Reitor, pelo Conselho Superior da Fundação São Paulo. 

 

Art. 117 - Os contratos do pessoal docente da Universidade se regem pela 

legislação trabalhista, pelas leis do ensino, pelos Estatutos da Fundação São Paulo, por 

este Estatuto e respectivos Regimentos. 

 

Art. 118 - O  regime  de  trabalho  dos  membros  do  magistério pode ser de: 

 

I - tempo integral; 

II -  tempo parcial. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DO CORPO DISCENTE 

 

 

Art. 119 - O corpo discente é constituído de estudantes regularmente 

matriculados em uma ou mais disciplinas do curso escolhido. 

Art. 120 - A Universidade presta assistência ao corpo discente mediante: 
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I - bolsas de estudo,  nos  termos  do  Regimento  da Universidade; 

 

II - serviços mantidos e administrados pela Universidade; 

 

III - serviços  mantidos  pela   Universidade   e   administrados pelos alunos. 

 

IV - criação  da  função  de  Monitor,  cujo  exercício  é considerado título para o 

ingresso na carreira do magistério superior, destinando-se aos estudantes dos cursos de 

graduação que se submetam a provas específicas. 

 

 

Seção I 

 

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 

 

Art. 121 - A representação estudantil, nos colegiados, tem por objetivo a 

cooperação entre administradores, professores e alunos, no trabalho universitário. 

 

Art. 122 - A  escolha  da  representação  estudantil,  que  não pode exceder de 

1/5 (um quinto) do total dos membros dos colegiados e comissões, se faz por meio de 

eleições do corpo discente, segundo critérios que incluam o aproveitamento escolar dos 

candidatos, de conformidade com este Estatuto, com o Regimento da Universidade e 

demais disposições legais e regimentais aplicáveis. 

  Parágrafo único - O número de representantes estudantis em cada 

órgão colegiado será determinado no Regimento Geral. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO CORPO ADMINISTRATIVO 
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Art. 123 - O corpo  administrativo  é  constituído  de  servidores que exercem 

atividades inerentes aos serviços administrativos e que assumem o compromisso de 

respeitar os princípios e valores explicitados no artigo 3º. 

 

Art. 124 - Os membros  do  corpo  administrativo  são  admitidos pelo Reitor 

mediante solicitação justificada dos Diretores das unidades setoriais ou universitárias e dos 

dirigentes dos órgãos da administração. 

 

Art. 125 - Os contratos do pessoal administrativo se regem pela legislação 

trabalhista, pelo Estatuto da Fundação São Paulo e por este Estatuto. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

 

Art. 126 - É  permitido  aos  membros  dos  corpos  docente,  discente e 

administrativo, requerer ou representar, pedir reconsideração ou recorrer de atos e 

decisões, contanto que nos devidos termos, observadas as seguintes regras: 

 

I - nenhuma solicitação, qualquer que seja a sua forma pode ser: 

 

a) dirigida a autoridade incompetente para decisão a respeito; 

 

b) encaminhada, senão por intermédio da autoridade a que esteja 

imediatamente subordinado o requerente. 

 

II -  o pedido de reconsideração só é cabível quando contém novos argumentos 

e é sempre dirigido à autoridade que expediu o ato ou proferiu a decisão; 

 

III - nenhum pedido de reconsideração pode ser reiterado; 

 

IV -  o pedido de reconsideração deve ser decidido no prazo de 08 (oito) dias; 
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V - o recurso deve ser dirigido a autoridade imediatamente superior à que 

expediu o ato ou proferiu a decisão e, sucessivamente, na escala ascendente, às demais 

autoridades. 

 

VI - nenhum recurso pode ser encaminhado mais de uma vez à mesma 

autoridade. 

 

§1º - A decisão final dos recursos, a que se refere este artigo, deve ser dada 

dentro do prazo de  30 (trinta) dias, contados da data do recebimento na unidade 

universitária ou no órgão administrativo, prorrogáveis, justificadamente, por mais  30 (trinta) 

dias, salvo quando depender de decisão de órgão colegiado, hipótese em que tanto o prazo 

quanto sua prorrogação ficam aumentados de mais 15 (quinze) dias, respectivamente. 

 

§2º - Os  pedidos  de  reconsideração  e  os  recursos  não  têm efeito 

suspensivo, porém os que tenham sido providos dão lugar às retificações necessárias; 

retroagindo os seus efeitos à data do ato impugnado, salvo manifestação em contrário 

expressa no ato decisório. 

 

§3º - As restrições prescritas no inciso I,  alínea “b”,  não  se  aplicam ao 

indiciado ou acusado em sindicância ou processo administrativo. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

   

Art. 127 - A disciplina na Universidade é de responsabilidade de todos os 

membros da comunidade universitária e deve atender aos seguintes preceitos gerais: 

 

I - respeito a toda pessoa envolvida no convívio universitário; 

 

II - acatamento  às  disposições  legais,  regulamentares, estatutárias e 

regimentais, bem como às autoridades ou colegiados e às suas determinações; 
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III - preservação do patrimônio moral, cultural e material da Universidade. 

 

Art. 128 - A responsabilidade pela manutenção da disciplina, além do que 

prescrevem a respeito os Regimentos da Universidade, das unidades setoriais e da 

Secretaria de Administração, compete: 

 

I - ao Reitor, em toda Universidade; 

 

II - aos Diretores, ou demais dirigentes na respectiva unidade setorial ou 

universitária ou órgão administrativo; 

 

III - aos Chefes, nos seus Departamentos ou Seções; 

 

IV - aos Professores, nas suas aulas. 

 

Art. 129 - Observadas as disposições da legislação em vigor e as normas 

consignadas neste Estatuto e no Regimento Geral da Universidade, incumbe: 

 

I - ao Regimento Geral da Universidade dispor sobre o regime disciplinar dos 

corpos docentes e administrativo; 

 

II - ao Regimento da Secretaria de Administração dispor sobre o regime 

disciplinar do pessoal administrativo. 

 

Art. 130 - São  as  seguintes  as  sanções  disciplinares aplicáveis: 

 

I - aos corpos docente e administrativo: 

  

a) advertência; 

b) repreensão; 

c) suspensão; 

d) rescisão do contrato de trabalho. 
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II  -  Ao corpo discente: 

 

a) advertência; 

b) repreensão; 

c) suspensão; 

d) eliminação. 

Art. 131 - O membro do corpo docente, na forma da lei, pode ser suspenso de 

suas funções quando, sem motivo aceito como justo pela autoridade competente, deixa de 

cumprir programa a seu cargo ou horário de trabalho a que esteja obrigado. 

Parágrafo único - Os membros dos corpos docente e administrativo, durante a 

suspensão de seus cargos ou funções, perdem as vantagens e direitos decorrentes do 

respectivo exercício. 

 

Art. 132 - A pena de rescisão do contrato de trabalho é aplicada nos casos 

prenunciados na legislação trabalhista e no caso de reincidência nas faltas previstas na lei. 

 

 

 

Seção I 

 

DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Art. 133 - A autoridade competente para a imposição de penalidade pode agir 

pelo critério da verdade sabida, nos casos em que o membro do corpo docente, discente ou 

administrativo, é apanhado em flagrante pelo seu superior hierárquico, na prática de falta 

disciplinar e desde que a pena a ser aplicada seja de advertência, repreensão ou 

suspensão. 

 

Art. 134 - Nas sindicâncias deve ser ouvido sempre o indiciado que tem o direito 

de indicar os elementos ou provas de interesse de sua defesa,  provas estas que poderão 

ser realizadas, se julgadas necessárias, a juízo da autoridade sindicante. 
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Art. 135 - A pena de rescisão do contrato de trabalho é aplicada na forma 

prefixada na legislação trabalhista. 

 

Art. 136 - As penas de eliminação para o corpo discente e de rescisão contratual 

para os corpos docente e administrativo aplicam-se por meio de processo administrativo, 

contraditório, procedido por autoridade ou comissão designada, assegurada ao acusado 

plena defesa, assim como o direito de acompanhar o processo e intervir em todas as provas 

e diligências. 

 

Art. 137 - Concluídas as diligências julgadas necessárias, o acusado deve ser 

intimado para, no prazo improrrogável de  03 (três) dias, requerer suas provas, as quais 

serão produzidas dentro de 10 (dez) dias. 

Parágrafo único - Terminada a produção de provas do acusado, oferecerá este, 

em 05 (cinco) dias, a sua defesa. 

 

 

Seção II 

 

DA SUSPENSÃO PREVENTIVA 

 

 

Art. 138 - A  autoridade  competente  para  determinar  a  instauração de 

processo administrativo pode ordenar a suspensão preventiva do indiciado até 30 (trinta) 

dias desde que, o seu afastamento seja necessário para averiguação dos fatos que lhe são 

imputados ou sua permanência em atividade possa embaraçar a ação da comissão ou da 

autoridade processante, podendo o Reitor prorrogar tal afastamento até o máximo de 90 

(noventa) dias. 

Parágrafo único - A suspensão preventiva não tem caráter de pena. 

 

 

TÍTULO VII 

 

DA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E DO CONSELHO COMUNITÁRIO 
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CAPÍTULO I 

 

DA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL 

 

 

Art. 139 - A assistência espiritual à comunidade universitária, respeitada a 

consciência de cada um, é proporcionada por sacerdotes designados pelo Grão-Chanceler. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DO CONSELHO COMUNITÁRIO 

Art. 140 - O Conselho Comunitário, subordinado ao Reitor, é o órgão central de 

coordenação comunitária da Universidade. 

 

Art. 141 - Compõem o Conselho Comunitário: 

 

I - o Vice-Reitor Comunitário, seu Presidente; 

 

II - os Vice-Reitores Acadêmico e Administrativo; 

 

III - os Vice-Diretores Comunitários; 

 

IV - um professor leigo e um aluno escolhidos, nos Centros Universitários, pelos 

Vice-Diretores Comunitários. 

 

Art. 142 - Ao Conselho Comunitário incumbe: 

 

I -  promover  estudos  que  ofereçam  subsídios  ao  Reitor  para levar a 

Universidade à realização dos seus objetivos educacionais, consoante as dimensões cristãs 

e as diretrizes pastorais da Igreja; 
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II - elaborar e encaminhar ao Reitor planos para a efetivação na Universidade 

das diretrizes pastorais da Igreja relativas à educação; 

 

III - avaliar, à luz dos objetivos educacionais da Igreja, os programas e projetos 

da Universidade; 

 

IV - organizar programas de colaboração da Universidade com o Magistério da 

Igreja, para a elaboração e avaliação de planos comunitários; 

 

V - exercer outras atividades próprias das suas atribuições. 

    

 

TÍTULO VIII 

 

DO REGIME ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 

Art. 143 - Os bens e direitos da Universidade constituem patrimônio da 

Fundação São Paulo e são administrados de conformidade com o seu Estatuto. 

 

Art. 144 - A previsão da receita e da despesa da Universidade, incluída no seu 

plano geral e com ele aprovada pelo Conselho Universitário, de acordo com o inciso IV do 

artigo 15, deve ser enviada à Fundação São Paulo até 01 (um) mês antes de encerrar-se o 

prazo de apresentação do orçamento e planejamento, para o ano seguinte, das atividades 

daquela Fundação, consoante o assento do artigo 29 inciso I, alínea “b” do seu Estatuto. 

 

 

TÍTULO IX 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 

Art. 145 - A Universidade responde pelos atos, obrigações  e compromissos por 

ela praticados ou assumidos. 
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§1º -  As unidades universitárias, os órgãos da Administração da Universidade e 

respectivos membros e os membros da entidade mantenedora não responderão nem 

mesmo subsidiariamente pelas obrigações patrimoniais assumidas pela Universidade. 

 

§2º - Os administradores da Universidade responderão pelos excessos que 

praticarem no exercício de seus mandatos. 

 

Art. 146 - No caso de extinção da Universidade, a  qual  só poderá ser 

determinada pelo Conselho Superior da Fundação São Paulo, os bens e direitos 

eventualmente registrados em seu nome terão a destinação que lhe for dada pelo mesmo 

Conselho Superior. 

 

 

TÍTULO X 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 147 - Enquanto não houver em cada Faculdade titulares na proporção de 1/5 

(um quinto) dos professores de carreira, poderão ser eleitos professores responsáveis como 

representantes do Departamento no Conselho Departamental. 

 

Art. 148 - Até que o número de Professores Doutores alcance 50% (cinqüenta 

por cento) do total dos membros do corpo docente, respectivamente, de Centro 

Universitário, de Faculdade e de cada Departamento, a escolha do Diretor Geral do Centro 

Universitário, referida no art. 41, do Diretor de Faculdade, referido no art. 45 ou do Chefe do 

Departamento, referido no art. 53, poderá recair não apenas em professores daquela classe, 

mas também em professores de outras  classes previstas no Regimento de cada unidade. 

 

Art. 149 - O Conselho Universitário regulamentará o quadro em extinção, 

integrado pelos professores não enquadrados na carreira a que se refere o art. 92. 

 

Art. 150 - O capítulo sobre o Corpo Docente somente entrará em vigor depois de 

regulamentado pelo Conselho Universitário, tendo sido ouvido o Conselho de Administração 

e Finanças. 

                                                                                                                                     Estatuto PUC-SP 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 - PIFPEB – Projeto Institucional de Formação de  
Professores de Educação Básica 



Anexo – 3- 

  PIFPEB – PUC-SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO INSTITUCIONAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA DA PUCSP – PIFPEB-PUCSP 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto Institucional para Formação de Professores da Educação Básica da PUCSP 
 

1 

6.4.1. Prática de Ensino e Estágios 

PROJETO INSTITUCIONAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA DA PUCSP (PIFPEB-PUCSP) 

 
 
 

SUMÁRI O 
 
 

Introdução  
1. Referenciais deste Projeto Institucional 

1.1. Referenciais Históricos 
1.2. A Licenciatura na PUCSP 
1.3. Referenciais Legais e Normativos 

2. Pressupostos e Princípios Gerais do Projeto Institucional 
2.1. Pressupostos 
2.2. Princípios 

3. Eixo Articulador 
4. Eixos Temáticos Comuns  
5. Perfil do Egresso 
6. Matriz Curricular dos Cursos de Licenciatura (e dos Bacharelados a eles 

vinculados) 
6.1. Os Núcleos de Planejamento e Gestão Pedagógica – Princípios Gerais 
6.2. Os Núcleos – Suas Identidades e Bases Operacionais 
6.3. Os Núcleos – Suas Articulações e Atividades 
6.4. Características dos Cursos de Licenciatura e dos Bacharelados a eles 

vinculados: alguns conceitos e operações estruturais 

6.4.2. Ingresso e Opção 
6.4.3. Registro Acadêmico 

7.  Gestão Acadêmica 
7.1. Sistema da Gestão Acadêmica 

 
ANEXO 
 
Normas do Projeto Institucional para Formação de Professores da Educação 
Básica da PUC/SP (PIFPEB-PUCSP) 

 
1. Constituição e Abrangência 
2. Matriz Curricular dos Cursos de Licenciatura (e dos Bacharelados a eles 

vinculados) 
2.1. Núcleos 
2.2. Núcleo de Área (NA) 
2.3. Núcleo de Formação de Professores (NFP) 
2.4. Núcleo do Bacharelado (NB) 
2.5. Projeto Pedagógico e Planejamento Curricular 



Projeto Institucional para Formação de Professores da Educação Básica da PUCSP 
 

2 

2.6. Cargas Horárias 
2.7. Trabalho de Conclusão de Curso 
2.8. Matrizes de Disponibilidade Horária 
2.9. Ingresso e Opção 

3. Sistema de Gestão Acadêmica 
3.1. Colegiados de Coordenação 
3.2. Coordenação Geral do Projeto Institucional 
3.3. Coordenação Didática do Curso de Licenciatura 
3.4. Coordenador da Coordenação Geral do Projeto Institucional e Coordenador das 

Coordenações Didáticas  
4. Disposições Transitórias  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projeto Institucional para Formação de Professores da Educação Básica da PUCSP 
 

3 

PROJETO INSTITUCIONAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA 
PUCSP 

 
 
Introdução 
 
 

O Projeto Institucional para Formação de Professores da PUCSP 
(PIFPEB-PUCSP) 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 Projeto Institucional para Formação de Professores incide 

especificamente sobre os Cursos de Licenciatura e, como tal, subordina-se ao Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) da Universidade, relativo à formação de todos os 
graduados pela PUCSP. 

 
Os debates que ocorreram na Universidade, durante todo o percurso da 

elaboração deste Projeto, garantem a sua legitimidade, posto que construído de forma 
coletiva e participativa.  

 
A discussão sobre a formação de professores vem sendo realizada há 

muito na PUCSP, refletindo os debates em âmbito nacional, decorrentes da elaboração e 
aprovação, em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Em 
pauta, estavam profundas divergências de concepção de educação e formação de 
professor, que se revelaram mais agudas no processo de definição das diretrizes 
curriculares dos cursos de graduação e, em especial, as da formação de professores. A 
regulamentação dessas diretrizes pelo Conselho Nacional de Educação só muito 
recentemente foi completada em razão exatamente de dificuldades na obtenção de 
consensos.  

 
Os movimentos pela reformulação curricular dos Cursos de Licenciatura 

expressam a imperiosa necessidade de encontrar respostas a demandas produzidas 
pelas transformações sociais e tecnológicas que ocorreram na sociedade ultimamente; 
assim como por aquelas demandas identificadas na Universidade relativas à superação 
das fragmentações e isolamento das áreas do saber. 

 
As transformações da vida contemporânea requerem a formação de um 

indivíduo apto a realizar leituras múltiplas da realidade social. Assim, é fundamental ter 
familiaridade com o rigor cientifico e com a investigação, bem como proporcionar a 
construção de competências a longo prazo. De acordo com essas premissas, procurou-
se garantir neste Projeto as condições para o desenvolvimento de atitudes investigativas, 
comprometidas com a produção de novos conhecimentos e de resposta às mudanças. 
Ao que se acrescenta o esforço de garantir práticas educativas que envolvam o manejo 
de informações e a habilidade de lidar com grupos e atividades integradas; atitudes 
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absolutamente necessárias face à complexificação do tecido social, econômico, político e 
simbólico do universo da produção cultural. 

 
As atuais exigências apresentam novos desafios que a estruturação 

curricular exposta neste Projeto visa enfrentar: diversificação e flexibilização dos 
currículos, avaliação permanente, articulação orgânica do ensino de graduação com a 
pesquisa e a extensão, de sorte a ensejar a qualificação permanente de professores. 

 
 

1. Referenciais deste Projeto Institucional 
 
 
1.1. Referenciais Históricos 
 

O momento atual de reformulação dos Cursos de Licenciatura pode ser 
considerado o terceiro grande momento nacional em que a formação do magistério 
envolve diversos setores das instituições de ensino superior na tarefa de definir um 
projeto para a formação de docentes para os graus anteriores de ensino. 

 
Assim como nas circunstâncias anteriores, as definições legais e 

institucionais atuais resultam de muitos debates e acordos políticos, intelectuais e 
profissionais que datam de fins dos anos 70 quando docentes de diversas universidades 
do país, bem como quadros do magistério do 1º e 2º graus, organizaram-se para 
repensar não só os cursos de formação do magistério como também para definir um novo 
horizonte para os estudos superiores em Educação. Como lideranças desse movimento, 
estiveram presentes professores da PUCSP vinculados a diferentes unidades 
acadêmicas.         

 
O primeiro momento em que nacionalmente instalou-se o debate em 

torno da formação do magistério em nível superior remonta aos anos 20 e 30 do século 
XX, quando as primeiras regulamentações foram baixadas, apesar das profundas 
divergências e dos fortes embates entre os setores sociais envolvidos. 

 
O segundo momento data dos anos 50 até começos dos anos 70 

quando, não menos fortemente, segmentos políticos e acadêmicos confrontaram-se; 
dessa feita, a pressão principal vinha das adequações institucionais indispensáveis em 
face do enorme crescimento das redes de ensino primário e da pressão por acesso ao 
ensino médio e superior.    

 
Desde os anos 20, lideranças educacionais estenderam ao Ensino 

Superior seus intentos de renovação e modernização da educação no Brasil. Dentre os 
pontos destacados nos debates então desencadeados, o deslocamento da formação do 
magistério primário e a criação de cursos de formação do magistério secundário em nível 
superior ocuparam parte considerável das atenções. 

 
Guardando distância das diversas propostas em tela, o Governo 

Provisório de Getúlio Vargas baixou o primeiro decreto-lei (nº 19.851/1931) instituindo o 
regime universitário e indicando um lugar para a formação do magistério em nível 
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superior. Apesar da prerrogativa constitucional, o mesmo governo não tomou qualquer 
iniciativa para criação de instituições universitárias e, menos ainda, de implementar 
cursos de formação do magistério.  

 
As primeiras iniciativas couberam aos governos do Estado de São Paulo 

e do Distrito Federal, num lapso curto de tempo: 1934 e 1935. A testa dessas iniciativas, 
destacaram-se aquelas lideranças educacionais vindas dos anos 20, dentre as quais, 
mencionem-se Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Para os seus 
projetos, esses educadores mobilizaram suas experiências e conhecimentos acumulados 
na docência e gestão das diretorias gerais da instrução pública.  

 
Com as iniciativas dos governos de São Paulo e do Distrito Federal, 

realizaram-se no país duas experiências que, guardadas suas não desprezíveis 
diferenças, identicamente instauravam unidades acadêmicas nas quais três objetivos 
eram centrais: 1) formação do magistério primário; 2) formação do magistério secundário 
e 3) desenvolvimento de estudos e pesquisas em assuntos educacionais. 

 
No caso da USP, criada em 1934, a inscrição do Instituto de  Educação 

no interior da recém-criada Faculdade Filosofia, Ciências e Letras representou 
experiência singular no Brasil pautada no princípio de envolvimento da formação do 
magistério com os mesmos princípios norteadores das demais unidades da FFCL, quais 
sejam: desenvolvimento dos estudos filosóficos profundos e das pesquisas científicas. 
Embora tenha sido projetada inicialmente a transferência da formação do professor 
primário para o Instituto de Educação incorporado à USP, esta se manteve na Escola 
Normal de origem. 

 
Se a organização da FFCL da USP, incluído o Instituto de Educação, 

esteve mais próxima do modelo da universidade francesa, o padrão adotado por Anísio 
Teixeira para o Instituto de Educação incorporado à Universidade do Distrito Federal, 
guardava débito com o modelo adotado pelo Teachers College da Universidade de 
Columbia que, por sua vez, intermediou a sua aproximação ao modelo alemão de 
organização universitária e de formação docente. 

 
No Instituto de Educação da UDF, dirigido durante os seus anos de 

existência por Lourenço Filho, estavam reunidos todos os cursos de formação do 
magistério – primário e secundário – e todas as atividades de pesquisa que lhes davam 
suporte.    

 
Postos face a face, o modelo adotado na UDF sugere maior grau de 

organicidade na formação do magistério para os diferentes níveis e modalidades de 
ensino, assim como melhor articulação entre ensino e pesquisa. Por outro lado, Teixeira 
tinha duas firmes convicções: a) de que a estrutura do Instituto de Educação deveria ser 
fortemente hierarquizada de sorte a que a formação profissional do magistério estivesse 
subordinada à pesquisa; ou seja, Teixeira tinha em mente a universidade norte-
americana contemporânea na qual o centro é a pesquisa e b)  toda a formação do 
magistério deveria ser sempre a formação para o exercício docente; a formação e a 
experiência eram condição para a formação do diretor, do inspetor e assim por diante.   
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Em 1938, por atos do governo federal e, por decorrência, do interventor 
paulista, as experiências das unidades educacionais da UDF e da USP foram 
interrompidas. De pronto, as intenções e as iniciativas de formação do professorado 
primário em nível superior foram bloqueadas. Em 1939, com o decreto-lei (1.190/1939) 
que criou a Faculdade Nacional de Filosofia e promoveu-a em modelo para todo o país, 
são bloqueados também os intentos de mergulhar a formação do magistério primário e 
secundário nos mesmos princípios dos demais cursos universitários, propostos para a 
USP e a UDF: aprofundados estudos e pesquisas científicos, filosóficos e literários. 

 
Pelo decreto-lei de 1939, os cursos ordinários das secções de Filosofia, 

de Ciências e de Letras teriam a duração de três anos e confeririam o diploma de 
bacharel; o curso de Didática oferecido pela secção de Pedagogia, de apenas um ano de 
duração, conferiria o diploma de licenciado. O decreto não esclarecia, mas sugeria que 
esse ano de Didática poderia ser feito ao término do Bacharelado. 

 
Nos anos 40 e 50, foi esse o modelo vigente para a formação do 

professor secundário e do ensino normal, caricaturado no esquema “3 + 1”. Duas 
décadas de homogeneidade da qual poucas instituições escaparam. Quando os debates 
em torno da reforma universitária trouxeram de volta a tese dos anos 30, de criação de 
uma Faculdade de Educação autônoma à FFCL, duas das lideranças educacionais 
manifestaram-se em contrário.  

 
Fernando de Azevedo depôs contra, sob o argumento de que os 

Institutos de Educação que almejavam a conversão em Faculdades de Educação não 
tinham personalidade institucional e careciam ainda do espírito científico que envolvia as 
demais unidades acadêmicas. À época, outros educadores fizeram eco a Azevedo, pois 
como ele, estavam investindo no implemento da pesquisa educacional e na formação de 
pesquisadores entre os professores dos Institutos de Educação. 

 
A mais veemente manifestação de Anísio Teixeira deu-se por meio da 

criação da Universidade de Brasília; para ela, Teixeira previu um modelo ainda mais 
radical do que havia intentado na UDF dos anos 30: a área de Educação, como as 
demais, deveria estar organizada em torno da pesquisa e a formação do magistério 
deveria ser antes de mais nada a formação de professores habilitados para a prática 
investigatória dos problemas educacionais.  

 
As reformas empreendidas nos anos 60 nos Cursos de Licenciatura não 

afetaram substantivamente o esquema vigente desde 1939, especialmente no que tange 
à somatória dos conteúdos de formação básica e os destinados à prática docente, 
apenas ampliaram o número de disciplinas pedagógicas exigidas.  

 
Com a Lei 5540/1968, que dissolveu as Faculdades de Filosofia Ciências 

e Letras como unidades acadêmicas, ao mesmo tempo em que criou a Faculdade de 
Educação como unidade  autônoma e, ainda, introduziu um vetor rumo ao sistema de 
pós-graduação, produziram-se dois efeitos quase que contrários: de um lado, as 
Faculdades de Educação, ao invés de ganharem em autonomia, tenderam a aprofundar 
seu isolamento em relação às demais unidades acadêmicas; de outro lado, as 
experiências de pesquisa educacional iniciadas nos anos 50 tenderam a se concentrar 
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nos cursos de pós-graduação, com poucos canais institucionais de escoamento dos seus 
resultados para os cursos de formação docente. 

 
As iniciativas da Reforma Universitária efetuada na PUCSP em começos 

dos anos 70, ainda que originais, não tinham como escapar às exigências interpostas 
pela legislação em vigor, bem como não puderam elidir as pressões sociais em presença.   

 
As teses dos educadores que se mobilizaram a partir de fins dos anos 70 

em favor da articulação da formação do magistério com base em princípios emanados 
das unidades de educação cederam nas décadas posteriores, por força de variáveis, 
dentre as quais merecem destaque: a) a pressão que a unificação do ensino primário ao 
secundário impõe sobre os cursos envolvidos na formação do magistério para articulação 
efetiva; b) a pressão que a ampliação e complexificação do conhecimento científico 
exerce sobre as áreas específicas de conhecimento de sorte a obrigá-las a diálogo 
incessante e c) o desenvolvimento de pesquisas educacionais a partir de áreas de 
conhecimento específicas sediadas em diferentes unidades acadêmicas, ampliando e 
diversificando o locus da formação de professores e da investigação em assuntos de 
educação. 
 
 
1.2. A Licenciatura na PUCSP 

 
A formação pedagógica nos Cursos de Licenciatura da PUCSP, desde a 

reforma universitária implantada na PUC em 1971, observou a Resolução nº 9, de 
10/10/1960 do CFE, que fixou os mínimos de conteúdo e de duração para a formação 
pedagógica nos Cursos de Licenciatura. Foram definidas quatro disciplinas: Psicologia da 
Educação, Didática, Estrutura e Funcionamento do Ensino e Prática de Ensino sob a 
forma de Estágio Supervisionado. Essa Resolução determinava também que a formação 
pedagógica fosse ministrada em pelo menos um oitavo (1/8) das horas de trabalho 
fixadas como duração mínima para cada curso de Licenciatura (Art. 3º). 
 

Em 1973, o então Centro de Educação reformulou essa formação, 
apresentando ao CEPE o Plano Geral de Licenciatura, o PGL. Em 1974, esse Plano foi 
aprovado pelo CONSUN. O PGL acrescentou às disciplinas acima citadas a Filosofia da 
Educação e deixou o Estágio Supervisionado sob a responsabilidade da Prática de 
Ensino. 

 
Em 1977, foi criada a função de Coordenador do PGL, bem como a de 

Coordenação de Estágios, com a respectiva regulamentação, que sofreu alterações em 
1979, tendo em vista, principalmente, compatibilizar legislações federal e estadual. 
 

A partir de 1980, interna e externamente, desencadearam-se novas 
discussões sobre a formação de professores e a conseqüente reformulação dos cursos 
na perspectiva da formação de recursos humanos para a educação e de novo perfil de 
educadores que os Cursos de Licenciatura deveriam formar. Resultou dessas discussões 
o Projeto de Reformulação da Licenciatura da PUCSP, em 1984, cujo fundamento foi a 
compreensão de que a formação de professores tem como referência básica o papel do 
educador que será o de incorporar e ultrapassar as dimensões técnicas do seu trabalho e 
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o âmbito da escola. Na formação de professores, a preocupação central passaria para a 
de formar o educador escolar. 
 

A reformulação da proposta do plano de formação pedagógica nos 
Cursos de Licenciatura e a sua implantação resultaram num processo prolongado de 
discussão, elaboração e aprovação, que se estendeu até o final de 1985, cuja 
implantação iniciou-se em 1986. 
 

Na década de 1990, embora se mantivesse a organização inicial do 
Plano Geral de Licenciatura, acolhendo alunos de diferentes cursos em suas disciplinas, 
a Licenciatura sofreu modificações para os cursos de Letras e de Matemática que 
incluíram em suas grades curriculares as disciplinas de formação pedagógica. Vale 
registrar também a criação do Curso de Ciências Biológicas da PUCSP, Campos CCMB 
– Sorocaba que, a exemplo dos cursos anteriores, oferecia a modalidade Licenciatura 
incluída na grade curricular comum do Bacharelado. 
 

Com a promulgação da Lei nº 9.131/95, que alterou a de nº 4024/61, o 
CFE foi substituído pelo CNE e o tronco comum do ensino do 1º e 2º graus deu lugar aos 
parâmetros curriculares nacionais e os currículos mínimos do ensino superior, às 
diretrizes curriculares nacionais. A Lei nº 9.394/96 fixou novas diretrizes e bases para a 
educação nacional. Diante de tais mudanças, o CEPE, em 1997, deu início a um 
processo de discussão e de compreensão dessa nova legislação. 

 
A matéria que suscitou prioridade foi a de formação de professores para 

a educação básica, talvez porque fosse a que mais exigiria esforço de entendimento 
dada a ruptura proposta pela nova LDB na tradição da educação superior brasileira nessa 
formação. A própria LDB tratou dessa matéria em título específico sob a denominação 
“Profissionais da Educação”, incluindo aí os docentes de todos os níveis e os gestores da 
educação básica. Mostrava-se claramente  tratar-se, para a educação básica, de 
profissionais com identidade própria que exigiria formação também com identidade 
própria, em Cursos de Licenciatura de graduação plena. Decorrentemente, colocava em 
termos operacionais a decisão das universidades sobre essa formação e suas próprias 
opções para a questão do locus, de modo a assegurar processo autônomo, estrutura com 
identidade própria e direção e colegiados próprios. 
 

Em agosto de 1997, por solicitação da Vice-Reitoria Acadêmica, o 
CEPE desencadeou  um processo de  estudos sobre a formação de professores para a 
educação básica, proposta pela lei n. 9.394/96 que estabeleceu as diretrizes e bases da 
educação nacional. Foi nomeada pelo CEPE uma comissão, composta pelas seguintes 
professoras: Angela Salgado A. Sandim, Darcy Raiça (Coordenadora), Dieli Vesaro 
Palma, Maria Antonieta Alba Celani, Marina Graziela Feldmann e Marisis Aranha 
Camargo, que iniciou o trabalho em 16/09/97 e finalizou-o em 28/10/97.  A partir do 
projeto  elaborado por essa comissão, realizou-se um Fórum desenvolvido em três fases. 
Os trabalhos foram encerrados pela Comissão de Ensino do CEPE em 1999. 

 
A Comissão propôs uma nova estrutura para a formação de professores 

com três núcleos, harmonicamente integrados: 
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1. Núcleo de Formação Específica, cuja função principal era preparar o 
profissional para atuação em sua área específica; 

2. Núcleo de Formação Pedagógica, cuja função era dar subsídios na 
área pedagógica, tendo papel especificador na formação do 
licenciado e; 

3. Núcleo Integrador, cuja função era integrar os conteúdos trabalhados 
nos demais núcleos. 

 
O calor dos debates indicava que ainda era necessário  aprofundar  os 

estudos, para que se conseguisse, institucionalmente, ir em frente. Nesse sentido, na 
seqüência, outro Fórum de Licenciatura foi realizado em abril de 1999, com o seguinte 
tema central: Formação do Educador e Diretrizes Curriculares. Como desdobramento 
desse fórum, foi realizado, ainda em 1999, um seminário sobre Problemas e 
Tendências Atuais da Formação de Educadores e as Diretrizes Curriculares, cujos 
textos foram publicados na Revista PUC VIVA, nº 5, do mesmo ano. 

 
A partir daí, as discussões para a elaboração de uma proposta da 

PUCSP para a formação de professores da educação básica continuaram sob a 
responsabilidade de um grupo de trabalho constituído pelo CEPE no segundo semestre 
de 2000, com representantes das Unidades que têm Cursos de Licenciatura, incluindo-se 
o Plano Geral de Licenciatura - PGL. 

 
No âmbito nacional, o CNE definia as diretrizes curriculares nacionais 

dos cursos de graduação, inclusive as da formação de professores, mediante oitiva dos 
mais diversos setores, organizações e associações profissionais, na busca do consenso 
e da superação das divergências. 

 
Nesse contexto, a própria Comissão de Ensino, em outubro de 2001, 

assumiu a condução do processo de estudos e de discussões da graduação em geral, 
incluindo-se aí a formação de professores. Organizaram-se, então, dois grupos de 
trabalho, quais sejam: o GT - Projeto Pedagógico e Diretrizes Curriculares e o GT – 
Formação de Professores, instituindo-se também os respectivos fóruns de discussão. A 
Comissão de Ensino, por meio desses grupos de trabalho, promoveu, envolvendo 
sempre todas as Faculdades, seis encontros no decorrer dos anos de 2002 e 2003, três 
dos quais destinados às diretrizes curriculares dos cursos de graduação (Bacharelado em 
geral), outros dois destinados à discussão  da formação de professores e um último 
encontro voltado para as duas modalidades. 

 
Esses encontros tiveram como objetivo básico elaborar subsídios para a 

definição de uma política de ensino de graduação da PUCSP, garantindo as 
especificidades de cada área e a construção dos respectivos planos pedagógicos dos 
cursos e de uma política de formação de professores. 

 
Dos encontros programados destinados à formação de professores, o 

primeiro teve como preocupação central a análise e a discussão das diretrizes 
curriculares definidas pelas Resoluções CNE/CES nº 01 e 02/2001. Os demais tiveram 
como objetivo a sistematização e o encaminhamento de propostas consensuais. As 
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discussões foram promovidas a partir de documentos/propostas preparados pelas 
Faculdades em resposta ao seguinte roteiro de questões: 

 
Qual deveria ser, na visão da sua Unidade, a política da PUCSP em 

relação à Formação de Professores, considerando princípios, 
concepções, eixos e duração? 

Qual(is) é(são) o(s) modelo(s) de Licenciatura possível(is) para a 
PUCSP, considerando-se organização, alocação, coordenação e 
direção? 

Como articular as limitações impostas pelas diretrizes da Licenciatura e 
os princípios da PUCSP em relação à formação de profissionais? 

Como promover a articulação entre a formação profissional específica e 
a formação de professor (Bacharelado e Licenciatura), considerando-
se: 
a) as diretrizes curriculares das áreas específicas; 
b) a realidade institucional da PUCSP. 

  
Todas as Faculdades envolvidas com a formação de professores 

apresentaram estudos em resposta ao roteiro de questões. Esses estudos possibilitaram 
um levantamento das convergências e das divergências, dos pressupostos, dos 
princípios e das concepções sobre a formação de professores e sobre suas diretrizes 
curriculares. Esse debate visava, por parte da Comissão de Ensino, à busca do consenso 
como base para a definição de um Projeto Institucional para Formação de 
Professores da Educação Básica. 

 
Por encaminhamento do encontro sobre a formação de professores, em 

26/06/2003, a tarefa de elaboração de uma proposta de projeto institucional para a 
PUCSP foi atribuída a um grupo de trabalho. Caberia à Comissão de Ensino a definição 
dos critérios para a constituição desse grupo, os quais ficaram assim definidos: o grupo 
seria constituído por um representante de cada curso de Licenciatura, indicado pelas 
respectivas Unidades dentre os docentes que tivessem acompanhado todo o processo de 
discussões e com experiência acumulada na formação de professores, bem como de 
representante da assessoria da VRAC. 

 
Em 27/11/2003, o GT foi instalado pela VRAC, constituído dos 

seguintes membros: Ana Luiza Marcondes Garcia (Espanhol), Angelita Gouveia Quevedo 
(Inglês), Dieli Vesaro Palma (Português), Douglas Santos (Geografia), Ester Regina 
Vitale - substituída posteriormente por Marisa Cavalcante (Física), Fátima Regina Pires 
de Assis (Psicologia), Heitor Zochio Fischer (Ciências Biológicas), Heloisa Brito de 
Albuquerque Costa (Francês), Maria do Rosário Cunha Peixoto (História), Neide de 
Aquino Noffs (Pedagogia: Educação Infantil), Regina Lúcia Giffoni Luz de Brito 
(Pedagogia: Anos Iniciais do Ensino Fundamental), Sonia Barbosa Camargo Igliori 
(Matemática), Sônia Campaner Miguel Ferrari (Filosofia). Maria Luiza Guedes (VRAC), 
Terezinha Azeredo Rios (VRAC) e José Massafumi Nagamine (Consultec). 
 

Na elaboração do Projeto Institucional para Formação de Professores da 
Educação Básica, os membros da Comissão deveriam ter como referência aspectos 
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discutidos no Fórum, sobre os quais  tinha havido concordância entre as várias unidades. 
São 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; 

• 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 
PUCSP. 

 
Na instalação dos trabalhos do GT, a Vice-Reitoria Acadêmica, além dos 

aspectos acima apontados, estabeleceu os seguintes princípios/orientações para a 
organização do trabalho da Comissão: 

 
• processo de construção coletiva, baseado no diálogo democrático, respeito às 

diferenças e busca de consensos (humildade, coragem, criatividade); 

• processo orientado pela perspectiva de negociação, não apenas interna à comissão, 
mas com as comunidades acadêmicas de cada curso/faculdade; 

• sintonia com a realidade institucional da PUC-SP (limites e possibilidades) e com as 
demandas e condicionamentos existentes na sociedade brasileira, especialmente na 
cidade de São Paulo; 

• registro de todo o processo de discussão e elaboração em relatórios quinzenais 
sintéticos, com a assinatura de todos os participantes; 

• montagem de cronograma de trabalho de modo a definir, no mínimo, os produtos, os 
prazos e os responsáveis por cada uma das atividades. 

 
Também foram definidas Diretrizes para a elaboração do Projeto 

Institucional para Formação de Professores da Educação Básica da PUCSP como: 
 

• atender à Resolução CNE/CP 1 de 18/02/2002 (ou as novas disposições legais que 
foram definidas); 

• garantir uma identidade institucional na forma de um Programa de Formação de 
Professores da PUCSP; 

• incorporar princípios e orientações propostos pelo Fórum de Diretrizes Curriculares do 
CEPE, para todos os cursos de graduação;  

• manter padrão de qualidade PUC-SP; 

• considerar as características e exigências requeridas ao exercício da profissão de 
professor; 
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• viabilizar práticas (estágios) que facilitem a atuação interdisciplinar, possibilitem a 
pesquisa, garantam a diversidade de experiências e estimulem o trabalho coletivo; 

• elaborar conteúdos das áreas comuns em grupos que trabalhem coletivamente, 
compostos por representantes das diferentes grandes áreas e complementadas, em 
função do tema, por especialistas, docentes das diferentes áreas internas ou externas 
à universidade; 

• incorporar à proposta possibilidades de utilização de diferentes modalidades e 
ambientes de aprendizagem no processo de formação de professores.  

 
Complementando os critérios para a elaboração do Projeto Institucional 

para Formação de Professores da Educação Básica, foram estabelecidos os seguintes 
Parâmetros:  
 
• aproveitar as estruturas existentes na universidade: secretarias acadêmicas, apoios 

administrativos e coordenações dos bacharelados; 

• compartilhar e demandar as áreas e equipes docentes já existentes nos 
departamentos, faculdades e cursos da PUCSP; 

• considerar a competitividade com outras instituições (relação entre inovação, 
qualidade acadêmica e sustentabilidade).  

 
 
1.3. Referenciais Legais e Normativos 
 

A elaboração deste Projeto norteou-se pelos documentos produzidos nos 
debates nacionais, nos documentos produzidos pelas comissões, fóruns e grupos de 
trabalho organizados na PUCSP sobre a formação de professores e, evidentemente, 
pelas legislações, normas e documentos internos à Universidade discriminados a seguir: 

 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 05/10/88, artigo “207”; 

• Lei nº 9.131, de 24/11/1995, que altera a Lei nº 4024/61; 

• Lei nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
especialmente os arts. 61 a 65 e art. 67; 

• Plano Nacional de Graduação (PNG), aprovado no XII Fórum Nacional de Pró-
Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras - FORGRAD, Ilhéus, maio de 
1999; 

• Resolução CNE 01, Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado através da Lei nº 
10.172, de 9 de janeiro de 2001; 

• Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, para Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Especial, Educação Rural, Educação Indígena; 

• Parecer CNE/CP nº 09/2001, que estabelece Diretrizes Curriculares para a Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior; 

• Parecer CNE/CP nº 27/2001, que altera o Parecer CNE/CP 9/2001, o qual dispõe 
sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em Cursos de Nível Superior; 
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• Parecer CNE/CP nº 28/2001, que altera Parecer CNE/CP 21/2001, o qual estabelece 
a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior; 

• Parecer CNE/CP nº 01/2002, institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica em nível superior, curso de 
Licenciatura de graduação plena; 

• Resolução CNE/CP nº 02/2002, institui duração e cargas horárias dos Cursos de 
Licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica, 
em nível superior; 

• Projeto de Resolução do CNE/CES que deverá estabelecer diretrizes operacionais 
para a formação de professores da Educação Básica, além de atualizar e consolidar 
as normas constantes das Resoluções CNE/CP nº 02/97, 01/99, 01 e 02/2002; 

• Parecer CNE/CES nº 67/2003 – referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos Cursos de Graduação; 

• Parecer CNE/CES nº 108/2003 – duração de cursos presenciais de Bacharelado; 

• Projeto Pedagógico Institucional da Graduação da PUCSP (PPI); 

• Estatuto e Regimento Geral da Universidade – Títulos sobre Regime Didático e 
Escolar (alterações aprovadas pelo CEPE e pelo CONSUN em 2004). 

 
 
2.  Pressupostos e Princípios Gerais deste Projeto Institucional 

 
Além dos pressupostos e princípios previstos no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) - Diretrizes para a Graduação da PUCSP, este projeto tem como 
pressupostos e princípios específicos os apresentados a seguir: 
 
 
2.1.  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. 
 
 
2.2. 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. 
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• 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. 

 
 
3. Eixo Articulador 

 
Assume-se neste Projeto, como eixo articulador entre ensino, pesquisa e 

extensão, o desenvolvimento de práticas de pesquisa inerentes aos objetos de estudo 
dos Cursos de Licenciatura e adequadas à formação profissional de professores. A 
operacionalidade das práticas de pesquisa nesses moldes dar-se-á no âmbito dos 
projetos pedagógicos de cada curso de Licenciatura. A admissão desse eixo articulador 
justifica-se pelos seguintes fundamentos: 

 
• O reconhecimento do preceito legal (Resolução CNE/CP nº 01/2002, artigo 3º) de que 

a formação de professores para a escola básica, entre seus princípios norteadores, 
deverá ter “a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez 
que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobiliza-los para a ação, como 
compreender o processo de construção do conhecimento”. 

• O entendimento de que a atitude investigativa (inerente a qualquer prática de 
pesquisa) é condição para a apropriação do saber socialmente disponível e, 
igualmente, para o seu desenvolvimento. 

• A compreensão da importância da eleição de temas de pesquisa, por parte dos 
docentes dos Cursos de Licenciatura, para a qualificação e o desenvolvimento 
constante do conhecimento oferecido por esses cursos. 

• O reconhecimento de que a articulação entre a prática de pesquisa e seus temas é 
condição de articulação entre os saberes relacionados à definição dos conteúdos 
escolares e as práticas pedagógicas necessárias à realização do processo de ensino-
aprendizagem. 

• Por fim, a compreensão do papel da articulação entre o desenvolvimento de atitudes 
investigativas e formação profissional para a ampliação e o amadurecimento do papel 
dos Cursos de Licenciatura no aprimoramento das relações de ensino-aprendizagem 
na escola pública. 



Projeto Institucional para Formação de Professores da Educação Básica da PUCSP 
 

15 

 
 
4. Eixos Temáticos Comuns 
 

Na elaboração dos projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura da 
PUCSP, serão contemplados os seguintes eixos temáticos comuns:  

 
• Didática, Metodologia e Prática do Ensino; 
• Fundamentos da Educação; 
• Conhecimento Pedagógico e Docência; 
• Novas Tecnologias em Educação: diferentes espaços pedagógicos; 
• Projeto Pedagógico e Gestão Educacional; 
• Educação Inclusiva; 
• Educação e Cultura; 
• Planejamento e Políticas Públicas Educacionais. 
 
 
5. Perfil do Egresso 
 

Os Cursos de Licenciatura da PUCSP devem possibilitar ao licenciando 
formação de caráter pessoal, social e cultural, formação científica, tecnológica, técnica ou 
artística na respectiva especialidade, formação no domínio educacional, bem como 
formação prática. Devem possibilitar também formação de capacidades e atitudes de 
análise crítica, de inovação e de investigação pedagógica. 

 
Pressupõem-se como elementos essenciais na formação profissional 

docente as contribuições das Ciências da Educação, na reflexão sobre os problemas 
educacionais do mundo de hoje, pois se deseja, hoje em dia, um professor cada vez mais 
um educador e cada vez menos instrutor. 

 
Assim, os egressos dos Cursos de Licenciatura da PUCSP deverão  ter 

o seguinte perfil: 
 

• Comprometimento com os valores inspiradores da sociedade democrática, pautando-
se por princípios da ética, dignidade humana, justiça, respeito mútuo, participação, 
responsabilidade, diálogo e solidariedade, para atuação como profissionais e como 
cidadãos;  

• Domínio dos fundamentos de suas áreas de conhecimentos e de seus significados 
em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar. 

• Condição para utilizar-se dos conhecimentos, para manter-se atualizado em relação 
aos conteúdos de ensino e ao conhecimento pedagógico. 

• Reconhecimento e respeito à diversidade manifestada por seus alunos, em seus 
aspectos sociais, culturais e físicos, detectando e combatendo todas as formas de 
discriminação. 
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• Discernimento para orientar suas escolhas e decisões metodológicas e didáticas por 
valores democráticos e por pressupostos epistemológicos coerentes. 

• Condição de identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização 
didática, diversificando as possíveis atividades e potencializando seu uso em 
diferentes situações. 

• Compreensão do processo de socialização e de ensino e aprendizagem na escola e 
nas suas relações com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino e 
atuar sobre ele. 

• Condição de utilizar conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política e 
social, para compreender o contexto e as relações em que está inserida a prática 
educativa. 

• Possibilidade de participar coletiva e cooperativamente da elaboração, gestão, 
desenvolvimento e avaliação do projeto educativo e curricular da escola, atuando em 
diferentes contextos da prática profissional, além da sala de aula. 

• Condição de estabelecer relações com a comunidade e pais de alunos, de modo a 
promover sua participação na comunidade escolar e a comunicação entre eles e a 
escola. 

• Possibilidade de compartilhar saberes com docentes de diferentes áreas/disciplinas 
de conhecimento e articular em seu trabalho as contribuições dessas áreas. 

• Ser proficiente no uso da Língua Portuguesa nas tarefas, atividades e situações 
sociais que forem relevantes para seu exercício profissional. 

• Condição para fazer uso de recursos da tecnologia da informação e da comunicação 
de forma a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos alunos. 

• Condição para produzir conhecimento e utilizar resultados de pesquisa para o 
aprimoramento de sua prática profissional. 
 

  
6. Matriz Curricular dos Cursos de Licenciatura (e dos Bacharelados a eles 

vinculados) 
 

Na PUCSP, a formação inicial de professores realizar-se-á em Cursos de 
Licenciatura de graduação plena, com terminalidade própria e os de formação continuada 
serão desenvolvidos em consonância com as diretrizes gerais deste Projeto. 

 
Entende-se por Matriz Curricular para os Cursos de Licenciatura (e 

Bacharelados quando a eles vinculados) o conjunto de proposições de caráter 
operacional que deverá permitir que a diversidade metodológica e epistemológica 
existente na Universidade realize-se, em conformidade com as perspectivas apontadas 
pelo Projeto Pedagógico Institucional (PPI) - Diretrizes para a Graduação da PUCSP e de 
acordo com o perfil do egresso e seus desdobramentos de ordem teórico-metodológica já 
apontados no interior deste documento. Trata-se, portanto, de um conjunto de 
ferramentas que viabilizam as premissas que a noção de autonomia universitária permite 
inferir e garantem que tais possibilidades estejam subordinadas aos objetivos que a 
formação de profissionais bacharéis e licenciados obriga a considerar.  

 



Projeto Institucional para Formação de Professores da Educação Básica da PUCSP 
 

17 

A Matriz Curricular constitui-se de duas dimensões distintas e 
intercomplementares: 

 
A primeira terá como objetivo construir e gerir os fundamentos do Projeto 

Pedagógico e sua prática e será composta por três núcleos de planejamento e gestão 
pedagógica, cuja composição, como se verá mais adiante, deverá responder aos 
objetivos operacionais exigidos na definição de cada um deles. 

A segunda, identificada neste Projeto como Matrizes de Disponibilidade 
Horária, terá como objetivo viabilizar a disponibilidade e a organização de cargas 
horárias, possibilitando o desenvolvimento de disciplinas e/ou atividades com a 
participação concomitante de mais de uma área de conhecimento e, igualmente, 
permitindo que os alunos possam optar pelo acesso tanto ao título de licenciado quanto 
ao de bacharel, de maneira separada ou concomitante.  

 
A explicitação das Matrizes de Disponibilidade Horária, bem como das 

identidades de cada um dos núcleos e seus fundamentos operacionais será feita nos 
itens a seguir. 
 
 
6.1. Os Núcleos de Planejamento e Gestão Pedagógica – Princípios Gerais 
 

A construção do projeto pedagógico e sua respectiva operacionalização 
nos Cursos de Licenciatura e de Bacharelado (quando a eles vinculados) serão 
realizadas pela constituição de três núcleos de planejamento e gestão pedagógica, 
distintos e inter-relacionados: 

 
• Núcleo de Área (NA) 

• Núcleo de Formação de Professores (NFP) 

• Núcleo de Bacharelado (NB) 
 

As áreas de conhecimento, com seus devidos estatutos epistemológicos, 
configuram-se como eixo em torno do qual se deverão constituir as identidades 
específicas de cada uma das Licenciaturas. Pretende-se a fusão do significado e da 
operacionalidade de cada campo do conhecimento, para atender aos objetivos da escola 
básica, nas perspectivas de ordem pedagógica, que tem na identidade epistemológica 
seu fundamento, e, na dimensão pedagógica sua operacionalidade ou efetivação.  

 
Trata-se, portanto, da necessidade de superar a dicotomia (e seus 

desdobramentos) entre Licenciatura e Bacharelado, garantindo, principalmente, que tais 
identidades não se percam – na medida em que identificam a formação de profissionais 
com práticas e objetivos sociais diferentes entre si – nem se tornem um entrave para a 
constituição de projetos comuns. O essencial é garantir na vinculação dos cursos o 
enriquecimento mútuo de ambas as formações.  
 
6.2. Os Núcleos – Suas Identidades e Bases Operacionais 
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Entende-se por Núcleo de Área (NA) aquele que reúne os professores 
responsáveis pelo desenvolvimento de disciplinas e atividades que objetivem oferecer, 
aos alunos de Licenciatura e do Bacharelado (vinculado) de uma área específica, os 
fundamentos teórico-metodológicos que identificam sua especificidade epistemológica. 
Para a realização de seus objetivos, esse núcleo terá sob sua responsabilidade um total 
de 1632 horas-aula, correspondendo à carga horária referente a 24 (vinte e quatro) 
blocos de 4 (quatro) horas-aula cada um. 

 
Compõem também esse Núcleo professores do Departamento de 

Teologia e Ciências da Religião da PUCSP, tendo em vista o disposto no art. 59 do 
Estatuto da Universidade.  

 
Entende-se por Núcleo de Formação de Professores (NFP) aquele 

que reúne professores responsáveis pelo desenvolvimento de disciplinas e atividades 
que objetivem oferecer os conteúdos decorrentes dos fundamentos apresentados pelo 
Núcleo de Área (NA) relativos à reflexão pedagógica, objetivando a ressignificação dos 
chamados conteúdos específicos no processo de ensino-aprendizagem da escola básica. 
Tais conteúdos destinam-se prioritariamente aos alunos da Licenciatura e, no sentido de 
garantir a integralidade da formação e sob consigna específica, também aos do 
Bacharelado. 

 
Esse Núcleo terá sob sua responsabilidade 1320 horas-aula, estando, no 

mínimo, 544 delas sob a responsabilidade da Faculdade de Educação desta 
Universidade. As 1320 horas-aula estarão distribuídas em três blocos específicos assim 
definidos: 

• 816 horas aula para Atividades Exclusivas da Formação de Professores (AEFP), a 
serem desenvolvidas com alunos da Licenciatura; 

• 408 horas aula para Atividades Conjuntas dos alunos da Licenciatura com os do 
Bacharelado (ACFP); 

• 96 horas aula para o Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura (TCC). 
 

A definição desses três blocos a partir de suas especificidades e 
objetivos levam em conta as seguintes considerações: 

 
• As Atividades Exclusivas da Formação de Professores (AEFP) são aquelas que 

deverão ser oferecidas somente aos alunos da Licenciatura e que possam contribuir 
na formação do profissional definido no item “5. Perfil do Egresso”. Trata-se, portanto, 
de se buscar o compartilhamento dos conhecimentos disponibilizados pela 
Universidade com vistas ao objetivo específico da Licenciatura em uma determinada 
área do conhecimento. As 816 horas-aula destinadas a essa formação equivalem a 
12 blocos semestrais de quatro horas-aula cada um.  

• As Atividades Conjuntas da Formação de Professores (ACFP) são aquelas que 
deverão ser oferecidas, também aos alunos do Bacharelado elaboradas e 
desenvolvidas sob a responsabilidade do NFP. O objetivo de tais atividades é 
proporcionar a convivência dos dois campos de formação profissional, demonstrando 
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que ambos podem se tornar referência de enriquecimento mútuo. Não se pressupõe, 
no presente caso, que os alunos de Bacharelado deverão, necessariamente, 
desenvolver atividades de caráter pedagógico. O que se objetiva, operacionalmente, 
é oferecer ao bacharelando a possibilidade de contribuir com seus conhecimentos 
para o aprimoramento do sistema escolar, convivendo com os licenciandos os 
dilemas e as possibilidades de trabalho no interior do sistema educacional. Para a 
efetivação dessas atividades conjuntas, disponibilizam-se 408 horas-aula – o 
equivalente a 6 blocos semestrais de quatro horas-aula cada um.  

• O Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura deverá coroar a formação 
proposta pelo curso. A realização desse trabalho disporá de uma carga horária 
correspondente a 96 horas-aula. Tal carga horária está prevista na Matriz Curricular, 
mas não está alocada nas Matrizes de Disponibilidade Horária apresentadas neste 
documento, por se tratar de trabalho realizado individualmente. 

• As atividades a serem propostas e geridas pelo NFP deverão levar em consideração 
os eixos temáticos referenciados neste documento no item “4. Eixos Temáticos 
Comuns”. 

 
Entende-se por Núcleo de Bacharelado (NB) aquele que reúne 

professores responsáveis pelo desenvolvimento de disciplinas e atividades que objetivem 
oferecer os conteúdos decorrentes dos fundamentos apresentados pelo Núcleo de Área 
(NA) necessários à formação do bacharel. Tais conteúdos destinam-se prioritariamente 
aos alunos do Bacharelado e, no sentido de garantir a integralidade da formação e sob 
consigna específica, também aos alunos da Licenciatura. 

 
Esse núcleo terá por responsabilidade 1320 horas-aula, distribuídas em 

três blocos específicos assim definidos: 

• 816 horas-aula para Atividades Exclusivas do Bacharelado (AEB); 

• 408 horas-aula para atividades conjuntas dos alunos do Bacharelado com os da 
Licenciatura (ACB); 

• 96 horas-aula para o Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado (TCC). 
 

Para uma adequada definição de cada um desses três blocos, suas 
especificidades e objetivos devem-se levar em conta as seguintes considerações: 

 
• As Atividades Exclusivas do Bacharelado (AEB) são aquelas que deverão ser 

oferecidas somente aos alunos do Bacharelado e que possam contribuir na formação 
do profissional definida pelos parâmetros curriculares de cada área. As 816 horas-
aula destinadas a essas atividades equivalem a 12 blocos semestrais de quatro 
horas-aula cada um.  

• As Atividades Conjuntas do Bacharelado (ACB) deverão ser oferecidas, sob a 
responsabilidade do NB, também aos alunos da Licenciatura. O objetivo de tais 
atividades é proporcionar a convivência entre os dois campos de formação 
profissional, demonstrando que ambos podem se tornar referência de enriquecimento 
mútuo. O que se objetiva, operacionalmente, é oferecer ao licenciando a possibilidade 
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de desenvolvimento e aprimoramento de sua capacidade em operacionalizar os 
conhecimentos concernentes à sua área específica, partilhando com os bacharéis os 
dilemas e as particularidades de trabalho que a área oferece. Para a efetivação das 
atividades conjuntas (ACB) disponibilizam-se 408 horas-aula – o equivalente a 6 
blocos semestrais de quatro horas-aula cada um. 

• O Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado deverá coroar a formação 
proposta pelo curso. A realização desse trabalho disporá de uma carga horária 
correspondente a 96 horas-aula. Tal carga horária está prevista na Matriz Curricular, 
mas não está alocada nas Matrizes de Disponibilidade Horária apresentadas neste 
documento, por se tratar de trabalho realizado individualmente. 

• Caberá aos professores que comporão o NB a responsabilidade de propor e gerir as 
atividades desse núcleo, que, somadas às atividades do NA e às atividades 
conjuntas, comporão o Projeto Pedagógico do Bacharelado.  

 
6.3. Os Núcleos – Suas Articulações e Atividades 
 

Quadro sinótico: Cargas Horárias por Núcleo e por Atividades 
(em horas-aula) 

 
 CURSOS 
 

NÚCLEOS 
 

  
Licenciatura 

 
Bacharelado 

Bacharelado 
+ 

Licenciatura 

Licenciatura 
+ 

Bacharelado 
Núcleo de 

Área 
 1632 1632 1632 1632 

AEFP 816  816 816 
ACFP 408 408 408 408 

Núcleo de 
Formação de 
Professores TCC da 

Licenciatura 
96  96 96 

AEB  816 816 816 
ACB 408 408 408 408 

Núcleo 
de 

Bacharelado TCC do 
Bacharelado 

 96 96 96 

Totais  3360 3360 4272 4272 
 
AEFP: Atividades Exclusivas da Formação de Professores 
ACFP: Atividades Conjuntas da Formação de Professores 
TCC: Trabalho de Conclusão de Curso 
AEB: Atividades Exclusivas do Bacharelado 
ACB: Atividades Conjuntas do Bacharelado 
 

Considere-se que 2.800 horas (carga horária mínima fixada pelo CNE) 
equivalem a 3.360 horas-aula (sendo que 1 hora-aula equivale a 50 minutos). 
 

Considere-se também a necessidade das cargas horárias acima 
referenciadas serem distribuídas previamente, de maneira que todos os cursos a que 
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essas diretrizes se referem tenham, num mesmo dia da semana, atividades geridas pelo 
mesmo tipo de núcleo. Essa distribuição visa garantir: 

 
• a articulação entre as áreas de conhecimento no interior de 

projetos de atividades e pesquisas comuns entre diferentes áreas; 
• a possibilidade de que os alunos que tenham entrado na 

Universidade para cursar somente o Bacharelado possam, no final 
do primeiro ano, optar por uma dupla graduação, isto é, possam, 
também, cursar a Licenciatura;  

• a possibilidade de inversão do percurso, isto é, um aluno que 
ingresse na  Licenciatura, se houver oferta, possa também optar 
pelo Bacharelado.  
 

Os percursos que devem servir de guia estão dispostos nas seguintes 
Matrizes de Disponibilidade Horária: 
 

Aluno que opta somente pelo curso de Bacharelado 
     SEG               Ter     QUA     QUI      SEX    SAB 
1o. ano      NA AEB     ACFP      NA       NA ACB 
2o. ano      AEB       NA      NA      AEB       NA      ACB 
3o. ano      ACFP       NA      NA      NA       AEB      NA 
4o. ano      NA       NA      AEB      ACB       ACFP      AEB 

 
Aluno que opta somente pelo curso de Licenciatura 

     SEG               TER     QUA     QUI      SEX    SAB 
1o. ano     NA      AEFP      ACFP      NA       NA     ACB 
2o. ano     AEFP       NA      NA      AEFP       NA     ACB 
3o. ano     ACFP       NA      NA      NA       AEFP     NA 
4o. ano     NA       NA      AEFP      ACB       ACFP     AEFP 

 
Aluno que, tendo iniciado o curso de Bacharelado, opta também pelo de 

Licenciatura 
     SEG               TER     QUA     QUI      SEX    SAB 
1o. ano      NA       AEB      ACFP      NA       NA     ACB 
2o. ano      AEB       NA      NA      AEB       NA     ACB 
3o. ano      ACFP       NA      NA      NA       AEB     NA 
4o. ano      NA       NA      AEB      AEFP       AEFP     AEB 
5o. ano      AEFP       AEFP      AEFP      ACB      ACFP     AEFP 

 
 
 
 
 
 

Aluno que, tendo iniciado o curso de Licenciatura, opta também pelo de 
Bacharelado 

     SEG               TER     QUA     QUI      SEX    SAB 
1o. ano      NA       AEFP      ACFP      NA       NA     ACB 
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2o. ano      AEFP        NA      NA      AEFP       NA     ACB 
3o. ano      ACFP        NA      NA      NA       AEFP     NA 
4o. ano      NA        NA      AEFP      AEB       AEB     AEFP 
5o. ano      AEB        AEB      AEB      ACB       ACFP     AEB 

 
Para além dessa característica operacional, os quadros nos mostram, 

resumidamente, a articulação entre os Núcleos e que, de uma maneira ou de outra, 
dentro de uma área de conhecimento, todos eles colaboram para a constituição dos 
projetos pedagógicos da Licenciatura e do Bacharelado. 

Quaisquer alterações nos quadros somente serão aceitas se solicitadas 
à Coordenação geral do PIFPEB e se vierem acompanhadas de argumentação 
substantiva em relação á necessidade de mudanças e se comprovada a evidência 
técnica de que não colocarão em risco os objetivos gerais do presente projeto. A 
Coordenação Geral julgará a pertinência da proposição. 
 
6.4. Características dos Cursos de Licenciatura e dos Bacharelados a eles 

vinculados: alguns conceitos e operações estruturais 
 
6.4.1.  Prática de Ensino e Estágios 
 

Com o objetivo de explicitar o significado da expressão “Prática de 
Ensino”, transcreve-se a seguir o artigo 1º da Resolução CNE/CP nº 02/2002, que institui 
duração e cargas horárias dos cursos de formação de professores: 
 

“Art. 1º - A carga horária dos cursos de Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, será efetivada mediante a integralização de, no 
mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação 
teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as 
seguintes dimensões dos componentes comuns:  
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso;  
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir 

do início da segunda metade do curso;  
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 

curriculares de natureza científico-cultural;  
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-

científico-culturais.  
Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na 
educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio 
curricular supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas”. 

  
Para um melhor entendimento do significado operacional das horas 

apontadas pela resolução do CNE, observe-se o quadro de conversão a seguir: 
Dimensões dos Componentes Curriculares Horas 

previstas 
Horas-aula 

Prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do 
curso 

400 480 

Estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda 
metade do curso 

400 480 

Conteúdos curriculares de natureza científico-cultural 1800 2160 
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Atividades acadêmico-científico-culturais 200 240 
Total 2800 3360 

A observação do exposto na resolução e sintetizado na tabela nos 
aponta para um conjunto de procedimentos que deverão ser levados em consideração: 
 

• As Dimensões dos Componentes Curriculares (vide quadro acima) deverão ser 
concretizadas em disciplinas e/ou atividades que receberão denominações próprias, 
previstas no Projeto Pedagógico do Curso, para fins de registro acadêmico.  

• Ficará a cargo do Projeto Pedagógico de cada curso identificar a relação entre as 
disciplinas e/ou atividades propostas e os objetivos relacionados como Dimensões 
dos Componentes Curriculares. 

• Fica previamente definido que o total de 1632 horas-aula do Núcleo de Área serão 
consideradas como Conteúdos Curriculares de Natureza Científico Cultural. 

• Caberá ao NFP identificar, no Projeto Pedagógico, que disciplinas e/ou atividades 
serão consideradas como: 

- 528 horas-aula de Conteúdos Curriculares de Natureza Científico Cultural; 
- 480 horas-aula Prática de Ensino vivenciadas ao longo do curso; 
- 480 horas-aula de estágio supervisionado a partir do início da segunda metade do 

curso; 
- 240 horas-aula de atividades acadêmico-científico-cultural. 

• O NFP deverá, para esse fim, considerar como pertencente ao projeto pedagógico do 
curso de Licenciatura, as 408 horas-aula previstas para ACB.  

• O NFP deverá identificar a carga horária e sua distribuição nas Matrizes de 
Disponibilidade Horária, para que o aluno desenvolva suas atividades de estágio.  

• No caso dos Cursos de Bacharelado, caberá ao NB, quando suas diretrizes 
curriculares específicas assim o exigirem, identificar a distribuição mais apropriada de 
suas cargas horárias em relação a seus objetivos.  

• Vale, ainda, realçar que a execução dos estágios supervisionados1, na medida em 
que devem ser coordenados de maneira tal que possibilite a inserção de mais de uma 
das áreas de conhecimento em projetos de intervenção e pesquisa comuns, exigirá a 
constituição de uma comissão específica de coordenação de estágios para a 
formação de professores.  

 
 
6.4.2. Ingresso e Opção 
 

                                                 
1 “O tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se demora em 
algum lugar ou oficina para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou 
ofício. Assim o estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é 
um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. Por isso é 
que este momento se chama estágio curricular supervisionado (CNE/CP 28/2001)” 
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Para efeito do ingresso, no caso de Licenciatura e Bacharelado 
vinculados, a inscrição no processo seletivo será feita no curso correspondente à área de 
escolha do candidato.  

 
A opção pela Licenciatura ou pelo Bacharelado será feita no ato da 

matrícula inicial, assegurada a orientação necessária ao aluno e observadas as normas 
da Universidade e as normas complementares a serem fixadas pela Coordenação Geral 
deste Projeto Institucional, bem como aquelas fixadas para composição de turmas a partir 
dos aprovados no processo seletivo. 

 
No final do primeiro ano e dentro do prazo previsto no Calendário Geral 

da Universidade para realização da pré-matrícula, será assegurado ao aluno: 
 
a) Iniciada a Licenciatura, optar por fazer, concomitantemente, o 

Bacharelado; 

b) iniciado o Bacharelado, optar por fazer concomitantemente, a 
Licenciatura. 

 
Essas opções serão permitidas somente quando os cursos pertencerem 

à mesma área, respeitadas as normas sobre composição e funcionamento de turmas. 
 
 

6.4.3. Registro Acadêmico 
 

Vale realçar, ainda, que caberá às secretarias das Faculdades que 
abrigam os Cursos de Licenciatura (e Bacharelados quando a eles vinculados) o registro 
acadêmico e a execução de todos os atos legais que garantam a legitimidade e 
legalidade dos certificados e diplomas a que o aluno tiver direito. No caso dos alunos que 
estiverem matriculados nos Cursos de Licenciatura e Bacharelado, caberá à secretaria 
observar quais atividades comuns terão registros em ambos os prontuários e que tipo de 
atividade deverá ser registrada em um único prontuário. 
 
 
7. Gestão Acadêmica 
 

A Resolução CNE/CP nº 01/2002, de 18/02/2002, que instituiu as 
diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, no 
art. 7º, inciso III, dispõe que:  

 
“as instituições constituirão direção e colegiados próprios, que formulem 
seus próprios projetos pedagógicos, articulem as unidades acadêmicas 
envolvidas e, a partir do projeto, tomem decisões sobre organização 
institucional e sobre as questões administrativas no âmbito de suas 
competências”. 
 
Complementando essa norma, o Projeto de Resolução CNE (citado no 

item 1.3. deste projeto), em seu art. 10, depois de reafirmar a exigência de um projeto 
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institucional como fundamento para os projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura 
e para atender a exigência de direção e colegiados próprios para formação de 
professores, previu que: 

 
a) as universidades poderiam criar um Instituto Superior de Educação, 

com direção ou coordenação do conjunto dos cursos ministrados; ou 
b) criar uma estrutura que assegurasse a especificidade e o caráter 

orgânico do processo de formação de professores e demais 
profissionais da educação. 

 
Diante dessas alternativas, optou-se por manter os Cursos de 

Licenciatura nas próprias Faculdades, prevendo-se, observadas as normas estatutárias e 
regimentais sobre coordenação de cursos de graduação, um sistema de gestão 
acadêmica vinculado à própria estrutura organizacional da Universidade.  

 
Essa opção de manter os Cursos de Licenciatura nas Faculdades 

fundamenta-se na decisão de vincular o processo de formação de professores às áreas 
de conhecimento, por considerá-las a base do desenvolvimento e da prática da pesquisa, 
ou investigação, atividade essencial e articuladora do ensino e da extensão. E essas 
áreas (Geografia, Português, Matemática, Biologia, etc.), que correspondem às 
disciplinas dos parâmetros curriculares nacionais dos vários níveis de educação básica e 
para as quais são dirigidas a formação de professores, na estrutura organizacional da 
Universidade, estão nas Faculdades, e conseqüentemente, essa formação nelas 
permanecerá.  
 
 
7.1. Sistema de Gestão Acadêmica 

 
O sistema de gestão acadêmica deste Projeto Institucional será formado 

por colegiados e coordenadores. Haverá, dentro de cada Faculdade, um colegiado para 
cada curso e um geral, para toda a Universidade. O mesmo ocorre com os 
coordenadores, sendo um para cada curso e um geral.  

 
O colegiado de curso, denominado Coordenação Didática do Curso 

de Licenciatura, será formado pelos professores que constituem os Núcleos dessa 
formação, isto é, o Núcleo de Área (NA) mais o Núcleo de Formação de Professores 
(NFP). 

 
Esse colegiado será formado, portanto, por membros natos, isto é, 

pelos professores do curso, segundo as normas vigentes, mediante solicitação do 
Coordenador, encaminhada com as “informações fundamentais sobre o projeto 
pedagógico, a organização curricular e o plano de curso” (item 3.4.4, inciso VII das 
Normas deste Projeto Institucional). Para melhor visualizar esse sistema, remeta-se à 
figura 01 (pág. 33). 

 
Esclareça-se que o Bacharelado presente na figura acima mencionada 

manter-se-á autônomo. Esta autonomia será assegurada pelos seus professores e, 
principalmente, pelo projeto pedagógico que lhe dará identidade.  
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O colegiado geral, denominado Coordenação Geral, será constituído 

pelos Coordenadores das Coordenações Didáticas, portanto de membros natos (vide 
figura 02, pág. 34). 

 
Em todos os colegiados, haverá representantes discentes, até 1/5 de 

sua composição, indicados pelos pares. 
 
Os Coordenadores das Coordenações Didáticas serão escolhidos na 

forma regular vigente, dentre os professores efetivos da carreira do magistério.  
 
As Faculdades que mantiverem seus Cursos de Bacharelado e 

Licenciatura deverão trazê-los articulados por estruturas temáticas comuns, conforme 
mostra a figura 01. Nesse caso, haverá um único coordenador, com uma atribuição 
bastante complexa, que será a de conduzir cada modalidade na sua identidade própria, 
com os objetivos definidos nos seus respectivos projetos pedagógicos. 

 
A Coordenação Geral será aquela prevista no item 4.1 das Normas 

deste Projeto Institucional, constituída por um período experimental de 02 (dois) anos, 
durante o qual será acompanhada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e pelo Conselho 
Universitário e após o qual será por ambos avaliada. 

 
A Coordenação Geral terá um Coordenador e um Vice. Este Coordenador 

Geral será um dos membros dessa Coordenação, pertencente ao Centro de Educação e 
terá como incumbências as previstas neste Projeto Institucional. O Vice será escolhido 
pelos seus pares da Coordenação Geral, ambos nomeados pela Reitoria. O mandato de 
ambos será também de 02 (dois) anos. 

 
A Coordenação Geral não terá competência deliberativa. Cada um dos 

seus membros, como Coordenador Didático, responderá ao Conselho Departamental de 
sua respectiva Faculdade. 
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Figura 01 
 

Gestão pedagógica dos Cursos de Licenciatura (e Bacharelados a eles vinculados) 
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NA: Núcleo de Área; 
NFP: Núcleo de Formação de Professores; 
NB: Núcleo de Bacharelado. 
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Figura 02 

 
Sistema de Gestão deste Projeto Institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCD 
Pedagogia: 

Educ. Infantil 

CCD Pedag.:  
Anos Iniciais 
Ens. Fund. 

CCD 
Ciências 

Biológicas

CCD 
Psicologia 

CCD 
Inglês 

CCD 
Português 

CCD 
Física 

CCD 
Matemática 

CCD 
Espanhol 

CCD 
Francês CCD 

Filosofia 

CCD  
História 

CCD 
Geografia 

Coordenador 
 

Coordenação  
Geral 

CCD: Coordenador das Coordenações Didáticas 
 
 
 
Obs.: foram contemplados neste gráfico todos os Cursos de Licenciatura existentes hoje 
na Universidade, mesmo que não estejam com turmas abertas. 

 
 
 
 
 

ANEXO 
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1.1. 

1.1.1. 

 

 
NORMAS DO PROJETO INSTITUCIONAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
 
 

1. Constituição e Abrangência 
 

O Projeto Institucional para Formação de Professores da Educação Básica da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo constitui-se de um conjunto de pressupostos e 
princípios, de uma Matriz Curricular e de um sistema de gestão acadêmica, a serem 
observados pelos Cursos de Licenciatura. 
 

As Faculdades que oferecerem Cursos de Bacharelado e de Licenciatura deverão 
mantê-los articulados por estruturas temáticas comuns de conformidade com este 
Projeto Institucional. O Bacharelado, nesse caso, observará os pressupostos, 
princípios e normativos próprios, aplicando-se-lhe, no que couber, os itens sobre a 
matriz curricular e o sistema de gestão deste Projeto. 

 
Caso a Faculdade opte por oferecer apenas um desses cursos, deverá 
encaminhar sua proposta justificada à aprovação do Conselho de Ensino e 
Pesquisa, dentro dos prazos previstos. 

  
 
2. Matriz Curricular dos Cursos de Licenciatura (e dos Bacharelados a eles 

vinculados)  
 
2.1. Os Cursos de Licenciatura e os de Bacharelado de que trata este Projeto 

Institucional observarão as seguintes organizações curriculares gerais e 
intercomplementares: 

a) um Núcleo de Área (NA), cujo objetivo fundamental é o de desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre os fundamentos 
epistemológicos do campo de conhecimento que identifica o curso, destinadas 
conjuntamente aos alunos dos Cursos de Licenciatura e de Bacharelado; 

b) um Núcleo de Formação de Professores (NFP), com o objetivo de desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e extensão dirigidas à formação profissional 
docente; 

c) um Núcleo do  Bacharelado (NB), cujo objetivo é o de desenvolver atividades 
de ensino, pesquisa e extensão dirigidas à formação profissional do bacharel. 

 
2.1.1. O curso de Licenciatura será constituído pelo conjunto integrado das atividades do 

Núcleo de Área (NA) e o Núcleo de Formação de Professores (NFP), mais as 
atividades conjuntas propostas pelo Núcleo do Bacharelado (NB). O curso de 
Bacharelado, igualmente, do Núcleo de Área (NA) e do Núcleo do Bacharelado 
(NB), mais as atividades conjuntas do Núcleo de Formação de Professores. 
(NFP).  
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2.1.2. Os Núcleos de Formação de Professores (NFP) e do Bacharelado (NB) serão 
constituídos com identidades próprias, isto é, de formação de professores e de 
bacharelado. Os Cursos de Licenciatura disporão de sistema de gestão 
acadêmica próprio (item 3 destas normas). Os Cursos de Bacharelado vinculados 
continuarão a dispor do sistema de gestão acadêmica regular vigente, 
acrescentando-se-lhe a normatização referente a eles disposta neste Projeto 
Institucional. 

 
2.2. Núcleo de Área (NA) 
 
2.2.1. O Núcleo de Área (NA) será constituído dos professores indicados pelos 

Departamentos e por solicitação do Coordenador das Coordenações Didáticas, na 
forma prevista no item 3.4.4, VII deste Projeto e terá por finalidades:  

 
a) propor e justificar, epistemológica e pedagogicamente, os componentes 

curriculares do Núcleo; 

b) programar, oferecer e gerir as atividades concernentes aos componentes 
curriculares do núcleo, tanto para os alunos do curso de Licenciatura, quanto 
para os do Bacharelado vinculado; 

c) promover programas de formação voltados para o desenvolvimento das 
competências e saberes necessários à vida acadêmica. 

 
2.3. Núcleo de Formação de Professores (NFP) 
 
2.3.1. O Núcleo de Formação de Professores (NFP) será constituído dos professores 

indicados pelos Departamentos e por solicitação do Coordenador das 
Coordenações Didáticas, na forma prevista no item 3.4.4, VII deste Projeto e terá 
por finalidades: 
a) propor e justificar, epistemológica e pedagogicamente, os componentes 

curriculares do Núcleo; 

b) programar, oferecer e gerir as atividades concernentes aos componentes 
curriculares do núcleo, tanto para os alunos do curso de Licenciatura, quanto 
para os do Bacharelado vinculado; 

c) desenvolver programas de formação voltados para os saberes e competências 
referentes a: compreensão do papel social da escola na sociedade; domínio do 
conhecimento pedagógico; aperfeiçoamento da prática pedagógica; articulação 
interdisciplinar; e à viabilização da relação ensino-aprendizagem, a partir do 
eixo temático que dá identidade e especificidade à sua formação profissional. 

 
2.4. Núcleo do Bacharelado 
 
2.4.1. O Núcleo do Bacharelado será constituído dos professores indicados pelos 

Departamentos e por solicitação do Coordenador das Coordenações Didáticas, na 
forma prevista no item 3.4.4, VII deste Projeto e terá por finalidades: 
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a) 

 

a) propor e justificar, epistemológica e pedagogicamente, os componentes 
curriculares do Núcleo; 

b) programar, oferecer e gerir as atividades concernentes aos componentes 
curriculares do núcleo, tanto para os alunos do curso de Licenciatura, quanto 
para os do Bacharelado; 

c) desenvolver programas de formação voltados para os saberes e competências 
referentes a: compreensão do papel social de sua atividade profissional; 
domínio do conhecimento técnico-operacional a ela concernente; 
aperfeiçoamento da prática científica; articulação interdisciplinar.  

 
2.5. Projeto Pedagógico e do Planejamento Curricular 
 
2.5.1. 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, neste Projeto Institucional, pelo Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 
PUCSP e pelas diretrizes curriculares nacionais próprias. 

 
2.5.2. 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. 

 
2.5.3. Na elaboração dos projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura da PUCSP, 

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; 
h) Planejamento e Políticas Públicas Educacionais. 

 
2.5.3.1. Caberá à Faculdade de Educação, em conjunto com as Coordenações Didáticas, 

garantir a presença desses eixos no projeto pedagógico dos Cursos de 
Licenciatura  

 

2.6.  Cargas Horárias 
 

A carga horária de duração dos Cursos de Licenciatura e de Bacharelado será 
de 3360 horas-aula (hora-aula de 50 minutos); 
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b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

 

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. 

 
2.6.1. 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). 

 
2.6.2. Parâmetros Legais de Cargas Horárias 
 

a) As 480 horas-aula de Prática como componente curricular previstas pela 
legislação vigente devem ser consideradas como carga horária mínima a ser 
identificada pelos núcleos no interior das cargas horárias a eles disponíveis, 
sendo assim distribuídas: 

 
• Mínimo de 200 horas-aula de atividades específicas para o curso de 

Licenciatura; 
• Mínimo de 280 horas-aula comuns, cabendo a cada Núcleo de Formação de 

Professores e do Bacharelado a programação de 140 horas.  
 
b) Atividades Didáticas, Científicas e Culturais (item 3.2.3, IV). 
 
c) As atividades relativas ao Estágio Supervisionado, num total mínimo de 480 

horas-aula, deverão ser identificadas de forma que, no mínimo, 200 horas-aula 
sejam cumpridas em atividades que envolvam apenas os alunos do curso de 
Licenciatura e que as 280 horas-aula restantes figurem como horas comuns, 
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cabendo ao Núcleo de Formação de Professores a responsabilidade sobre 140 
horas-aula e, ao Núcleo do Bacharelado, as 140 horas-aula restantes. 

 
2.7. Trabalho de Conclusão de Curso 
 
2.7.1. 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. 

 
2.7.2. Os alunos que estiverem cursando a Licenciatura e o Bacharelado, conforme item 

2.9.3 deste Projeto, deverão elaborar um Trabalho de Conclusão de Curso para 
cada curso.  

 
2.7.3. Não estando a carga horária destinada à elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso incluída nas Matrizes de Disponibilidade Horária, fica a cargo dos 
Núcleos de Área, de Formação de Professores e do Bacharelado a definição de 
sua distribuição e a possibilidade de se usar práticas de educação à distância 
para cumpri-la. 

 
2.8. Matrizes de Disponibilidade Horária 
 
2.8.1. Objetivo: permitir a participação do aluno nas atividades programadas pelos 

Núcleos de Formação de Professores e do Bacharelado, sem superposição de 
horários, nas seguintes possibilidades de opções: 

 
a) aluno que opta somente pelo curso de Bacharelado; 

b) aluno que opta somente pelo curso de Licenciatura; 

c) aluno que, tendo iniciado o curso de Bacharelado, opta também pelo de 
Licenciatura; 

d) aluno que, tendo iniciado o curso de Licenciatura, opta também pelo de 
Bacharelado. 

2.8.2. Matrizes 
 

BACHARELADO 
     SEG               TER     QUA     QUI      SEX    SAB 
1o. ano      NA AEB     ACFP      NA       NA ACB 
2o. ano      AEB       NA      NA      AEB       NA      ACB 
3o. ano      ACFP       NA      NA      NA       AEB      NA 
4o. ano      NA       NA      AEB      ACB       ACFP      AEB 

 

LICENCIATURA 
     SEG               TER     QUA     QUI      SEX    SAB 
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1o. ano     NA      AEFP      ACFP      NA       NA     ACB 
2o. ano     AEFP       NA      NA      AEFP       NA     ACB 
3o. ano     ACFP       NA      NA      NA       AEFP     NA 
4o. ano     NA       NA      AEFP      ACB       ACFP     AEFP 

 
BACHARELADO E LICENCIATURA 

     SEG               TER     QUA     QUI      SEX    SAB 
1o. ano      NA       AEB      ACFP      NA       NA     ACB 
2o. ano      AEB       NA      NA      AEB       NA     ACB 
3o. ano      ACFP       NA      NA      NA       AEB     NA 
4o. ano      NA       NA      AEB      AEFP       AEFP     AEB 
5o. ano      AEFP       AEFP      AEFP      ACB      ACFP     AEFP 

 

LICENCIATURA E BACHARELADO 
     SEG               TER     QUA     QUI      SEX    SAB 
1o. ano      NA       AEFP      ACFP      NA       NA     ACB 
2o. ano      AEFP        NA      NA      AEFP       NA     ACB 
3o. ano      ACFP        NA      NA      NA       AEFP     NA 
4o. ano      NA        NA      AEFP      AEB       AEB     AEFP 
5o. ano      AEB        AEB      AEB      ACB       ACFP     AEB 
 
Nomenclatura: 
Núcleo de Área -  NA 
Atividades Exclusivas da Formação de Professores – AEFP 
Atividades Exclusivas do Bacharelado – AEB 
Atividades Conjuntas da Formação de Professores - ACFP 
Atividades Conjuntas do Bacharelado – ACB 
2.8.2.1. Qualquer alteração das cargas horárias previstas no item 2.6 e nas Matrizes 

de Disponibilidade Horária (2.8.2) somente será permitida por necessidade 
decorrente de diretrizes curriculares nacionais, mediante proposta aprovada 
pela Coordenação Geral deste Projeto Institucional e encaminhada à 
aprovação final do Conselho de Ensino e Pesquisa. 
 

 2.8.2.1.1. No que se refere exclusivamente à distribuição das cargas horárias dos 
núcleos, quaisquer alterações só serão aceitas se solicitadas à Coordenação 
Geral do PIFPEB e se vierem acompanhadas de argumentação substantiva 
em  relação à (s) necessidade(s) de mudança (s) e comprovada a evidência 
técnica de que não colocarão em risco os objetivos gerais do presente projeto. 
Caberá a Coordenação Geral julgar a pertinência da proposição.  

 
2.9.  Ingresso e Opção 
 
2.9.1. Para efeito do ingresso, no caso de Licenciatura e Bacharelado vinculados, a 

inscrição no processo seletivo será feita no curso correspondente à área de 
escolha do candidato. 
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2.9.2. A opção pela Licenciatura ou pelo Bacharelado será feita no ato da matrícula 
inicial, assegurada a orientação necessária ao aluno e observadas as normas da 
Universidade e as normas complementares a serem fixadas pela Coordenação 
Geral deste Projeto Institucional, bem como aquelas fixadas para composição de 
turmas a partir dos aprovados no processo seletivo. 

 
2.9.3. No final do primeiro ano e dentro do prazo previsto no Calendário Geral da 

Universidade para realização da pré-matrícula, será assegurado ao aluno: 
 

c) Iniciada a Licenciatura, optar por fazer, concomitantemente, o Bacharelado; 

d) iniciado o Bacharelado, optar por fazer concomitantemente, a Licenciatura. 
 

2.9.3.1. Essas opções serão permitidas somente quando os cursos pertencerem à 
mesma área, respeitadas as normas sobre composição e funcionamento de 
turmas. 

 
 
3.  Sistema de Gestão Acadêmica  
 
3.1. Colegiados de Coordenação 
 
3.1.1. São colegiados de coordenação a Coordenação Geral do Projeto Institucional 

para Formação de Professores da Universidade e as Coordenações Didáticas dos 
Cursos de Licenciatura. 

 
3.1.2. Aos colegiados referidos no item anterior, dentro da esfera de suas respectivas 

competências, caberá a gestão acadêmica deste Projeto Institucional. 
 
3.1.3. Haverá duas Coordenações Didáticas, uma para a Licenciatura e outra para o 

Bacharelado, com um único Coordenador. 
 
3.1.4. Toda proposta de criação e de alteração de curso de Licenciatura será submetida 

à Unidade acadêmica correspondente à sua área de formação, analisada pela 
Coordenação Geral e encaminhada para aprovação dos colegiados superiores da 
Universidade.  

 
3.1.5. Cada Colegiado terá representantes discentes, até 1/5 de sua composição, 

indicados pelos pares. 
 
3.2. Coordenação Geral do Projeto Institucional 
 
3.2.1. A Coordenação Geral do Projeto Institucional será constituída pelos 

Coordenadores das Coordenações Didáticas. 
 
3.2.2. A Coordenação Geral poderá propor aos órgãos competentes da Universidade a 

criação, de acordo com a necessidade, de um órgão específico para o 
planejamento, a implementação, a coordenação e o acompanhamento dos 
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estágios das Licenciaturas, acompanhado de seu correspondente suporte técnico 
e administrativo.  

 
3.2.3.  A Coordenação Geral do Projeto Institucional terá as seguintes atribuições:  
 

I. responsabilizar-se pela implementação deste Projeto Institucional, bem 
como pela sua permanente atualização; 

II. zelar pela observância deste Projeto Institucional por parte das 
Coordenações Didáticas; 

III. fornecer parâmetros para que o Núcleo de Formação de Professores integre 
suas atividades de Prática de Ensino e de Estágio Supervisionado; 

IV. definir, a cada ano letivo, de forma a integrar o planejamento geral das 
atividades dos cursos, a alocação das 240 horas-aula de atividades 
acadêmico-científico-culturais, inclusive as de extensão; 

V. assegurar o planejamento dos currículos de Licenciatura de modo articulado 
com os de pós-graduação, seqüenciais e de extensão, indissociados da 
pesquisa e da extensão; 

VI. zelar pelos padrões de qualidade dos Cursos de Licenciatura, promovendo 
avaliações periódicas e definindo orientações para a auto-avaliação dos 
cursos, respeitadas as orientações institucionais para a matéria, oriundas da 
Comissão Própria de Avaliação da PUCSP;  

VII. indicar as medidas necessárias à superação das deficiências sugeridas por 
essas avaliações; 

VIII. definir, a partir deste Projeto Institucional e das definições do Conselho de 
Ensino e Pesquisa, normas e orientações técnicas para o planejamento dos 
currículos de Licenciatura, de modo a assegurar: 

 
a) a integração entre o Núcleo de Área, o de Formação de Professores, as 

Práticas e o Estágio Supervisionado; 

b) a elaboração dos planos dos cursos constituídos do conjunto de 
atividades sistemáticas, isto é, conteúdos curriculares dos programas de 
formação das disciplinas, atividades didáticas, científicas e culturais, 
prática, estágio supervisionado e outros; 

c) a elaboração dos programas de formação das disciplinas abrangidos 
pelos projetos pedagógicos, contendo, pelo menos, os objetivos gerais e 
específicos, conteúdos programáticos, atividades, metodologia, avaliação 
e bibliografia básica e complementar; 

IX. analisar as propostas de projetos pedagógicos, com suas organizações 
curriculares, tanto na criação quanto nas alterações de tais propostas, 
observado o item 3.1.4, encaminhando-as aos colegiados competentes; 

X. subsidiar e acompanhar propostas de implementação de Cursos de 
Bacharelado vinculados aos de Licenciatura; 
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XI. constituir comissões internas, no âmbito de sua competência; 

XII. apresentar e/ou analisar propostas de cursos e programas para capacitação 
docente da educação básica em geral, bem como analisar; 

XIII. propor ao Conselho de Ensino e Pesquisa programas de pesquisa com foco 
no processo de ensino e aprendizagem específico para a formação de 
professores da educação básica; 

XIV. encaminhar propostas de linhas e grupos de pesquisa aos Departamentos a 
partir da política de pesquisa, submetendo-as à aprovação dos colegiados 
competentes da Universidade; 

XV. propor projetos de pesquisa, bem como subsidiar aqueles elaborados e 
encaminhados pelos Departamentos, com foco no processo de ensino e 
aprendizagem; 

XVI. definir, nos casos das estruturas temáticas que oferecem somente o curso 
de Licenciatura, os parâmetros para a organização curricular e a gestão das 
atividades previstas nas Matrizes de Disponibilidade Horária, sob a consigna 
de Atividade Comum do Bacharelado, tendo em vista os objetivos 
pedagógicos de sua presença no currículo. 

XVII. decidir sobre casos omissos, ouvindo instâncias superiores, quando couber; 

XVIII. exercer outras atribuições definidas pelo Conselho de Ensino e Pesquisa no 
âmbito da formação e capacitação de docentes da educação básica em 
geral e inerentes à natureza do órgão. 

 
3.3. Coordenação Didática do Curso de Licenciatura 
 
3.3.1. A Coordenação Didática do Curso de Licenciatura será formada pelos professores 

que constituem os Núcleos dessa formação (item 2.1.1). 
 
3.3.2. A Coordenação Didática do Curso de Licenciatura terá as seguintes atribuições:  
 

I. elaborar, observado o disposto no item 2.5, a organização curricular do 
curso de Licenciatura;  

II. manter sempre atualizado o projeto pedagógico do curso, com as 
informações didático-pedagógicas necessárias, de modo a dispor de 
parâmetros e dados básicos para a avaliação do processo de ensino-
aprendizagem, observado o disposto no item 2.5.2; 

III. elaborar, a partir do projeto pedagógico e da organização curricular, o plano 
de curso, constituído do conjunto de atividades sistemáticas, inclusive as 
atividades didáticas, científicas e culturais, estágios, práticas e outros; 

IV. observar, no desempenho das atribuições dos itens anteriores, os 
pressupostos e princípios para a formação universitária e profissional 
previstos no Regimento Geral e neste Projeto Institucional;  
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V. assegurar o cumprimento dos trabalhos acadêmicos programados para o 
período letivo no âmbito do ensino; 

VI. decidir questões de ordem didática e pedagógica do curso; 

VII. incentivar e propor medidas para o desenvolvimento da pesquisa com foco 
no processo de ensino e de aprendizagem; 

VIII. propor alterações curriculares; 

IX. exercer outras atribuições inerentes à natureza das suas funções ou 
previstas no Regimento Geral  ou, ainda, definidas pela Coordenação Geral. 

 
3.3.3. O projeto pedagógico, o plano de curso e a avaliação de que tratam os incisos I e 

II do item 3.3.2 deverão ser apreciados pela Coordenação Geral do Projeto 
Institucional.  

 
3.4. Coordenador da Coordenação Geral do Projeto Institucional e Coordenador das 

Coordenações Didáticas  
  
3.4.1. São atribuições do Coordenador da Coordenação Geral do Projeto Institucional:  
 

I. convocar e presidir reuniões da Coordenação Geral do Projeto 
Institucional; 

II. definir e supervisionar, a partir do projeto pedagógico dos cursos, as 
orientações gerais para que os Núcleos de Área e de Formação de 
Professores cumpram suas finalidades previstas nos itens 2.2.1 e 2.3.1; 

III. assegurar a integração entre o Núcleo de Área, o de Formação de 
Professores, as Práticas e o Estágio Supervisionado; 

IV. apreciar as propostas dos componentes curriculares dos núcleos, 
elaborados de conformidade com os itens 2.2.1, letra “a”, e 2.3.1, letra “a”, 
encaminhando-as à aprovação dos órgãos competentes; 

V. assegurar a elaboração dos programas de formação dos núcleos 
elaborados de conformidade com os itens 2.2.1, letras “b” e “c”, e 2.3.1., 
letras “b” e “c”, submetendo-os à apreciação da Coordenação Geral; 

VI. assegurar, no processo de planejamento curricular, a observância das 
diretrizes curriculares nacionais, das normas dos regimes didático e 
escolar da Universidade e deste Projeto Institucional e das Diretrizes para 
a Graduação, previstas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 
PUCSP; 

VII. assegurar o cumprimento das funções da Coordenação Geral, bem como 
das suas decisões; 

VIII. coordenar as ações dos Coordenadores das Coordenações Didáticas para 
implementação deste Projeto Institucional para Formação de Professores; 

IX. responder pelo expediente da Coordenação Geral; 

X. organizar a pauta das reuniões da Coordenação Geral, providenciando as 
informações, dados ou estudos necessários à decisão de cada assunto; 
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XI. exercer outras atribuições inerentes à natureza das suas funções. 
 
3.4.2. O Coordenador das Coordenações Didáticas será escolhido na forma regular 

vigente, dentre os professores da carreira do magistério.  
 
3.4.3. O Coordenador das Coordenações Didáticas e o seu Vice exercerão mandato de 

02 (dois) anos.  
 
3.4.4. São atribuições do Coordenador das Coordenações Didáticas: 
 

I. convocar e presidir as reuniões da Coordenação Didática do Curso de 
Licenciatura;  

II. convocar reuniões dos Núcleos, tendo em vista o cumprimento de suas 
respectivas finalidades (itens 2.2, 2.3, 2.4); 

III. participar do Conselho Departamental; 

IV. assegurar, no processo de planejamento curricular, a observância das 
diretrizes curriculares nacionais de cada curso, das normas dos regimes 
didático e escolar da Universidade e deste Projeto Institucional e das 
Diretrizes para a Graduação, previstas no Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI) da PUCSP; 

V. assegurar o cumprimento das funções da Coordenação Didática do Curso 
de Licenciatura, bem como de suas decisões (item 3.3.2);  

VI. coordenar a organização e a viabilização das atividades acadêmicas dos 
Núcleos e suas respectivas cargas e horários, observando-se o Calendário 
Geral da Universidade; 

VII. solicitar os professores necessários aos Núcleos, segundo as normas 
vigentes, encaminhando as informações fundamentais sobre o projeto 
pedagógico, a organização curricular e o plano de curso; 

VIII. resolver questões relativas ao regime escolar dos alunos; 

IX. definir os planos de adaptação curricular dos alunos transferidos, reoptantes 
e outros; 

X. organizar a pauta das reuniões da Coordenação Didática, providenciando as 
informações, dados ou estudos necessários à decisão de cada assunto; 

XI. atender alunos e professores sobre assuntos de natureza didática e 
pedagógica, relacionados ao curso; 

XII. exercer outras atribuições inerentes à natureza das suas funções. 
 
3.4.5. A solicitação de que trata o inciso VII será feita obrigatoriamente à Faculdade cujo 

Departamento abrange epistemologicamente o item programático de formação 
previsto na organização curricular ou no plano do curso, em coerência com o 
projeto pedagógico. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 - Questionário de Auto Avaliação da PUC-SP - aluno 



QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 
 
 

 
1 - Nome completo  
 

 
 
2 - Sexo  
 

 
 
 
3 - Data de Nascimento  
 

 
 
4 - Estado Civil  
 

 
 
 
5 - Curso - Graduação  
 

 
 
 
6 - Habilitação  
 

 
 
 
7 - Turno  
 

 
 
 
8 - Ano de Início no curso 
 

 
 
9 - Suas expectativas iniciais em relação ao seu curso:  
 

 foram superadas.  

foram atendidas.  

foram parcialmente atendidas.  

não foram atendidas. 
 
10 - Ao concluir seu curso de graduação, como acha que enfrentará o mundo do trabalho?  
 

Totalmente preparado.  

Muito preparado.  

Mais ou menos preparado.  

Nada preparado.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 - Justifique a sua resposta da questão anterior.  
 

 
 
 
12 - Atualmente você está fazendo algum curso complementar à sua formação acadêmica?  
 

Sim  
 
Curso/Ano de início 

  
 

Não  
 
 
13 - Você pretende continuar estudando após o término de seu curso de graduação?  
 

Sim. Especifique  
 

Pós graduação: especialização (lato sensu) curso de no mínimo 360 horas.  

Pós graduação: mestrado e doutorado (stricto sensu).  

Outro curso de graduação.  

Aperfeiçoamento (curso de no máximo 180 horas).  
 
 

Não  
 
14 - Você exerce ATIVIDADE REMUNERADA atualmente?  
 

Sim  
 

com vínculo empregatício       Bolsa-Pesquisa       Bolsa-Estágio        

Trabalho eventualmente sem vínculo trabalhista        

Estágio remunerado        

Bolsa-monitoria  
 

Não  
 
15 - Você utiliza ou já utilizou alguma das bolsas listadas abaixo?  
 

Bolsa dissídio (acordo interno)  

Bolsa doação  

Bolsa restituível  

Financiamento restituível do MEC (Crédito Educativo - CREDUC)  



Bolsa PROUNI (MEC)  

Bolsa escola da família (FSP E/F)  

Bolsa estágio (CGE)  

Bolsa monitoria  

Bolsa iniciação científica (PIBIC CEPE)  

Bolsa iniciação científica (PIBIC CNPq)  

Bolsa empresa ou doação de terceiros  

Programa de Educação Tutorial (PET)  

Programa de Financiamento Estudantil (FIES)  

Não utilizo nem nunca utilizei nenhuma bolsa 
 
 
 
16 - Avalie os itens abaixo em relação ao seu curso. 
 

Os conteúdos das disciplinas de formação geral/fundamentos do 
curso.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 

Os conteúdos das disciplinas profissionalizantes do curso.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

As atividades práticas (laboratórios, oficinas, clínicas, etc.) 
proporcionados pelo curso.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 

O estágio curricular.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A pesquisa (iniciação científica e/ou prática de investigação)   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A formação profissional voltada para o mercado de trabalho.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

As atividades como seminários, palestra, semanas de estudo, 
congressos e oficinas e etc.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 

O contato com os docentes dos cursos.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

Diversificação dos espaços do curso.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A avaliação do próprio curso.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

Os equipamentos de informática e áudio visual   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A aquisição de cultura geral   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A aquisição de conhecimentos que permitiriam compreender melhor 
o mundo em que vivemos   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 

Articulação com o propósito do curso   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

As aulas/atividades ministradas pelos professores   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A vivência universitária, convivendo com os diferentes grupos 
sociais, intelectuais e étnico-raciais   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 



 
 
 
 
17 - Que tipo de atividade acadêmica COMPLEMENTAR você participou ou participa no seu curso. (Assinale mais de 1 alternativa caso 
julgue necessário)  

 Monitoria acadêmica.  

Disciplinas fora da sua grade curricular.  

Projetos de pesquisa.  

Estágios.  

Eventos.  

Nunca participei de atividades acadêmicas complementares.  
 
 
 
18 - Na sua opinião, quais as disciplinas de seu curso que você julga mais importante para a sua formação? Justifique.  
 

  
 
 
 
19 - Na sua opinião, qual(is) disciplina(s) de seu curso que gostaria de ver reformulada(s)? Dê sugestões.  
 

  
 
 
 
20 - Na sua opinião, qual(is) disciplina(s) você incluiria no seu curso? Dê sugestões.  
 

  
 
 
 
21 - Para você, o que caracteriza a PUC-SP? 
  

  
 
 



 
 
 
 
 
22 - Aponte o grau de importância que é dado no cotidiano da universidade aos seguintes propósitos, declarados em DOCUMENTOS 
OFICIAIS da PUC-SP. 
 

 Diálogo entre a razão e a Fé, Evangelho e a 
Cultura.   

Muita Importância
 

Média Importância
 

Pouca Importância 
 

Nenhuma Importância
 

Não Sei 

Liberdade de investigação, de ensino e de 
manifestação de pensamento.   

Muita Importância
 

Média Importância
 

Pouca Importância 
 

Nenhuma Importância
 

Não Sei 

 Autonomia universitária.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância 

 
Nenhuma Importância

 
Não Sei 

Liberdade individual.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância 

 
Nenhuma Importância

 
Não Sei 

Participação dos segmentos docente, discente e 
técnico administrativo nas decisões da 
universidade.  

 
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância 

 
Nenhuma Importância

 
Não Sei 

Enfrentamento de situações de conflito.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância 

 
Nenhuma Importância

 
Não Sei 

Promoção do bem comum.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância 

 
Nenhuma Importância

 
Não Sei 

Desenvolvimento da solidariedade   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância 

 
Nenhuma Importância

 
Não Sei 

Promoção de intercâmbio e cooperação com outras 
instituições científicas e culturais.   

Muita Importância
 

Média Importância
 

Pouca Importância 
 

Nenhuma Importância
 

Não Sei 

Excelência acadêmica.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância 

 
Nenhuma Importância

 
Não Sei 

Produção do conhecimento por meio de pesquisa.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância 

 
Nenhuma Importância

 
Não Sei 

 
 
 
 
23 - Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada com VOCAÇÃO PÚBLICA?  
 

 
 
 
 
 
 
24 - No cotidiano da PUC-SP 
 
 

Discuto o desenvolvimento de minhas 
atividades  Sempre  quase sempre  ocasionalmente   nunca  
Convivo com diferentes grupos sociais, 
intelectuais e étnico-raciais.  sempre  quase sempre  ocasionalmente  nunca  

Tenho liberdade de expressão e opinião.  
sempre  quase sempre  ocasionalmente  nunca  

Participo de projetos de inclusão social.  
sempre  quase sempre  ocasionalmente  nunca  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
25 - Indique a periodicidade com que participa das reuniões abaixo listadas: 
 

com o centro acadêmico   
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica

com a coordenação do 
curso   

Semanal 
 

Quinzenal 
 

Mensal 
 

Bimestral 
 

Semestral 
 

Anual 
 

Não se aplica

com o grupo de pesquisa   
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica

de colegiados   
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica

de departamento   
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica

de agências escola   
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica

do PET (Programa de 
Educação Tutorial)   

Semanal 
 

Quinzenal 
 

Mensal 
 

Bimestral 
 

Semestral 
 

Anual 
 

Não se aplica

da atlética   
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica

 
 
 
26 - Indique os meios que o mantém informado sobre as decisões dos conselhos da instituição. 
 

Conselho 
Departamental 

 
Coordenação 

de Curso 

 
Direção 

da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria

Colegas

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico

 
Representantes 

discentes 
nesses conselhos 

 
Não tenho 

sido informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos 

Conselho de 
Centro  

 
Coordenação 

de Curso 

 
Direção 

da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria

Colegas

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico

 
Representantes 

discentes 
nesses conselhos 

 
Não tenho 

sido informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos 

Conselho de 
Adm. e 
Finanças 
(CAF)  

 
Coordenação 

de Curso 

 
Direção 

da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria

Colegas

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico

 
Representantes 

discentes 
nesses conselhos 

 
Não tenho 

sido informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos 

Conselho de 
Ensino e 
Pesquisa 
(CEPE)  

 
Coordenação 

de Curso 

 
Direção 

da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria

Colegas

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico

 
Representantes 

discentes 
nesses conselhos 

 
Não tenho 

sido informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos 

Conselho 
Comunitário 
(CECOM)  

 
Coordenação 

de Curso 

 
Direção 

da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria

Colegas

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico

 
Representantes 

discentes 
nesses conselhos 

 
Não tenho 

sido informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos 



Conselho 
Universitário 
(CONSUN)  

 
Coordenação 

de Curso 

 
Direção 

da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria

Colegas

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico

 
Representantes 

discentes 
nesses conselhos 

 
Não tenho 

sido informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos 
27 - Assinale seu grau de concordância em relação aos itens abaixo indicados, relativos à eleição na PUC-SP. 
 

As eleições para cargos de dirigentes influenciam meu dia-a-dia na 
universidade.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

As possibilidades de acesso aos cargos dirigentes está cada vez 
mais restrito.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

O processo eleitoral para cargos de dirigentes na PUC-SP tem 
regras claras.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

A participação de alunos, professores e funcionários é incentivada 
com a mesma intensidade.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

 A possibilidade de participação na gestão da PUC-SP é 
incentivada.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 
 
 
 
 
28 - Classifique a qualidade de cada um dos recursos da instituição listados abaixo:  

Recursos didáticos utilizados nas aulas.  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Instalações das salas de aula.  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Serviço de organização e limpeza.  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Preservação da estrutura física 
(iluminação,ventilação,acústica) das salas de 
aula do seu curso.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Segurança interna do campus.  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Serviço de material audio-visual.  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Instalações dos laboratórios de informática do 
seu campus.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Instalações dos laboratórios específicos do 
seu curso.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Controle do ruído dos corredores e espaços 
internos do campus.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Serviços de alimentação disponíveis no seu 
campus.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Atividades esportivas.  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

Espaços de convivência.  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Bom 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

nmlkj  
Não sei 

 
 
 
 
 
29 - Dê três sugestões para investimentos em infra-estrutura, considerando o local onde ocorre seu curso. 
 

Sugestão  

Sugestão  



Sugestão  

 
 
 
 
 
 
 
 
30 - Qual o grau de importância atribuído a cada um dos objetivos abaixo relacionados, no desenvolvimento do seu curso? 
 
 

Formar profissionais com um 
espírito crítico, de participação 
ativa.  

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Formar profissionais para serem 
agentes de mudanças.  

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Auxiliar a comunidade a qual 
pertence com base no 
conhecimento científico.  

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Desenvolver projetos que 
minimizem a exclusão social e 
promovam a dignidade humana. 

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Desenvolver ações que 
promovam a difusão de 
conhecimento científico.  

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Praticar uma educação 
multicultural.  

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Trabalhar para um processo de 
mobilização e integração social. 

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Promover a formação ética.  nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Contribuir para a melhoria na 
qualidade de vida da 
comunidade.  

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

Promover a produção de 
conhecimento na área científica. 

nmlkj  
Grande importância 

nmlkj  
Média importância 

nmlkj  
Pouca importância 

nmlkj  
Nenhuma importância 

nmlkj  
Não saberia indicar 

 
 
 
31 - Avalie os aspectos abaixo com base em sua experiência na PUC-SP: 
 
 

articulação entre graduação e pós 
graduação  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

articulação entre pesquisa e extensão  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

articulação entre ensino e extensão  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

articulação entre ensino e pesquisa  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

incentivos à pesquisa oferecidos pela PUC-
SP  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

 
 
 
32 - Avalie cada um dos itens abaixo indicando sua qualificação. 
 
 

O acervo da biblioteca de seu campus.  nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

A atualidade de materiais ( 
livros,períodicos,vídeos etc) da biblioteca na sua 
área.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

As instalações para leitura,pesquisa ou estudo 
oferecidos pela biblioteca de seu campus.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

O serviço de organização e limpeza da 
biblioteca.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 



A preservação da estrutura física (iluminação, 
ventilação e acústica) da biblioteca de seu 
campus.  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

O atendimento oferecido pela biblioteca de seu 
campus  

nmlkj  
Excelente 

nmlkj  
Boa 

nmlkj  
Regular 

nmlkj  
Ruim 

 
 
 
 
33 - Classifique as seguintes atividades oferecidas pela PUC-SP. 
 

Culturais e artísticas- 
teatro/música/dança e outros  

nmlkj  
Integradas no meu 

dia-a-dia 

nmlkj  
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

nmlkj  
Difíceis de serem 

integradas no meu 
dia-a-dia 

nmlkj  
Tenho pouca 

informação sobre 
essas atividades 

nmlkj  
Desconheço essas 

atividades 

Acadêmicas - 
conferências/palestras/congressos e 
outros  

nmlkj  
Integradas no meu 

dia-a-dia 

nmlkj  
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

nmlkj  
Difíceis de serem 

integradas no meu 
dia-a-dia 

nmlkj  
Tenho pouca 

informação sobre 
essas atividades 

nmlkj  
Desconheço essas 

atividades 

Comunitárias-pastoral/cursos para 
comunidade/trabalhos comunitários e 
outrros  

nmlkj  
Integradas no meu 

dia-a-dia 

nmlkj  
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

nmlkj  
Difíceis de serem 

integradas no meu 
dia-a-dia 

nmlkj  
Tenho pouca 

informação sobre 
essas atividades 

nmlkj  
Desconheço essas 

atividades 

 
 
 
 
34 - Indique o grau de informação que você possui sobre cada um dos itens: 
 

Derdic  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

NTC (Núcleo de trabalho comunitário)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Hospital Santa Lucinda  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Clínica Psicológica  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Escritório Modelo de Assistência Jurídica  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Fundação Aniela Ginsberg  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Centro dos Ex- alunos  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

COGEAE  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

CGE (Coordenadoria Geral de Estágio  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

ARII (Assessoria de Relações Institucionais e 
Internacioanais)  

nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

IEE (Instituto de Estudos Especiais)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

IP (Instituto de Pesquisa Sedes Sapientiae)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

PUC Consultoria Jr.  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

NPT (Núcleo de Pesquisa Tecnológica)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Vestibular  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

AEEP (Agência Escola Experimental de 
Propaganda)  

nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 



Ouvidoria  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

ACI (Assessoria de Comunicação Institucional)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

EDUC (Editora da Universidade Católica)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

TV PUC  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

TUCA  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

CEDIC (Centro de Documentação e Informação 
Científica)  

nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Cine PUC  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Museu da Cultura  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Rede Interna de Televisão  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Espaço Banespa  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

 
 
35 - Avalie os programas citados abaixo em relação ao atendimento das necessidades. 
 

Bolsa doação  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa restituível  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa acordo interno  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa PROUNI (MEC)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa escola da família (FSP E/F)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa estágio  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa monitoria  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa iniciação científica (PIBIC CNPq)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa iniciação científica (PIBIC CEPE)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Convênio com a Secretaria da Educação  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Programa de Educação Tutorial (PET)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Bolsa empresa ou doação de terceiros  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Financiamento restituível do MEC (Crédito 
Educativo - CREDUC)  

nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

Projeto Pindorama  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

PAC (Prog. de atendimento comunitário)  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

CGE (Coordenadoria Geral de Estágio  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 



Pastoral Universitária  nmlkj  
Alto 

nmlkj  
Médio 

nmlkj  
Baixo 

nmlkj  
Nenhum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 - Acrescente, aqui, comentários, críticas ou sugestões:  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6 - Questionário de Auto Avaliação da PUC-SP – funcionário 



QUESTIONÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 
 
 
1 - Nome Completo  
 

 
 
2 - Sexo  
 

 
 
 
3 - Data de Nascimento (dd/mm/aaaa)  
 

 
 
4 - Estado Civil  
 

 
 
 
5 - Para você, o que caracteriza a PUC-SP?  
 

 
 
 
 
6 - Aponte o grau de importância que é dado no cotidiano da universidade aos seguintes propósitos, declarados em DOCUMENTOS 
OFICIAIS da PUC-SP. 
 

Diálogo entre a razão e a Fé, Evangelho 
e a Cultura.   

Muita Importância 
 

Média Importância
 

Pouca Importância
 

Nenhuma Importância 
 

Não Sei 

Liberdade de investigação, de ensino e 
de manifestação de pensamento.   

Muita Importância 
 

Média Importância
 

Pouca Importância
 

Nenhuma Importância 
 

Não Sei 

Autonomia universitária.   
Muita Importância 

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Liberdade individual.   
Muita Importância 

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Participação dos segmentos docente, 
discente e técnico administrativo nas 
decisões da universidade.  

 
Muita Importância 

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Enfrentamento de situações de conflito.   
Muita Importância 

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Promoção do bem comum.   
Muita Importância 

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Desenvolvimento da solidariedade.   
Muita Importância 

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Promoção de intercâmbio e cooperação 
com outras instituições científicas e 
culturais.  

 
Muita Importância 

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Excelência acadêmica.   
Muita Importância 

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Produção do conhecimento por meio de 
pesquisa.   

Muita Importância 
 

Média Importância
 

Pouca Importância
 

Nenhuma Importância 
 

Não Sei 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7 - Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada com VOCAÇÃO PÚBLICA?  
 

 
 
 
8 - Indique os meios que o mantém informado sobre as decisões dos Colegiados.  

 Para cada Colegiado assinale a(s) fonte(s) que indica(m) como é informado.
 

o o que é discutido neste 
conselho  
Desconheç  

onselho de Adm. e C
 (CAF) Finanças

 
onselho de Ensino e C
Pesqui  (CEPE) sa

 
elho ComuniCons tário 
(CECOM) 

 
elho UniversitCons ário 
(CONSUN) 

O representante dos funcioná
neste consel

rios 
ho me mantém 

informado.  
 

onselho de Adm. e C
Finanças (CAF) 

 
onselho de Ensino e C
Pesquisa (CEPE) 

 
elho ComuniCons tário 
(CECOM) 

 
elho UniversitCons ário 
(CONSUN) 

A associação relata os pontos de 
interesse dos funcionários.  

 
onselho de Adm. e C
Finanças (CAF) 

 
onselho de Ensino e C
Pesquisa (CEPE) 

 
elho ComuniCons tário 
(CECOM) 

 
elho UniversitCons ário 
(CONSUN) 

Procuro me informar por, jornais, 
boletins, site e emails institucionais 
da PUC-SP.  

 
onselho de Adm. e C
Finanças (CAF) 

 
onselho de Ensino e C
Pesquisa (CEPE) 

 
elho ComuniCons tário 
(CECOM) 

 
elho UniversitCons ário 
(CONSUN) 

Meus colegas de trabalho me 
contam algumas coisas.  

 
onselho de Adm. e C
Finanças (CAF) 

 
onselho de Ensino e C
Pesquisa (CEPE) 

 
elho ComuniCons tário 
(CECOM) 

 
elho UniversitCons ário 
(CONSUN) 

Não acompanho as decisões destes 
conselhos.  

 
onselho de Adm. e C
Finanças (CAF) 

 
onselho de Ensino e C
Pesquisa (CEPE) 

 
elho ComuniCons tário 
(CECOM) 

 
elho UniversitCons ário 
(CONSUN) 

 
 
 
9 - Assinale seu grau de concordância em relação aos itens abaixo indicados, relativos à eleição na PUC-SP. 
 

Os resultados das eleições influenciam meu trabalho.   
Concordo 

 
Concordo cialmente  par

 
Discordo 

 
Não sei 

O processo eleitoral tem regras transparentes.   
Concordo 

 
Concordo parcialmente 

 
Discordo 

 
Não sei 

A participação de alunos, professores e funcionários é 
incentivada com a mesma intensidade.   

Concordo 
 

Concordo cialmente  par
 

Discordo 
 

Não sei 

Falta informação para poder participar da gestão da PUC-SP.   
Concordo 

 
Concordo parcialmente 

 
Discordo 

 
Não sei 

O processo eleitoral consegue modi
 

Concordo 
 

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

ficar apenas os elementos 
arentes das relações de poder.  ap

Não sei 
 
 
10 - Indique onde você participa do processo de tomada de decisões.  

Assembléias da Associação de Funcionários (AFAPUC).  

Reuniões com chefias do setor.  

Colegiados ( Consum, CAF, CEPE e CECOM).  



Não participo de nenhum processo de tomada de decisões.  
 Qual a relação do seu setor com o ENSINO oferecido pela PUC-SP?  12 -

 

 
 
 
13 - Responda as questões abaixo, pensando no dia-a-dia na PU
 

C-SP? 

As atividades propostas para o dia-a-dia acontecem conforme foram 
planejadas?   

Sempre 
 

Quase sempre 
 

Raramente 
 

Nunca 

Os problemas são solucionados de forma permanente.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

As informações são compartilhadas a todas as pessoas envolvidas.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

 
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Os serv
bons se

iços prestados estão de acordo com as suas expectativas de 
rviços?  

Nunca 
 
 
 
14 - Agora responda as mesmas questões pensando no SETOR o
 

nde realiza abalho. 

As atividades propostas para o dia-a-dia acontecem conforme foram 

 seu tr

planejadas?   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
 Nunca

Os problemas são solucionados de forma permanente?   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

As informações são compartilhadas a todas as pessoas envolvidas?   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

 
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Os serv
bons se

iços prestados estão de acordo com as suas expectativas de 
rviços?  

Nunca 
 
 
 
15 - No cotidiano da PUC-SP:  
 

discuto o desenvolvimento de minhas atividades.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

convivo com diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico-
raciais.   

Sempre 
 

Quase sempre 
 

Ocasionalmente 
 

Nunca 

tenho liberdade de expressão e opinião.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

 
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 participo de projetos de inclusão social.  
Nunca 

 
 
 
 

ter informado sobre o que acontece na PUC-SP é? 16 - A forma de me man
 

Lendo o jornal PUC-SP.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

Lendo o jornal PUC Viva.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 



Ouvindo o que se fala na "Rampa".   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

Participando das reuniões promovidas pelo meu setor.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

Participando das assembléias da associação.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

Conversando com os meus colegas de trabalho.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

   
Ocasionalmente 

 Consultando o site da PUC-SP e a intranet.  
Sempre Quase sempre Nunca 

 
 
 

ssinale dentre as alternativas abaixo, a mais compatível com seu cargo ou função.  17 - A

As atividades que realizo ESTÃO DE ACORDO com o cargo que ocupo.  

As atividades que realizo ESTÃO PARCIALMENTE DE ACORDO com o cargo que ocupo.  

As atividades que realizo NÂO ESTÃO DE ACORDO com o cargo que ocupo.  

 
18 - Justifique a sua resposta da questão anterior.  
 

 
 

 
 
 
 
 
19 - Na PUC-SP há discu
 

ssões em relação a: 

 

meus direitos e deveres.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

modificações de beneficios.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

negociações salariais.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

políticas de administração de pessoal.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

 
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 capacitação profissional.  
Nunca 

 
 
 

 avalie as questões abaix o: 
 

r.  

 
20 - Pensando no seu local de trabalho, o em relaçã

ao atendimento oferecido pelo seu seto  
Excelente 

 
Bom 

 
Ruim 

 
Não sei 

 
Não tem 

ao serviço de organização e limpeza.   
Excelente 

 
Bom 

 
Ruim 

 
Não sei 

 
Não tem 

a preservação da estrutura física (iluminação, ventilação e 
acústica).   

Excelente 
 

Bom 
 

Ruim 
 

Não sei 
 

Não tem 



aos recursos oferecidos para a realização de seu trabalho.   
Excelente 

 
Bom 

 
Ruim 

 
Não sei 

 
Não tem 

a segurança (patrimonial e comunitária).   
Excelente 

 
Bom 

 
Ruim 

 
Não sei 

 
Não tem 

aos serviços de alimentação   
Excelente 

 
Bom 

 
Ruim 

 
Não sei 

 
Não tem 

a prevenção de incêndios   
Excelente 

 
Bom 

 
Ruim 

 
Não sei 

 
Não tem 

    
Não sei 

 Atendimento médico  
Excelente Bom Ruim Não tem 

 
 
 
21 - Dê três
 

 sugestões para investimentos em infra-estrutura, considerando o local onde você trabalha. 

Sugestão   

 

Sugestão   

Sugestão   

 
 
 
22 - Avalie as frases que seguem. 
 

A PUC-SP proporciona um ambiente de trabalho voltado para
desenvolviment

 o 
o humano.   

Concordo 
 

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

A PUC-SP preocupa-se com a valorização humana de seus 
profissionais.   

Concordo 
 

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

A PUC-SP contribui para que não haja exclusão, investin
programas d

do em 
e inclusão.   

Concordo 
 

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

 
Concordo 

 
Concordo parcialmente 

 
Discordo 

 
A PUC-SP ocupa um papel importante na formação da 

a.  cidadani
Não sei 

 
 
 
 
23 - Para o meu desenvolvimento profissional a PUC-SP proporciona: 
 

Cursos específicos   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

Conferências sobre aspectos amplos da sociedade brasileira.   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

Conferências referentes à minha área de atuação   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

Possibilidades de freqüentar peças   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

Estágios para conhecimento de novas técnicas   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

Acompanhamento do meu desempenho funcional   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

Programas de desenvolvimento de habilidades de trabalho   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Nunca 

 
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Raramente 

 
Bolsas para realização de cursos de graduação e pós-graduação 

ados com a minha área de trabalho  relacion
Nunca 

 
 



 
 
 

gramas citados abaixo em relação ao atendimento das nece es. 
 

 
24 - Avalie os pro ssidad

Bolsa doação   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa restituível   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa acordo interno   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa PROUNI (MEC)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa escola da família (FSP E/F)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

 
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Descon

Bolsa estágio  
heço 

Bolsa monitoria   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

 
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Descon

Bolsa iniciação científica (PIBIC CNPq)  
heço 

Bolsa iniciação científica (PIBIC CEPE)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

 
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Descon

Convênio com a Secretaria da Educação  
heço 

Programa de Educação Tutorial (PET)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

 
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Descon

Bolsa empresa ou doação de terceiros  
heço 

Financiamento restituível do MEC(Crédito Educativo-CREDUC)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

 
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Descon

Projeto Pindorama  
heço 

PAC (Prog. de Atendimento Comunitário)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

 
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Descon

CGE (Coordenadoria Geral de Estágio)  
heço 

Pastoral Universitária   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

  
Médio 

 
Baixo 

 Auxilio Escola  
Alto Desconheço 

 
 
 

es ao trabalho avaliativo.  25 - Espaço para comentários ou sugestões referent

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anexo 7 - Questionário de Auto Avaliação da PUC-SP – professores 



 
 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 
 
1 - Para você, o que caracteriza a PUC-SP?  
 

 
 
 
2 - Aponte o grau de importância que é dado no cotidiano da universidade aos seguintes propósitos,  
declarados em DOCUMENTOS OFICIAIS da PUC-SP. 
 

Diálogo entre a razão e a Fé, 
Evangelho e a Cultura.  Muita 

Importância  
Média 

Importância  
Pouca 

Importância  
Nenhuma 

Importância  Não Sei  

Liberdade de investigação de ensino 
e de manifestação de pensamento.  Muita 

Importância  
Média 

Importância  
Pouca 

Importância  
Nenhuma 

Importância  Não Sei  

Autonomia universitária.  Muita 
Importância  

Média 
Importância  

Pouca 
Importância  

Nenhuma 
Importância  Não Sei  

Liberdade individual.  Muita 
Importância  

Média 
Importância  

Pouca 
Importância  

Nenhuma 
Importância  Não Sei  

Participação dos segmentos 
docente, discente e técnico 
administrativo nas decisões da 
universidade.  

Muita 
Importância  

Média 
Importância  

Pouca 
Importância  

Nenhuma 
Importância  Não Sei  

Enfrentamento de situações de 
conflito.  Muita 

Importância  
Média 

Importância  
Pouca 

Importância  
Nenhuma 

Importância  Não Sei  

Promoção do bem comum.  Muita 
Importância  

Média 
Importância  

Pouca 
Importância  

Nenhuma 
Importância  Não Sei  

Desenvolvimento da solidariedade.  Muita 
Importância  

Média 
Importância  

Pouca 
Importância  

Nenhuma 
Importância  Não Sei  

Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições 
científicas e culturais.  

Muita 
Importância  

Média 
Importância  

Pouca 
Importância  

Nenhuma 
Importância  Não Sei  

Excelência acadêmica.  Muita 
Importância  

Média 
Importância  

Pouca 
Importância  

Nenhuma 
Importância  Não Sei  

Produção do conhecimento por 
meio de pesquisa.  Muita 

Importância  
Média 

Importância  
Pouca 

Importância  
Nenhuma 

Importância  Não Sei  

 
 
 
 
 
 
3 - Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada com VOCAÇÃO PÚBLICA?  
 

 
 
 
 
 



 
4 - Indique a periodicidade com que participa das reuniões abaixo listadas: 
 

com equipes de 
estudo.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  

com associações 
de docentes.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  
com a 
coordenação de 
curso.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  

com grupos de 
pesquisa.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  
do Colegiado do 
qual é 
representante ou 
membro nato.  

Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 
aplica  

do Colegiado do 
Programa de Pós 
Graduação.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  

de departamento  
Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  

com a direção  
Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  

da Comissão de 
Didática.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  
do Grupo de 
Extensão da 
Faculdade.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  

do Comitê 
Interno do PIBIC. Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  

da Comissão de 
Bolsas.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  

com agentes 
externos.  Semanal  Quinzenal  Mensal  Bimestral  Semestral  Anual  Não se 

aplica  
 
 
 
5 - Indique os meios que o mantém informado sobre as decisões dos Conselhos da instituição. 
 
 

Conselho 
Geral da Pós-
graduação  

 

 
Representantes 
docentes nesses 

conselhos. 

 
Coordenação de 

curso 

 
Direção da 
faculdade 

 
Chefias de 

departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site,e-mails

 
Colegas 

 
APROPUC em 

reuniões/ 
assembléias/jornais

 
Não tenho 

sido 
informado(a) 

sobre as 
decisões 
destes 

conselhos 

Conselho 
departamental  

 

 
Representantes 
docentes nesses 

conselhos. 

 
Coordenação de 

curso 

 
Direção da 
faculdade 

 
Chefias de 

departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site,e-mails

 
Colegas 

 
APROPUC em 

reuniões/ 
assembléias/jornais

 
Não tenho 

sido 
informado(a) 

sobre as 
decisões 
destes 

conselhos 

Conselho de 
Centro  

 

 
Representantes 
docentes nesses 

conselhos. 

 
Coordenação de 

curso 

 
Direção da 
faculdade 

 
Chefias de 

departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site,e-mails

 
Colegas 

 
APROPUC em 

reuniões/ 
assembléias/jornais

 
Não tenho 

sido 
informado(a) 

sobre as 
decisões 
destes 

conselhos 



Conselho de 
Adm. e 
Finanças 
(CAF)  

 

 
Representantes 
docentes nesses 

conselhos. 

 
Coordenação de 

curso 

 
Direção da 
faculdade 

 
Chefias de 

departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site,e-mails

 
Colegas 

 
APROPUC em 

reuniões/ 
assembléias/jornais

 
Não tenho 

sido 
informado(a) 

sobre as 
decisões 
destes 

conselhos 

Conselho de 
Ensino e 
Pesquisa 
(CEPE)  

 

 
Representantes 
docentes nesses 

conselhos. 

 
Coordenação de 

curso 

 
Direção da 
faculdade 

 
Chefias de 

departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site,e-mails

 
Colegas 

 
APROPUC em 

reuniões/ 
assembléias/jornais

 
Não tenho 

sido 
informado(a) 

sobre as 
decisões 
destes 

conselhos 
 
 
 
6 - Assinale seu grau de concordância em relação aos itens abaixo, relativos à eleição na PUC-SP. 
 

As eleições para cargos de dirigentes influenciam 
meu dia-a-dia na universidade.  Concordo  

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

As possibilidades de acesso aos cargos dirigentes 
estão cada vez mais restritas.  Concordo  

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

O processo eleitoral para cargos de dirigentes na 
PUC-SP tem regras claras.  Concordo  

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 
A participação de alunos, professores e 
funcionários é incentivada com a mesma 
intensidade.  Concordo  

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

A possibilidade de participação na gestão da 
PUC-SP é incentivada.  Concordo  

Concordo parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 
 
 
 
7 - Analise os SERVIÇOS DE APOIO ACADÊMICO prestados pela PUC-SP quanto a eficiência.  
 
a-) EFICIENTE - Boa qualidade em tempo hábil  
b-) RAZOAVELMENTE EFICIENTE- Boa qualidade nem sempre em tempo hábil  
c-) PARCIALMENTE EFICIENTE - Má qualidade porém em tempo hábil  
d-) NÃO EFICIENTE - Má qualidade fora do tempo hábil 
 

Suporte de Informática   
Eficiente 

 
Razoavelmente eficiente 

 
Parcialmente eficiente 

 
Não eficiente 

Secretaria   
Eficiente 

 
Razoavelmente eficiente 

 
Parcialmente eficiente 

 
Não eficiente 

Central de Cópias   
Eficiente 

 
Razoavelmente eficiente 

 
Parcialmente eficiente 

 
Não eficiente 

Áudio-Visual   
Eficiente 

 
Razoavelmente eficiente 

 
Parcialmente eficiente 

 
Não eficiente 

 
 
8 - No cotidiano da PUC-SP 
 

discuto o desenvolvimento de minhas 
atividades.   

Sempre 
 

quase sempre 
 

ocasionalmente 
 

nunca 

convivo com diferentes grupos sociais, 
intelectuais e étnico-raciais.   

Sempre 
 

quase sempre 
 

ocasionalmente 
 

nunca 

tenho liberdade de expressão e opinião.   
Sempre 

 
quase sempre 

 
ocasionalmente 

 
nunca 

participo de projetos de inclusão social.   
Sempre 

 
quase sempre 

 
ocasionalmente 

 
nunca 

 
 



9 - Qual o grau de importância atribuído a cada um dos objetivos abaixo relacionados, no desenvolvimento do seu curso? 
 

Formar profissionais com um 
espírito crítico, de participação 
ativa.  

 
Grande importância 

 
Média importância 

 
Pouca importância 

 
Não saberia indicar 

 
Nenhuma importância

Formar profissionais para 
serem agentes de mudanças.   

Grande importância 
 

Média importância 
 

Pouca importância 
 

Não saberia indicar 
 

Nenhuma importância
Auxiliar a comunidade a qual 
pertence com base no 
conhecimento científico.  

 
Grande importância 

 
Média importância 

 
Pouca importância 

 
Não saberia indicar 

 
Nenhuma importância

Desenvolver projetos que 
minimizem a exclusão social e 
promovam a dignidade 
humana.  

 
Grande importância 

 
Média importância 

 
Pouca importância 

 
Não saberia indicar 

 
Nenhuma importância

Desenvolver ações que 
promovam a difusão de 
conhecimento científico.  

 
Grande importância 

 
Média importância 

 
Pouca importância 

 
Não saberia indicar 

 
Nenhuma importância

Praticar uma educação 
multicultural.   

Grande importância 
 

Média importância 
 

Pouca importância 
 

Não saberia indicar 
 

Nenhuma importância

Trabalhar para um processo de 
mobilização e integração social.  

Grande importância 
 

Média importância 
 

Pouca importância 
 

Não saberia indicar 
 

Nenhuma importância

Promover a formação ética.   
Grande importância 

 
Média importância 

 
Pouca importância 

 
Não saberia indicar 

 
Nenhuma importância

Contribuir para a melhoria na 
qualidade de vida da 
comunidade.  

 
Grande importância 

 
Média importância 

 
Pouca importância 

 
Não saberia indicar 

 
Nenhuma importância

Promover a produção de 
conhecimento na área 
científica.  

 
Grande importância 

 
Média importância 

 
Pouca importância 

 
Não saberia indicar 

 
Nenhuma importância

 
 
 
10 - Com que frequência você participa de atividades acadêmicas (cursos, congressos,palestras,seminários,convenções e outros) 
PROMOVIDOS: 
 

especificamente por seu 
curso   

Sempre 
 

Quase sempre 
 

Ocasionalmente 
 

Nunca 
 

Não promove 

especificamente por seu 
departamento   

Sempre 
 

Quase sempre 
 

Ocasionalmente 
 

Nunca 
 

Não promove 

pela sua faculdade   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

 
Não promove 

por setores da PUC-SP   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

 
Não promove 

por outras instituições   
Sempre 

 
Quase sempre 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

 
Não promove 

 
 
 
11 - As atividades para o desenvolvimento docente oferecidas pela PUC-SP, das quais você participou nos últimos 3 anos 
PROMOVERAM:  
 

Aprofundamento de conhecimento sobre didáticas e metodologias.  

Aprofundamento de conteúdos específicos relacionados ao curso que leciona.  

Orientação político-educacional.  

Formação humanística geral.  

Desenvolvimento do pesquisador docente.  

 Não participei de atividades para o desenvolvimento docente oferecidas pela PUC-SP nesse período.  

 Desconheço as atividades para o desenvolvimento docente oferecidas pela PUC-SP.  
 
 



12 - Classifique a qualidade de cada um dos recursos da instituição listados abaixo:  
 
Utilize a escala:  
 
EXCELENTE - quando considerar excepcional a qualidade do recurso apresentado  
BOM - quando o recurso atender as necessidades e apresentar boa qualidade  
REGULAR - quando o recurso apresentado não pode ser considerado bom, mas não compromete as atividades da instituição  
RUIM - quando o recurso for de péssima qualidade e estiver comprometendo os objetivos fins da instituição  
NÃO SEI - quando não se sentir em condições de opinar 
 

Recursos didáticos para a realização de suas 
aulas.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Não sei 

Instalações das salas de aula.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Serviço de organização e limpeza.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Preservação da estrutura física 
(iluminação,ventilação,acústica) das salas de 
aula do seu curso.  

 
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Segurança interna do campus   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Espaço para atividades acadêmico pedagógicas 
dos docentes (atendimento de alunos,estudo, 
reuniões de professores).  

 
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Instalações dos laboratórios de informática do 
seu campus   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Não sei 

Instalações dos laboratórios específicos do seu 
curso.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Não sei 

Controle do ruído dos corredores e espaços 
internos do campus.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Não sei 
 
 
 
 
13 - Dê três sugestões para investimentos em infra-estrutura, considerando o LOCAL onde ocorre seu curso. 
 

Sugestão  

Sugestão  

Sugestão  

 
 
 
 
14 - Avalie os aspectos abaixo com base em sua experiência na PUC-SP: 
 

articulação entre graduação e pós 
graduação.   

Excelente 
 

Boa 
 

Regular 
 

Ruim 

articulação entre pesquisa e extensão.   
Excelente 

 
Boa 

 
Regular 

 
Ruim 

articulação entre ensino e extensão   
Excelente 

 
Boa 

 
Regular 

 
Ruim 

articulação entre ensino e pesquisa.   
Excelente 

 
Boa 

 
Regular 

 
Ruim 

incentivos à pesquisa oferecidos pela 
PUC-SP.   

Excelente 
 

Boa 
 

Regular 
 

Ruim 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 - Avalie cada um dos itens abaixo indicando sua qualificação. 
 

O acervo da biblioteca de seu campus.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

A atualidade de materiais ( livros,períodicos,vídeos etc) 
da biblioteca na sua área.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 

As instalações para leitura,pesquisa ou estudo 
oferecidas pela biblioteca de seu campus.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 

O serviço de organização e limpeza da biblioteca.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

A preservação da estrutura física (iluminação, ventilação 
e acústica) da biblioteca de seu campus.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 

O atendimento oferecido pela biblioteca de seu campus  
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
 
16 - Indique as mais importantes atividades de extensão que conhece.  
 

 
 
 
17 - Classifique as seguintes atividades oferecidas pela PUC-SP. 
 

Culturais e artísticas- teatro/música/dança 
e outros  

 
Integradas no meu 

dia-a-dia 

 
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

 
Difíceis de serem 

integradas no 
meu dia-a-dia 

 
Tenho pouca 

informação sobre 
essas atividades 

 
Desconheço essas 

atividades 

Acadêmicas - 
conferências/palestras/congressos e 
outros  

 
Integradas no meu 

dia-a-dia 

 
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

 
Difíceis de serem 

integradas no 
meu dia-a-dia 

 
Tenho pouca 

informação sobre 
essas atividades 

 
Desconheço essas 

atividades 

Comunitárias-pastoral/cursos para 
comunidade/trabalhos comunitários e 
outros  

 
Integradas no meu 

dia-a-dia 

 
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

 
Difíceis de serem 

integradas no 
meu dia-a-dia 

 
Tenho pouca 

informação sobre 
essas atividades 

 
Desconheço essas 

atividades 

 
 
 
 
18 - Indique o grau de informação que você possui sobre cada um dos itens: 
 

Derdic   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

NTC (Núcleo de trabalho comunitário)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

Hospital Santa Lucinda   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

Clínica Psicológica   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

Escritório Modelo de Assistência Jurídica   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

Fundação Aniela Ginsberg   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 



Centro dos Ex- alunos   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

COGEAE   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

CGE (Coordenadoria Geral de Estágio   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

ARII (Assessoria de Relações 
Institucionais e Internacionais)   

Alto 
 

Médio 
 

Baixo 
 

Nenhum 

IEE (Instituto de Estudos Especiais)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

IP (Instituto de Pesquisa Sedes 
Sapientiae)   

Alto 
 

Médio 
 

Baixo 
 

Nenhum 

PUC Consultoria Jr.   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

NPT (Núcleo de Pesquisa Tecnológica)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

Vestibular   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

AEEP (Agência Escola Experimental de 
Propaganda)   

Alto 
 

Médio 
 

Baixo 
 

Nenhum 

Ouvidoria   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

ACI (Assessoria de Comunicação 
Institucional)   

Alto 
 

Médio 
 

Baixo 
 

Nenhum 

EDUC (Editora da Universidade Católica)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

TV PUC   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

TUCA   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

CEDIC (Centro de Documentação e 
Informação Científica)   

Alto 
 

Médio 
 

Baixo 
 

Nenhum 

Cine PUC   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

Museu da Cultura   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

Rede Interna de Televisão   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

Espaço Banespa   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Nenhum 

 
 
19 - Avalie os programas citados abaixo em relação ao atendimento das necessidades. 
 

Bolsa doação   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa restituível   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa acordo interno   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa PROUNI (MEC)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 



Bolsa escola da família (FSP E/F)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa estágio   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa monitoria   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa iniciação científica (PIBIC CNPq)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa iniciação científica (PIBIC CEPE)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Convênio com a Secretaria da Educação   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Programa de Educação Tutorial (PET)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Bolsa empresa ou doação de terceiros   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Financiamento restituível do MEC 
(Crédito Educativo - CREDUC)   

Alto 
 

Médio 
 

Baixo 
 

Desconheço 

Projeto Pindorama   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

PAC (Prog. de atendimento comunitário)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

CGE (Coordenadoria Geral de Estágio)   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Pastoral Universitária   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

Auxílio escola   
Alto 

 
Médio 

 
Baixo 

 
Desconheço 

 
 
20 - Acrescente, aqui, comentários, críticas ou sugestões:  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 8 - Questionário da Auto Avaliação da PUC-SP - ex-aluno 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONÁRIO PARA EX-ALUNOS 
 
 

1 - Nome Completo  

2 - E-mail  

3 - Endereço  

4 - Nº.  

5 - Complemento  

6 - Bairro  

7 - Cidade  

8 - UF  

9 - Cep  

10 - Sexo  

11 - Data de Nascimento 

12 - Estado Civil  

 
 
13 - Para você o que caracteriza a PUC-SP?  
 

 
 
14 - Para você o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada de "VOCAÇÃO PÚBLICA'?  
 

 
 
15 - Curso  
 

 
 
16 - Habilitação  
 

 
 
17 - Turno  
 

 
 
18 - Ano de Conclusão  
 

 
 
 
 
 



19 - Ao concluir o curso de graduação ANTERIORMENTE ASSINALADO, com os conhecimentos adquiridos, como você se sentia para  
enfrentar o mercado de trabalho?  

 Totalmente preparado  

 Muito preparado  

 Mais ou menos preparado  

 Nada preparado  
 
 
20 - Fez ou está fazendo outro curso de graduação?  
 

 Sim (caso tenha realizado mais de um curso, considerar o último)  
 
 Nome do curso, onde cursou e quando concluiu 

 
 

 Não  
 
 
21 - Fez ou está fazendo um curso de Pós-graduação?  
 

Sim        
Nome do curso, onde cursou e quando concluiu. 

 
 

Não  
 
 
22 - Por que a opção da Pós-graduação? (Assinalar mais de uma alternativa, caso julgue necessário)  
 

Seguir carreira acadêmica/pesquisa  

Aprimorar os conhecimentos  

Exigência do mercado de trabalho  

Melhorar a condição financeira  

Não fiz opção da Pós-graduação  
 
 
 
23 - Avalie o grau de importância, para cada item de formação, de acordo com a escala descrita a seguir: 
 

Os conteúdos das disciplinas de formação geral do curso   
Muito importante 

 
Importante 

 
Pouco importante 

 
Não sei 

 Os conteúdos das disciplinas de formação específica do curso   
Muito importante 

 
Importante 

 
Pouco importante 

 
Não sei 

Atividades práticas (laboratórios, oficinas, clínica, etc) 
proporcionados pelo curso   

Muito importante 
 

Importante 
 

Pouco importante 
 

Não sei 

O estágio curricular   
Muito importante 

 
Importante 

 
Pouco importante 

 
Não sei 

Pesquisa   
Muito importante 

 
Importante 

 
Pouco importante 

 
Não sei 

Formação profissional voltada para o mercado de trabalho   
Muito importante 

 
Importante 

 
Pouco importante 

 
Não sei 

Participação em disciplinas optativas   
Muito importante 

 
Importante 

 
Pouco importante 

 
Não sei 



Atividades extra-curriculares como seminários, palestras, work-
shops, semanas de estudos, etc   

Muito importante 
 

Importante 
 

Pouco importante 
 

Não sei 

Contato próximo com os docentes dos cursos   
Muito importante 

 
Importante 

 
Pouco importante 

 
Não sei 

Aquisição de conhecimentos que permitiriam compreender melhor 
o mundo em que vivemos   

Muito importante 
 

Importante 
 

Pouco importante 
 

Não sei 

Participação de ações voltadas para o encaminhamento de 
questões nacionais   

Muito importante 
 

Importante 
 

Pouco importante 
 

Não sei 

Currículo que valoriza as inovações   
Muito importante 

 
Importante 

 
Pouco importante 

 
Não sei 

Participação nas decisões referentes a problemas do curso ou da 
universidade   

Muito importante 
 

Importante 
 

Pouco importante 
 

Não sei 
 
 
 
24 - Avalie cada um dos itens abaixo relacionando-os ao seu curso de graduação. 
 

Os conteúdos das disciplinas de formação geral/fundamentos do curso.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

Os conteúdos teóricos   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

Os conteúdos das disciplinas profissionalizantes do curso.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

As atividades práticas (laboratórios, oficinas, clinica, etc) proporcionados pelo 
curso.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 

O estágio curricular.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A pesquisa (iniciação científica e/ou prática de investigação)   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A formação profissional voltada para o mercado de trabalho.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

As atividades extra-curriculares como seminários, palestras, workshops, semanas 
de estudo e etc.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 

O contato com os docentes dos cursos.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A biblioteca: acervo, espaço físico   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

Os equipamentos de informática e áudio visual   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A aquisição de cultura geral   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A aquisição de conhecimentos que permitiriam compreender melhor o mundo em 
que vivemos   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 

As aulas/atividades ministradas pelos professores   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Não sei 

A vivência universitária, convivendo com os diferentes grupos sociais, intelectuais 
e étnico-raciais   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Não sei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 - Se você voltasse no tempo quais opções faria? RESPONDA TODOS OS ITENS QUE SEGUEM. 
 

Cursaria a PUC-SP novamente?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Escolheria a mesma profissão?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Escolheria a mesma área de atuação?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Faria mais estágios?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Faria mais cursos de extensão?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Faria um curso de pós-graduação,mestrado/doutorado?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Participaria mais de seminários?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Participaria mais de congressos?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Faria um curso de mestrado ou doutorado?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Faria licenciatura?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

Optaria por uma profissão que desse maiores rendimentos 
financeiros?   

Sim 
 

Talvez 
 

Não 
 

Não sei 

Optaria por uma profissão que proporcionasse maior realização?   
Sim 

 
Talvez 

 
Não 

 
Não sei 

 
 
31 - Após a conclusão do curso realizado na PUC-SP, atualmente você tem participação na universidade?  
 
 

 Sim  
 

       Justifique  
 
 

 Não  
 
 
32 - Que atividades você acha que a PUC-SP, AINDA, poderia contribuir para seu aperfeiçoamento?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 - Que tipo de atividade acadêmica COMPLEMENTAR participou durante a realização do seu curso?  
 

Monitoria acadêmica  

Disciplinas especiais  

Projetos de ensino  

Eventos  

Projetos de pesquisa  

Estágios  

Projetos de extensão  

Cursos de extensão  

 Nunca participei de atividades acadêmicas complementares  
 
26 - Na sua opinião, qual(is) a(s) disciplina(s) de seu curso que você julga mais importante para a sua formação? Justifique.  
 

 
 
 
27 - Na sua opinião, qual(is) disciplina(s) de seu curso que gostaria de ver reformulada(s)? Dê sugestões.  
 

 
 
28 - Na sua opinião, qual(is) disciplina(s) de seu curso que gostaria de ver incluída(s)? Dê sugestões.  
 

 
 
 
29 - Na sua opinião, qual(is) disciplina(s) de seu curso de graduação que você julga mais importante(s) para o EXERCÍCIO  
PROFISSIONAL?  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 - Questionário de aluno pós-graduação da Auto Avaliação da PUC-SP 



QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

1 - Nome completo  
 

 
 
2 - Sexo  
 

 
 
 
3 - Data de Nascimento  
 

 
 
4 - Estado Civil  
 

 
 
5 - Programa  
 

 
 
6 - Curso  
 

 
 
7 - Ano de Início no curso  
 

 
 
8 - Suas expectativas iniciais em relação ao seu curso de Pós-graduação  

 foram superadas.  

 foram atendidas.  

 foram parcialmente atendidas.  

 não foram atendidas.  
 
9 - Ao concluir seu curso de Pós-graduação, como acha que enfrentará o mundo do trabalho?  

 Totalmente preparado.  

 Muito preparado.  

 Mais ou menos preparado.  

 Nada preparado.  
 
10 - Justifique a sua resposta da questão anterior.  

 
 
11 - Atualmente você está fazendo algum curso complementar à sua formação acadêmica?  

 Sim  

      Curso  



 Não  
14 - Você pretende continuar estudando após o término de seu curso de Pós-graduação?  
 

 Sim. Justifique  
 

 Não Justifique  
 
 
15 - Você exerce ATIVIDADE REMUNERADA atualmente?  
 

 Sim  
 

     com vinculo trabalhista  

     bolsa CNPq  

     bolsa Capes  

     trabalho eventualmente sem vínculo trabalhista  
 

 Não 
 
 
 
16 - Você utiliza ou já utilizou alguma das bolsas listadas abaixo?  
 

Bolsa dissídio (acordo interno)  

Bolsa doação  

Bolsa restituível  

Financiamento restituível do MEC (Crédito Educativo - CREDUC)  

Bolsa PROUNI (MEC)  

Bolsa escola da família (FSP E/F)  

Bolsa estágio (CGE)  

Bolsa monitoria  

Bolsa iniciação científica (PIBIC CEPE)  

Bolsa iniciação científica (PIBIC CNPq)  

Bolsa empresa ou doação de terceiros  

Programa de Educação Tutorial (PET)  

Programa de Financiamento Estudantil (FIES)  

Não utilizo nem nunca utilizei nenhuma bolsa 
 
 
17 - Avalie os itens abaixo em relação ao seu curso de Pós-graduação. 
 

Os conteúdos das disciplinas de formação geral/fundamentos do curso.  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 

Os conteúdos das disciplinas voltadas para a formação do pesquisador.  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 

As atividades práticas (laboratórios, oficinas, clínicas, etc) proporcionados 
pelo curso.  Excelente  Bom  Regular  Não sei 

O estágio curricular.  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 



A pesquisa (prática de investigação)  
Excelente  Bom   Regular  Não sei 

A formação profissional voltada para a docência do 3º grau.  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 

As atividades como seminários, palestra, semanas de estudo, congressos 
e oficinas e etc  Excelente  Bom   Regular  Não sei 

O contato com os docentes dos cursos.  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 

Diversificação dos espaços do curso.  
Excelente   Bom Regular   Não sei 

A avaliação do próprio curso.  
Excelente   Bom Regular  Não sei 

Os equipamentos de informática e áudio visual  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 

A aquisição de cultura geral  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 

A aquisição de conhecimentos que permitiriam compreender melhor o 
mundo em que vivemos  Excelente  Bom  Regular  Não sei 

Articulação com o propósito do curso  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 

As aulas/atividades ministradas pelos professores  
Excelente  Bom  Regular  Não sei 

A vivência universitária, convivendo com os diferentes grupos sociais, 
intelectuais e étnico-raciais   Excelente  Bom  Regular  Não sei 
 
 
18 - Que tipo de atividade acadêmica COMPLEMENTAR você participou ou participa no seu curso de Pós-graduação. (Assinale mais de 
1 alternativa caso julgue necessário)  
 

Monitoria acadêmica.  

Disciplinas fora da sua grade curricular.  

Projetos de pesquisa.  

Convênios interinstitucionais.  

Eventos.  

Nunca participei de atividades acadêmicas complementares.  

Outros  
 
 
 
19 - Na sua opinião, qual(is) a(s) maior(es) contribuição(ões) oferecida(s) pelo seu Programa para a sua formação? Justifique.  
 

 
 
 
 
20 - Na sua opinião, qual(is) disciplina(s) de seu curso que gostaria de ver reformulada(s)? Dê sugestões.  
 

 
 



 
 
21 - Para você, o que caracteriza a PUC-SP?  
 

 
 
22 - Aponte o grau de importância que é dado no cotidiano da universidade aos seguintes propósitos, declarados em DOCUMENTOS 
OFICIAIS da PUC-SP. 
 

Diálogo entre a razão e a Fé, Evangelho e a 
Cultura.   

Muita Importância
 

Média Importância
 

Pouca Importância
 

Nenhuma Importância 
 

Não Sei 

Liberdade de investigação, de ensino e de 
manifestação de pensamento.   

Muita Importância
 

Média Importância
 

Pouca Importância
 

Nenhuma Importância 
 

Não Sei 

Autonomia universitária.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Liberdade individual.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Participação dos segmentos docente, 
discente e técnico administrativo nas decisões 
da universidade.  

 
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Enfrentamento de situações de conflito.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Promoção do bem comum.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Desenvolvimento da solidariedade   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Promoção de intercâmbio e cooperação com 
outras instituições científicas e culturais.   

Muita Importância
 

Média Importância
 

Pouca Importância
 

Nenhuma Importância 
 

Não Sei 

Excelência acadêmica.   
Muita Importância

 
Média Importância

 
Pouca Importância

 
Nenhuma Importância 

 
Não Sei 

Produção do conhecimento por meio de 
pesquisa.   

Muita Importância
 

Média Importância
 

Pouca Importância
 

Nenhuma Importância 
 

Não Sei 
 
 
23 - Para você, o que significa afirmar que a PUC-SP é uma instituição privada com VOCAÇÃO PÚBLICA?  
 

 
 
 
24 - No cotidiano da PUC-SP 
 

Discuto o desenvolvimento de minhas atividades  
Sempre  quase sempre ocasionalmente  nunca  

Convivo com diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico-
raciais.  sempre  quase sempre ocasionalmente  nunca  

Tenho liberdade de expressão e opinião.  
sempre  quase sempre ocasionalmente  nunca  

Participo de projetos de inclusão social.  
sempre  quase sempre ocasionalmente  nunca  



 
 
25 - Indique a periodicidade com que participa das reuniões abaixo listadas: 
 

com o centro 
acadêmico 
(APG)  

 
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica 

com a 
coordenação do 
programa  

 
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica 

com o grupo de 
pesquisa   

Semanal 
 

Quinzenal 
 

Mensal 
 

Bimestral 
 

Semestral 
 

Anual 
 

Não se aplica 

de colegiados   
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica 

de departamento  
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica 

de agências 
escola   

Semanal 
 

Quinzenal 
 

Mensal 
 

Bimestral 
 

Semestral 
 

Anual 
 

Não se aplica 
do PET 
(Programa de 
Educação 
Tutorial)  

 
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica 

da atlética   
Semanal 

 
Quinzenal 

 
Mensal 

 
Bimestral 

 
Semestral 

 
Anual 

 
Não se aplica 

 
 
 
26 - Indique os meios que o mantém informado sobre as decisões dos conselhos da instituição. 
 

Conselho 
de Adm. e 
Finaças 
(CAF)  

 
Coordenação de 

Curso 

 
Direção da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria 

 
Colegas 

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico 

 
Representantes 

discentes nesses 
conselhos 

 
Não 

tenho 
sido 

informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos

 Conselho 
de Ensino e 
Pesquisa 
(CEPE)  

 
Coordenação de 

Curso 

 
Direção da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria 

 
Colegas 

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico 

 
Representantes 

discentes nesses 
conselhos 

 
Não 

tenho 
sido 

informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos

 Conselho 
Comunitário 
(CECOM)  

 
Coordenação de 

Curso 

 
Direção da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria 

 
Colegas 

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico 

 
Representantes 

discentes nesses 
conselhos 

 
Não 

tenho 
sido 

informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos

 Conselho 
Universitário 
(CONSUN)  

 
Coordenação de 

Curso 

 
Direção da 
Faculdade 

 
Chefia de 

Departamento

 
Jornais, 
boletins, 

site, e-mail 
institucional 
da reitoria 

 
Colegas 

 
APROPUC/AFAPUC 

em assembléias e 
jornais 

 
Centro 

Acadêmico 

 
Representantes 

discentes nesses 
conselhos 

 
Não 

tenho 
sido 

informado 
sobre as 
decisões 
desses 

conselhos
 
 
 
 
 
 



 
 
27 - Assinale seu grau de concordância em relação aos itens abaixo indicados, relativos à eleição na PUC-SP. 
 

As eleições para cargos de dirigentes influenciam meu dia-a-
dia na universidade.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

As possibilidades de acesso aos cargos dirigentes estão 
cada vez mais restritas.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

O processo eleitoral para cargos de dirigentes na PUC-SP 
tem regras claras.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

A participação de alunos, professores e funcionários é 
incentivada com a mesma intensidade.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 

A possibilidade de participação na gestão da PUC-SP é 
incentivada.   

Concordo 
 

Concordo Parcialmente 
 

Discordo 
 

Não sei 
 
 

 
28 - Classifique a qualidade de cada um dos recursos da instituição listados abaixo:  
 

 Recursos didáticos utilizados nas aulas.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Instalações das salas de aula.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Serviço de organização e limpeza.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Preservação da estrutura física 
(iluminação,ventilação,acústica) das salas de aula do seu 
curso.  

 
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Segurança interna do campus.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Serviço de material audio-visual.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Instalações dos laboratórios de informática do seu campus.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Instalações dos laboratórios específicos do seu curso.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Controle do ruído dos corredores e espaços internos do 
campus.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Não sei 

Serviços de alimentação disponíveis no seu campus.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Atividades esportivas.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

Espaços de convivência.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

 
 
 
29 - Dê três sugestões para investimentos em infra-estrutura, considerando o local onde ocorre seu curso de Pós-graduação. 
 

Sugestão  

Sugestão  

Sugestão  

 
 
 



 
 
30 - Qual o grau de importância atribuído a cada um dos objetivos abaixo relacionados, no desenvolvimento do seu curso de Pós-
graduação? 
 

Formar profissionais com um espírito crítico, de participação 
ativa.  

 
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Formar profissionais para serem agentes de mudanças.   
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Auxiliar a comunidade a qual pertence com base no 
conhecimento científico.  

 
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Desenvolver projetos que minimizem a exclusão social e 
promovam a dignidade humana.  

 
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Desenvolver ações que promovam a difusão de 
conhecimento científico.  

 
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Praticar uma educação multicultural.   
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Trabalhar para um processo de mobilização e integração 
social.  

 
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Promover a formação ética.   
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Contribuir para a melhoria na qualidade de vida da 
comunidade.  

 
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 

Promover a produção de conhecimento na área científica.   
Grande 

importância 

 
Média 

importância 

 
Pouca 

importância 

 
Nenhuma 

importância 

 
Não saberia 

indicar 
 
 
 
 
31 - Avalie os aspectos abaixo com base em sua experiência na PUC-SP: 
 

 articulação entre graduação e pós graduação  
Excelente  Boa  Regular  Ruim  

 articulação entre pesquisa e extensão  
Excelente   Boa   Regular  Ruim  

articulação entre ensino e extensão  
Excelente  Boa  Regular  Ruim  

articulação entre ensino e pesquisa  
Excelente  Boa  Regular  Ruim  

incentivos à pesquisa oferecidos pela PUC-SP  
Excelente  Boa  Regular  Ruim  

 
 
 
32 - Avalie cada um dos itens abaixo indicando sua qualificação. 
 

O acervo da biblioteca de seu campus.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

A atualidade de materiais ( livros,períodicos,vídeos etc) da 
biblioteca na sua área.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Não sei 

As instalações para leitura,pesquisa ou estudo oferecidos pela 
biblioteca de seu campus.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Não sei 



O serviço de organização e limpeza da biblioteca.   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

A preservação da estrutura física (iluminação, ventilação e 
acústica) da biblioteca de seu campus.   

Excelente 
 

Bom 
 

Regular 
 

Ruim 
 

Não sei 

 O atendimento oferecido pela biblioteca de seu campus   
Excelente 

 
Bom 

 
Regular 

 
Ruim 

 
Não sei 

 
 
33 - Classifique as seguintes atividades oferecidas pela PUC-SP. 
 

Culturais e artísticas- teatro/música/dança 
e outros  

 
Integradas no meu 

dia-a-dia 

 
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

 
Difíceis de 

serem 
integradas no 
meu dia-a-dia 

 
Tenho pouca 
informação 
sobre essas 
atividades 

 
Desconheço essas 

atividades 

Acadêmicas - 
conferências/palestras/congressos e 
outros  

 
Integradas no meu 

dia-a-dia 

 
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

 
Difíceis de 

serem 
integradas no 
meu dia-a-dia 

 
Tenho pouca 
informação 
sobre essas 
atividades 

 
Desconheço essas 

atividades 

Comunitárias-pastoral/cursos para 
comunidade/trabalhos comunitários e 
outrros  

 
Integradas no meu 

dia-a-dia 

 
Parcialmente 

integradas no meu dia-
a-dia 

 
Difíceis de 

serem 
integradas no 
meu dia-a-dia 

 
Tenho pouca 
informação 
sobre essas 
atividades 

 
Desconheço essas 

atividades 

 
 
 
34 - Indique o grau de informação que você possui sobre cada um dos itens: 

Derdic  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

NTC (Núcleo de trabalho comunitário)  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Hospital Santa Lucinda  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Clínica Psicológica  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Escritório Modelo de Assistência Jurídica  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Fundação Aniela Ginsberg  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Centro dos Ex- alunos  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

COGEAE  
 Alto   Médio  Baixo  Nenhum  

CGE (Coordenadoria Geral de Estágio  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

ARII (Assessoria de Relações Institucionais e Internacioanais)  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

IEE (Instituto de Estudos Especiais)  
 Alto  Média   Baixo   Nenhum  

IP (Instituto de Pesquisa Sedes Sapientiae)  
 Alto   Médio  Baixo  Nenhum  

PUC Consultoria Jr.  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

NPT (Núcleo de Pesquisa Tecnológica)  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Vestibular  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

AEEP (Agência Escola Experimental de Propaganda)  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Ouvidoria  
Alto  Médio   Baixo  Nenhum  

ACI (Assessoria de Comunicação Institucional)  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  



EDUC (Editora da Universidade Católica)  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

TV PUC  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

TUCA  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

CEDIC (Centro de Documentação e Informação Científica)  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Cine PUC  
Alto  Médio  Baixo   Nenhum  

Museu da Cultura  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Rede Interna de Televisão  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

Espaço Banespa  
Alto  Médio  Baixo  Nenhum  

 
 
 
 
35 - Avalie os programas citados abaixo em relação ao atendimento das necessidades. 

Bolsa doação  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa restituível  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa acordo interno  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa PROUNI (MEC)  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa escola da família (FSP E/F)  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa estágio  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa monitoria  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa iniciação científica (PIBIC CNPq)  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa iniciação científica (PIBIC CEPE)  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Convênio com a Secretaria da Educação  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Programa de Educação Tutorial (PET)  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Bolsa empresa ou doação de terceiros  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Financiamento restituível do MEC (Crédito Educativo - CREDUC)  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Projeto Pindorama  
Alto   Médio  Baixo  Desconheço  

PAC (Prog. de atendimento comunitário)  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

CGE (Coordenadoria Geral de Estágio  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

Pastoral Universitária  
Alto  Médio  Baixo  Desconheço  

 
 
36 - Acrescente, aqui, comentários, críticas ou sugestões:  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Anexo 10 - PPI – Projeto Pedagógico Institucional da PUC-SP 



PROJETO PEDAGÓGICO IN STITUCION AL – PPI

DIRETRIZES PARA A GRADUAÇÃO DA PUC-SP

Aprovado pelo Conselho de
Ensino e Pesquisa na sessão
de 15/ 09/ 2004.
Aprovado pelo CONSUN na
sessão de 29/ 09/ 2004.
Anexo à Deliberação nº
11/ 2004.
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Neste início de século, a humanidade continua a viver profundas

transformações sociais que se anunciaram na segunda metade do século XX.,

com intenso rebatimento nos processos produtivos. São múltiplas e

abrangentes mudanças decorrentes de diversos fatores, tais como a

internacionalização ou globalização do espaço mundial, graças aos avanços

tecnológicos, sobretudo às descobertas eletrônicas, possibilitadoras de trocas

informacionais rápidas e seguras; a urbanização, responsável pelo

desenvolvimento de grandes cidades em detrimento das zonas rurais; a

polarização entre ricos e pobres motivada pela  desigualdade existente tanto na

produção quanto na distribuição dos bens materiais e culturais produzidos

socialmente, o que leva à concentração da riqueza e de poder e aumento da

população excluída, a redução das  dimensões do Estado e das políticas

sociais. Esses são alguns determinantes das transformações verificadas nas

sociedades contemporâneas.

As mudanças aceleradas podem também ser constatadas no campo da

informática, repercutindo diretamente em todas as áreas do conhecimento e

provocando profundas transformações em seus paradigmas; no da bio-

tecnologia,  desencadeando mudanças na agricultura e na área farmacêutica;

no da medicina, do comércio e dos eletro-domésticos, motivadas pela

descoberta de novas formas de energia, como o laser; no das

telecomunicações, possibilitando transmitir, independentemente das distâncias,

textos, imagens e sons, a custos reduzidos e  no da eletrônica e da informática,

como resultado do uso de novos materiais, como novas cerâmicas,

supercondutores e as novas formas de plástico. Simultaneamente a esse

fantástico desenvolvimento científico, a vida no planeta nunca esteve tão

ameaçada pelo desequilíbrio ecológico, pelo risco de esgotamento de recursos

vitais como água e energia, pela concentração do poder em determinadas

nações, provocando o acirramento da competitividade econômica e tecnológica

que aprofunda relações de  subordinação e dependência entre diferentes

países e regiões.
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Contribuem ainda, significativamente, para o delineamento da nova sociedade,

a forte expansão dos meios de comunicação de massa, formadores e

veiculadores de opiniões e comportamentos, no mais das vezes, direcionados

ao indivíduo como categoria de consumo determinada pelo mercado. Além

disso, as mudanças nos processos produtivos, decorrentes dos avanços

tecnológicos, levaram à substituição do modelo taylorista, que privilegiava a

fragmentação, a alienação e a especialização, a um modelo constituído por

atividades integradas, que, mesmo não abandonando a especialização, exige

uma consciência global ou holística do processo de trabalho, no qual o

específico está bem dimensionado no conjunto; o indivíduo não só deve saber

o quê faz mas também deve saber como faz, além de ter também a percepção

da extensão do seu fazer no conjunto das atividades da organização onde

atua.

Nesse contexto de alta complexidade típico das sociedades contemporâneas,

um aspecto presente é a necessidade de explicitação de valores éticos e

morais norteadores da vida em coletividade, que se traduzam pela conquista

da  cidadania plena para todos os segmentos sociais, especialmente quando

constata-se o vertiginoso crescimento da intolerância, do racismo, do

xenofobismo, da violência e da exclusão social.

No âmbito da Educação, há também mudanças profundas nos processos de

ensino e de aprendizagem, resultantes do impacto dos grandes avanços das

tecnologias da informação e da comunicação. Não só se incorporam as mídias

de informação e comunicação na escola como também, diante de novas

condições econômicas, políticas, sociais e culturais, surge a necessidade de

revisão das formas de ensinar, de aprender e dos conteúdos a serem

desenvolvidos, bem como a introdução de novas modalidades de ensino,

destacando-se o enorme incremento e disseminação do ensino à distância.

Considerando-se o cenário delineado, torna-se fundamental repensar a

formação universitária e a concepção pedagógica que a sustenta, que deve

estar voltada para a criação do novo, do futuro da sociedade. A universidade

está sendo questionada em seu papel social e na sua capacidade de resposta
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aos enormes desafios presentes na atualidade. E, mesmo com grandes

limitações e dificuldades, precisa renovar-se uma vez que a instituição

universitária é, ainda, o lugar por excelência da produção e da crítica

permanente ao conhecimento instituído.

A PUC-SP, acompanhando atentamente as transformações da sociedade

contemporânea, especialmente os processos que ocorrem na sociedade

brasileira a partir dos anos 90, tem consciência da necessidade de redefinições

que atualizem a universidade com as exigências do tempo presente.

Como tem sido amplamente reconhecido, a PUC-SP construiu uma trajetória

peculiar no contexto universitário brasileiro, que a diferenciou historicamente

tanto das universidades públicas estatais quanto das particulares, e até mesmo

de muitas universidades católicas e comunitárias, que buscaram na gestão

empresarial saídas para o enfrentamento das crises institucionais.

Guiados por valores éticos humanistas, forte sensibilidade política, vivência

democrática e compromisso social, seus docentes, alunos e funcionários

fizeram da PUC-SP a concretização de uma referência universitária de

conquistas no campo do ensino, da pesquisa e da extensão.

No momento atual, de intensas mudanças no cenário da educação superior no

País, a PUC-SP encontra-se novamente desafiada a repensar-se, sem abrir

mão dessa peculiar combinação histórica de instituição de natureza particular

com vocação pública. No entanto, trata-se de um modelo de universidade que

precisa legitimar-se e viabilizar-se frente aos desafios atuais, que parecem

ameaçar a sua continuidade.

Sabemos, no entanto, que essa tarefa só pode ser assumida pelo esforço

coletivo e comprometido de toda a comunidade, tanto dos segmentos

acadêmicos quanto técnico-administrativos, que se disponham a romper com
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práticas reiterativas e fragmentadas, reconhecendo que a ação pedagógica

precisa ser continuamente recriada, estando presente em todas dimensões e

instâncias da universidade, para além dos processos que se desenvolvem na

sala de aula.

Ao se colocarem em prática os novos paradigmas em Educação, surge a

necessidade de se repensar o ensino superior, superando-se a 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. Os novos paradigmas

evidenciam a necessidade de um processo pedagógico que, efetivamente,

concretize a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão.

Para que PUC-SP possa formar profissionais capazes de inserir-se crítica e

criativamente na complexa trama de relações e exigências presentes na

sociedade atual, é preciso garantir uma unidade que a identifique enquanto

instituição formadora, dentro da diversidade de áreas e cursos que a integram.

Por isso é imprescindível que o Projeto Pedagógico Institucional,

consubstanciado nesse documento, seja referência para a reformulação dos

cursos de graduação no processo de implantação das novas diretrizes

curriculares, o que se dará mediante a elaboração do Projeto Pedagógico de

cada curso.

Nessa medida, o Projeto Pedagógico Institucional da Graduação deve ser

capaz de definir rumos inovadores para a formação superior na PUC-SP,

incorporando novos desenhos curriculares em direção a práticas mais

dinâmicas e integradoras do conjunto de experiências que caracterizam o

percurso formativo do estudante.

Frente a essas questões, a avaliação reveste-se de fundamental importância,

uma vez que expressa a responsabilidade conjuntamente assumida da
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instituição, dos corpos docente, discente e técnico-administrativo em face do

processo de formação. Nesse sentido, a dinâmica avaliativa também necessita

de revisão frente aos novos cenários societários e educacionais. Deve-se levar

em conta que mudanças curriculares ou de procedimentos pedagógicos não

resultam, necessariamente,  em alterações nas formas de avaliação. Nessa

medida, o Projeto de Graduação da PUCSP deve ter como uma de suas metas

prioritárias a renovação dos processos de avaliação, numa perspectiva

formativa e continuada.

Em suma, a caracterização de uma  Política de Graduação da PUCSP,

expressa pelos Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projetos Pedagógicos

(PP) dos Cursos, deve traduzir-se em novas referências que orientam o fazer

pedagógico com vistas à formar profissionais adequados aos novos tempos e

às atuais demandas da sociedade.

����+,67Ï5,&2

�����/HL�Q������������D�QRYD�/'%

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em dezembro de

1996, trouxe mudanças no eixo de construção dos projetos pedagógicos dos

cursos de graduação, com a proposta de sua organização a partir de diretrizes

curriculares  e não mais a partir de um currículo mínimo de caráter nacional.

Esse deslocamento levou os órgãos competentes do MEC, a partir de 1997, a

promover, com a participação das áreas específicas, a elaboração das

diretrizes curriculares cuja função futura seria orientar a construção de projetos

pedagógicos dos cursos de graduação das Instituições Superiores de Ensino,

no território nacional.

�����'LUHWUL]HV�*HUDLV�GD�/'%

A LDB, ao tratar do ensino de graduação, incorpora antigas críticas à existência

de currículos mínimos, tais como:
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D�� a graduação – como um tipo de formação uniforme e pré-definida no seu

conteúdo mínimo pelo órgão federal responsável pela educação superior;

E�� grade curricular – como forma de  organização curricular que enrijece o

processo de formação do aluno;

F�� centralização do ensino na disciplina autônoma e independente – como

geradora da fragmentação na produção e disseminação do conhecimento;

Com isso, em que pesem as ambigüidades que carrega, abrindo espaço para

propostas de todo tipo, a LDB possibilita também interpretações que apontam

para características que têm sido valorizadas na PUCSP, tais como:

D�� ampla liberdade às Instituições de Ensino Superior na composição curricular

e na especificação dos conteúdos de estudos para a integralização da

carga horária a ser cumprida pelo curso;

E�� flexibilização no redimensionamento da duração dos cursos de graduação;

F�� incentivo para uma sólida formação geral, necessária para que o futuro

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de

exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo tipos de

formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;

G�� estímulo para uma progressiva autonomia intelectual e profissional do

aluno;

H�� estímulo para o aproveitamento de experiências relevantes para a área de

formação do aluno adquiridas fora do ambiente escolar;

I�� fortalecimento da articulação entre teoria e a prática e da indissociabilidade

entre ensino-pesquisa-extensão, valorizando a pesquisa individual e

coletiva e a participação em atividades de estágio, iniciação científica,

monitoria, extensão e outras, as quais deverão ser incluídas na

integralização da carga horária do curso;

J�� valorização da busca de instrumentos de avaliação para todo o processo

educacional e institucional.
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����� 2ULHQWDo}HV� SDUD� GLVFXVVmR� GDV� GLUHWUL]HV� FXUULFXODUHV� QDFLRQDLV� �
����

Em 1998, no XI Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação, promovido

pelo Forgrad – Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades

Brasileiras, em reunião realizada em Natal, foi elaborado um documento que

apresentava princípios gerais e bases conceituais para a elaboração das

Diretrizes Curriculares. Em maio desse mesmo ano, na PUCSP, a Comissão

de Ensino do CEPE redigiu um documento, a partir da orientação geral contida

no Edital nº 4/97 MEC-SESu/CNE (que atendia aos termos da LDB), dos

subsídios extraídos do documento do Forgrad e de elementos enviados por

algumas unidades de ensino da PUCSP, com vistas a orientar a discussão das

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação que, naquele momento,

estavam em fase de elaboração. Esse documento objetivava explicitar as

concepções da Universidade em relação à formação de profissionais em nível

de graduação. Dele, podem ser destacados os seguintes pontos:

• Compreensão de Universidade como lugar de ensino, pesquisa e

extensão;

• Explicitação de pressupostos e princípios de um Projeto de Formação

Universitária e Profissional, tais como:

o exercício do pluralismo e da interdisciplinaridade como condições

essenciais da vida acadêmica e profissional, assegurando a

apropriação da diversidade do conhecimento, impondo-se o

necessário debate acadêmico sobre as várias tendências

teóricas presentes na definição da produção do saber, na direção

social da formação e na formulação de respostas profissionais às

complexas demandas da realidade social;

o  formação generalista e abrangente assegurada pelo rigor teórico

e metodológico na apreensão dos conhecimentos, pelos padrões

elevados de competência técnica e profissional, através da

articulação do conjunto de conhecimentos básicos e dos

conhecimentos específicos de cada área;

o ensino que assegure elevados padrões de competência

profissional pelo domínio do instrumental técnico, operativo e das
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habilidades de cada área de formação, capacitando para a

atuação nas diversas realidades e âmbitos de pesquisa e

exercício profissional;

o compromisso ético-social como princípio formativo, perpassando

o conjunto da formação curricular;

o indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e

extensão;

o articulação das dimensões investigativas e interventivas próprias

das áreas de formação profissional, como expressão da relação

teoria e realidade, através da constituição de um espaço de

pensar crítico, da dúvida, da autonomia, da investigação e da

busca de soluções;

o indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e

profissional;

o padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos

diurnos e noturnos, e formação acadêmica com um período

mínimo de 4 anos;

o ensino organizado na observância dos Códigos de Ética e no

cumprimento das competências e atribuições previstas na

Legislação Profissional em vigor em cada área específica de

formação;

o dinamismo na organização dos currículos plenos de cada curso,

possibilitando a definição de organização dos vários

componentes curriculares – disciplinas, oficinas, estágios

supervisionados, núcleos temáticos, atividades complementares

– como forma de garantir o acompanhamento das

transformações sociais, científicas e tecnológicas.

�����)yUXQV�SDUD�GLVFXVVmR�GDV�GLUHWUL]HV�FXUULFXODUHV�JHUDLV

Ainda em 1998, o MEC enviou à PUCSP um documento preliminar sobre as

diretrizes curriculares dos cursos existentes na Universidade, para que fosse
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analisado criticamente pelas áreas de conhecimento específicas, objetivando

recolher subsídios para a redação final das diretrizes.1

Em 1999 foi realizado na Universidade um Fórum para discussão das diretrizes

curriculares, coordenado pela Comissão de Ensino. No encontro, ocorrido em

fevereiro, foi discutido o tema “O Ensino Superior no Brasil”. Participaram do

debate os professores Mário Sérgio Cortella, Cleide Rita Silvério e Miriam

Warde. No mês de março, ocorreu o segundo encontro desse Fórum. Dele

participaram, como debatedores convidados, os professores Ademir Alves da

Silva, Mariângela Belfiore Wanderley e Madalena Guasco Peixoto, além dos

representantes da Vice-Reitoria Acadêmica e de 14 cursos de graduação da

Universidade, a saber: Letras, Secretário Executivo Bilíngüe, Fonoaudiologia,

Educação, Publicidade e Propaganda, Física, Jornalismo, História, Economia,

Ciências Contábeis, Psicologia, Serviço Social e Ciências Biológicas. O Fórum

não teve caráter conclusivo e as idéias aqui apresentadas resultam da síntese

feita pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Ensino que organizou o evento.

Ao lado da exposição dos professores convidados, houve a apresentação de

cada um dos cursos, expressando sua posição sobre a proposta de diretrizes

curriculares apresentada pelo MEC, já em forma de enquadramento. Foi

elaborado um documento, enviado posteriormente às instâncias competentes,

explicitando as indagações e questionamentos dos participantes, com base nos

seguintes aspectos:

• falta de clareza das propostas feitas, fato que não assegura a

perspectiva da formação que as diretrizes carregam;

• risco da fragmentação, diante da possibilidade de abertura dos cursos

para especialidade ou opções de área;

• aparente ausência de uma formação sólida e básica, garantindo aos

alunos uma visão geral da profissão;

• separação entre o ensino básico e o ensino profissional;

• falta de garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão em alguns cursos;

• redução do tempo de duração dos cursos;

                                                
1 As respostas enviadas pelas Faculdades compõem um volume disponível na CONSULTEC,
que retrata o ponto de vista de cada área sobre as suas diretrizes curriculares.
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• incerteza dos participantes quanto ao significado das diretrizes como

forma de avanço na formação de profissionais, de garantia da qualidade

dos cursos e de adequação às necessidades sociais brasileiras.

Em suma, duas perguntas traduziram o espírito da discussão: que tipo de

graduação está sendo criado? e que papel terá a graduação?, expressando as

preocupações da PUCSP em relação às Diretrizes Curriculares e aos cursos

de graduação.

����)yUXP�GH�'LUHWUL]HV�&XUULFXODUHV

Entre 1999 e 2001, a Universidade ficou aguardando o processo de redação

definitiva das diretrizes e sua homologação. Em dezembro de 2001, a

Comissão de Ensino, discutindo o processo de formação de professores,

sugeriu para março de 2002 a realização de um Fórum sobre as Diretrizes

Curriculares. O objetivo do evento era promover um debate com todas as

unidades, principalmente com aquelas cujas diretrizes já haviam sido

homologadas, com vistas a se confrontar a situação atual dos projetos

pedagógicos dos cursos e as novas orientações propostas pelas diretrizes,

para se avaliarem as necessidades de mudanças e a sua extensão .

O processo visava também à formulação de orientações gerais para a

implantação das diretrizes, à definição de critérios para o acompanhamento e a

avaliação dos novos  projetos pedagógicos, objetivando-se estabelecer um

patamar comum para análise das propostas das várias unidades de ensino.

Esse seria um primeiro passo para a definição de uma política de ensino de

graduação na PUCSP, garantindo-se as especificidades de cada área de

conhecimento .

Foram realizados seis encontros, tendo os três primeiros, respectivamente em

17/04/2002; 24/04/2002 e 20/09/2002, focalizado as diretrizes curriculares dos

cursos de graduação (bacharelado). A partir da apresentação dos trinta e três

cursos de graduação da PUCSP, foi possível estabelecer-se um quadro da

situação atual desses cursos, das suas carências, das necessidades de
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alterações e das possibilidades de novas propostas. O quarto e o sexto

encontros trataram da formação de professores, realizados respectivamente

em 02/10/2002 e 26/06/2003, e o quinto, ocorrido em 26/11/2002, apresentou a

síntese e encaminhamentos tanto dos bacharelados quanto dos cursos de

formação de professores. 2

�����&RQFOXV}HV�GR�)yUXP

Encerrada essa etapa, um subgrupo da comissão de ensino elaborou um

documento síntese das sessões do Fórum, completado em maio de 2003,

destacando os seguintes pontos:

• princípios norteadores;

• a relação entre a formação universitária e o mercado de trabalho

profissional, bem como o posicionamento da PUCSP em face da política

nacional de ensino superior;

•  a concepção de formação na graduação;

• o equacionamento entre a formação generalista e a formação

específica;

• a formação de professores;

• a concepção de currículo;

• a integralização da carga horária ;

• a relação entre as condições internas da Universidade e as exigências

da LDB;

• a necessidade da formação continuada do corpo docente da PUCSP;

• o questionamento da avaliação externa por meio do Exame Nacional de

Cursos (“Provão”) e a necessidade da auto-avaliação institucional.

A partir dessa síntese, foram destacadas tarefas a serem realizadas, ou pela

Comissão de Ensino ou pelo CEPE. Eram elas:

                                                
2 Essas sessões foram registradas em áudio, transcritas e apresentadas na forma de
documento, estando todo o material disponível na CONSULTEC.
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• discutir, nas três comissões do CEPE, a concepção de extensão e as

formas de viabilizar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão,

incorporando essa prática nos cursos de graduação;

• estimular professores a produzir material/textos sobre pontos que

deveriam ser aprofundados, como interdisciplinaridade, flexibilização

curricular e  avaliação;

• elaborar experiências-piloto de novos projetos pedagógicos articulados;

• expandir a discussão desses conceitos entre professores e alunos;

• discutir a relação entre graduação e pós-graduação;

• pensar propostas para a capacitação de professores a ser iniciada em

2003;

• viabilizar a avaliação institucional em 2003.

�����5HXQL}HV�7HPiWLFDV�GR�&(3(

Em sua reunião ordinária de 07 de maio de 2003, antes da realização do último

encontro do Fórum de Diretrizes Curriculares (26/06/2003), a Comissão de

Ensino discutiu o Documento Síntese do Fórum sobre Diretrizes Curriculares

da PUCSP. A partir dessa discussão, para subsidiar o CEPE na discussão da

definição de uma política de graduação, a Comissão considerou necessária a

realização de reuniões temáticas nesse Conselho. Assim, formaram-se grupos

de trabalho no interior da Comissão, responsabilizando-se pelos temas:

• Concepção de Currículo – Flexibilização

• Formação generalista e formação específica

• Interdisciplinaridade

• Avaliação institucional.

A sessão do CEPE de 20/08 de 2003 foi destinada aos temas “Concepção de

Currículo – Flexibilização” e “Formação Generalista e Formação Específica”,

tendo a discussão sido subsidiada pelos documentos )OH[LELOL]DomR�H�3URMHWR
3HGDJyJLFR, elaborado pelo GT responsável pelo tema; )OH[LELOL]DomR,

elaborado pelo Consultor Técnico Acadêmico, José  M. Nagamine, com base
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no Parecer CNE/CES nº 67/2003 e 'LIHUHQoDV� HQWUH� &XUUtFXORV� 0tQLPRV� H
'LUHWUL]HV�&XUULFXODUHV, elaborado pelo mesmo Consultor.

Na sessão de 19/09/2003, foi discutido o tema “Interdisciplinaridade”, tendo por

base o documento elaborado pela professora Anna Maria Marques Cintra,

intitulado ,QWHUGLVFLSOLQDULGDGH. Complementando a discussão, o GT

apresentou, como possibilidades, diretrizes para ações interdisciplinares, além

de questões para trabalho em grupo.

Na reunião de 15/10/2003, discutiu-se o tema “Avaliação Institucional”.

Fundamentou a discussão o texto 3ROtWLFD� GH� *UDGXDomR�� DYDOLDomR
LQVWLWXFLRQDO, elaborado pelo GT. Esse texto foi, inicialmente, discutido em

grupo, a partir de um roteiro. Em seguida, os grupos socializaram sua

discussão, tendo sido propostos encaminhamentos para a questão da

avaliação institucional.

Essas reuniões temáticas, além de aprofundar temas relacionados às diretrizes

curriculares e à construção do projeto pedagógico, possibilitaram o

cumprimento de algumas das tarefas apontadas pelo documento síntese do

Fórum de Diretrizes Curriculares. Após esse longo processo de debate, foi

designado um subgrupo da Comissão de Ensino, formado pelas professoras

Marina Graziela Feldmann, Maria Rosângela Batistoni, Ivone Carmen Dias

Gomes, Maria da Graça Marchina Gonçalves e Dieli Vesaro Palma,  para

redigir orientações para implantação das diretrizes curriculares nos cursos de

graduação, contando com a colaboração da Consultec. Na sua elaboração,

foram levadas em consideração tanto as discussões dos Fóruns quanto as

sessões temáticas do CEPE, resultando no Projeto Pedagógico Institucional

(PPI) – Diretrizes para a Graduação da PUC/SP, que ora se apresenta, que é

complementado por um anexo contendo o roteiro para a elaboração do Projeto

Pedagógico, que passa a fazer parte integrante do PPI.

���'26�35(668326726�(�35,1&Ë3,26�*(5$,6

����� 'RV�SUHVVXSRVWRV
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A política de graduação da PUC-SP tomará como referência os seguintes

pressupostos

,� exercício da vida acadêmica com pluralismo e interdisciplinaridade de

modo a assegurar a diversidade de conhecimento por meio do debate das

tendências teórico-metodológicas 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.

����� 'DV�GLUHWUL]HV�SDUD�D�JUDGXDomR�QD�38&63
A formação graduada na PUC-SP, além dos previstos no Regimento Geral,

orientar-se-á pelos seguintes princípios e diretrizes:

,�� Indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e extensão,

assegurada pelo projeto pedagógico de cada curso. A indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão é um princípio definido pela

Constituição Federal de 1988 (art. 207) ao qual obedecerão todas as

universidades. Esse princípio transforma essas atividades indissociáveis

na própria essência da autonomia universitária. Assim, a articulação

entre essas atividades deve ser prevista também como princípio

pedagógico no projeto de cada curso. Com efeito, conforme o

"Documento construído para o I PNG. Proposta de Política para a

Graduação" do FORGRAD� (2003), as �GHPDQGDV� GD� VRFLHGDGH
FRQWHPSRUkQHD� H[LJHP� XPD� IRUPDomR� TXH� DUWLFXOH�� FRP� D� Pi[LPD
RUJDQLFLGDGH�� D� FRPSHWrQFLD� FLHQWtILFD� H� WpFQLFD� ������ �

. Essa

competência científica será alcançada familiarizando os alunos com os

fundamentos (HSLVWHPHV) da área de conhecimento, o que requer

domínio da evolução histórica da respectiva ciência, domínio dos

métodos e linguagem que geraram seus distintos contornos, bem como

com o diálogo com os seus respectivos  "clássicos".  Ainda com relação

ao "Documento" do FORGRAD, destaca que a �RXWUD� SDUFHOD�� TXH
FRPSOHWD� R� WRGR�� p� GH� QDWXUH]D� SROtWLFD�� D� TXH� SURFXUD� FRQWH[WXDOL]DU
SURGXomR� FLHQWtILFD� H� H[HUFtFLR� SURILVVLRQDO� DRV� FRQGLFLRQDQWHV� GD

                                                
3 Documento  constituído para o I PNG Proposta de Política para a Graduação -2003 -

FORGRAD
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SUySULD�VRFLHGDGH�. De fato, o exercício profissional se dá em um tempo

e um lugar determinado, estreitamente relacionados com projetos de

fechamento ou abertura de horizontes humanos, �FRQVROLGDQGR
H[FOXV}HV�VRFLDLV�RX�HQVHMDQGR�DEHUWXUDV�FUHVFHQWHPHQWH� LQWHJUDGRUDV
GRV� GLIHUHQWHV� VHJPHQWRV� GD� VRFLHGDGH�. Nessa dimensão política do

processo de formação, está inserida a postura ética �UHODFLRQDGD� DR
WHPD� PDLRU� GD� YLGD� FRPR� GLUHLWR� XQLYHUVDO�. Assim, �HQVLQR� FRP
H[WHQVmR�DSRQWD�SDUD�D� IRUPDomR�FRQWH[WXDOL]DGD�jV�DJXGDV�TXHVW}HV
GD� VRFLHGDGH� FRQWHPSRUkQHD� �����". O princípio pedagógico da

articulação entre ensino, pesquisa e extensão afirma a inevitabilidade da

indissociação entre essas atividades, considerando-se tão somente o

eixo da formação do aluno.

II.  Formação propiciada pela PUCSP tem um caráter humanista expressando a

responsabilidade e  compromisso social com  as demandas da nossa

sociedade em todas as suas dimensões; aliada à uma competência teórica,

ética, técnica e perspectiva crítica frente à realidade social.

III. 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.

IV. Formação graduada na PUCSP com caráter generalista . Busca-se um

profissional que domine os fundamentos básicos da área, como condição para

atuar profissionalmente de maneira crítica, sem ficar limitado por enquadres

específicos e ainda pouco explorados, quando se trata de um profissional

iniciante. Entende-se também que a formação generalista propicia os

fundamentos para uma atuação competente em relação ao que é básico em

cada área, considerando a sua diversidade.. A formação generalista deve

garantir a competência acadêmica do aluno, para colocar-se em relação às

demandas atuais, com domínio dos fundamentos que sustentam as bases do

conhecimento existente. Nesse sentido, deve ser crítica, densa e profunda;

deve ser sólida, pautada no domínio dos métodos, processos e linguagens que
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articulam a produção do conhecimento de cada área, seus pressupostos

filosóficos, metodológicos e teóricos, em diálogo constante com os respectivos

clássicos. Deve também garantir as dimensões de inter e de

transdisciplinaridade  entre diferentes áreas. Esses aspectos relativos ao

conhecimento devem ser considerados em suas várias possibilidades de

sistematização, expressão e divulgação, mantendo-se sempre a referência

histórica de sua produção em suas dimensões cultural, social e ética.

9�� 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.

9,�� 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 as diversas formas de

concretizar o processo de produção, transmissão e socialização do

conhecimento.

9,,� 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.

VIII. 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



20

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.

;��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.

;,��'HYH�VH�EXVFDU��FRP�D�JUDGXDomR�GD�38&63��GHVHQYROYHU�D�DXWRQRPLD
GRV�DOXQRV��$VVLP��DV�SURSRVWDV�GH�FXUVR�GHYHUmR�VHU�FRQVWUXtGDV�HP�XP
processo que possa acolher as transformações tecnológicas e sociais,

permitindo ao aluno a eleição de programas de formação do próprio curso e de

outros, que venham a complementar a formação ministrada no “núcleo duro” do

curso, compondo um currículo singular; deve-se reconhecer e acolher

experiências prévias, bem como o ritmo e os modos próprios de cada aluno ao

adquirir o conhecimento;  e deve-se ainda estimular a criação coletiva e os

processos a ela inerentes. Caberá a cada curso, respeitadas as disposições

legais pertinentes, determinar qual a carga horária que poderá ser dedicada às

experiências diversificadas e qual será a natureza e o tipo de atividades que

poderão ser incorporadas à formação acadêmica do aluno e creditadas em seu

histórico escolar.

XII. desenvolvimento de ações interdisciplinares que pressupõem a parceria, o

diálogo, a articulação, a troca de conhecimentos, o questionamento, a busca da

interação. A ação interdisciplinar deve constituir-se, portanto, como uma reação

à fragmentação do conhecimento. Implica a busca constante de superação da

mera superposição de conhecimentos. Para tanto, é fundamental o estímulo a

práticas  de reciprocidade e de troca entre áreas diferentes de saber, tanto para

a produção de novos conhecimentos, em uma perspectiva transdisciplinar,
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como para a análise e solução de problemas, de modo mais abrangente e

multidimensional.

;,,,��a graduação passa a ser considerada formação básica, que capacita o

estudante para o diagnóstico e para a resolução de problemas frente aos

desafios da ação profissional, mas que o prepara, simultaneamente, para a

importância da formação continuada em um contexto de profundas e rápidas

mudanças. O aluno, por sua vez, deve participar do processo, não como objeto

de um sistema de ensino rígido e autoritário, mas, sim, como sujeito do

processo de ensinar e aprender. Isso implica assumir uma posição frente ao

mundo do conhecimento, cuja expansão, atualização e especialização são

contínuas, o que, portanto, escancara a impossibilidade de esgotá-lo num

curso de graduação. Essa consciência impõe novas fronteiras aos cursos de

graduação e indica a necessidade da inserção do estudante no processo de

educação continuada e de pós-graduação.

;,9. A PUCSP, ainda na direção de garantir a qualidade da formação graduada

oferecida, deverá apresentar plano de qualificação de seus docente, permitindo

atualização constante e aprimoramento técnico-pedagógico.

����$YDOLDomR

A implementação do Projeto Pedagógico Institucional deverá, também,

modificar o sistema de avaliação discente e docente, os processos e

procedimentos acadêmicos e de administração escolar.

Quanto à avaliação discente, a avaliação formal baseada em produtos pré-

estabelecidos no programa do curso, quase sempre restritos a provas e

trabalhos acadêmicos, deverá dar lugar a uma  avaliação processual e

contínua, tendo como referência a maior diversidade possível de experiências

pedagógicas, o que, por sua vez, conduzirá à necessidade de criação de novos

instrumentos e estratégias.  Dito de outra forma, a avaliação deverá levar em
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consideração os ³HOHPHQWRV� FRQVWLWXWLYRV� GR� SURFHVVR� HQVLQR�DSUHQGL]DJHP�
SODQR� SROtWLFR�SHGDJyJLFR�� DWLYLGDGHV� FXUULFXODUHV�� PHWRGRORJLDV�� UHODomR
SURIHVVRU�DOXQR�� LQVWUXPHQWRV� H� WHPSRV� DYDOLDWLYRV�� UHVSRQGHQGR� jV
SDUWLFXODULGDGHV� GH� FDGD� FRPSRQHQWH� FXUULFXODU� �SHVTXLVD�� DXODV� WHyULFDV�
SUiWLFDV�� ODERUDWyULRV�� WUDEDOKRV� FRRSHUDWLYRV�� HVWiJLRV�� VHPLQiULRV�� DXODV
LQWHJUDGDV�HWF��´ 4

Ainda focalizando a avaliação discente, vale recolocar a distinção proposta pela

UNESCO sobre a educação no século XXI que aponta como objeto do

processo de avaliação os quatro pilares da educação:  R�DSUHQGHU�D�FRQKHFHU�
R�DSUHQGHU�D�ID]HU��R�DSUHQGHU�D�VHU�H�R�VDEHU�YLYHU�MXQWRV � �

Quanto à avaliação docente, tradicionalmente excluída do processo avaliativo,

será necessário derrubar as barreiras que têm impedido que o professor possa

ser avaliado. Se considerarmos o momento de mudança, nenhuma ação de

capacitação poderá ser planejada sem o conhecimento das necessidades da

formação continuada dos professores. Essas só poderão ser reconhecidas a

partir da avaliação docente e, para tal, será preciso também desenvolver

instrumentos e estratégias específicos.

De modo geral, naquilo em que estão envolvidas as práticas acadêmicas e

administrativas, será necessário estimular e consolidar a saudável retro-

alimentação possibilitada pela avaliação da ação planejada e executada, tendo-

se como referência e parâmetro o Projeto Pedagógico de cada curso.

A partir do final de 2003, a PUC-SP entra na fase do Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior - SINAES, instituído pela Lei Federal nº

10.861, de 14/04/2004, cujos procedimentos foram regulamentados pela

Portaria do MEC nº 2.051, de 09/07/2004.

                                                
4 “O Currículo como Expressão do Projeto Pedagógico: um processo flexível”. Relatório da
Oficina da Reunião anual do Fórum de Pró- reitores de Graduação Nacional – FORGRAD-
2000. In 5HVJDWDQGR� HVSDoRV H� FRQVWUXLQGR� LGpLDV :FORGRAD 1997 a 2003. Recife:Editora
Universitária UFPE, 2003, p. 112.
5 DELORS, J. (Org.) “Os Quatro Pilares da Educação” in (GXFDomR�±�8P�WHVRXUR�D�GHVFREULU�±
5HODWyULR�SDUD�D�81(6&2�GD�&RPLVVmR�,QWHUQDFLRQDO�VREUH�(GXFDomR�SDUD�R�6pFXOR�;;,�2ª ed.
São Paulo: Cortez, p. 89-102.
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Em atendimento ao disposto no art. 11, inciso I da referida Lei, a Universidade,

por meio do Ato do Reitor nº 12/2004, de 14/06/2004, institui a Comissão

Própria de Avaliação da PUC/SP, denominada CPA-PUC/SP, com as

atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, nos

termos da lei. No mesmo ato, são nomeados os componentes da Comissão,

com representantes dos três segmentos da comunidade universitária, assim

como da Sociedade Civil.

A PUC/SP já instalou seus trabalhos, integrando-se ao Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior – SINAES. As atividades serão desenvolvidas

de acordo com as recentes Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da

Educação Superior (CONAES) para a Auto-Avaliação das Instituições e com as

“Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições”.

����5HRUJDQL]DomR�LQVWLWXFLRQDO�±�SURFHVVRV�DFDGrPLFR�DGPLQLVWUDWLYRV

A reorganização da formação na direção dos princípios e diretrizes aqui

apontados implica  necessariamente uma reorganização  da Universidade.

Será imperativa uma profunda alteração nos processos acadêmico-

administrativos, desde a reorganização do registro das informações

acadêmicas, passando  pela  revisão  do  sistema de disciplinas e créditos,

pela redefinição e articulação entre bacharelados e licenciaturas nos cursos

vinculados, pela reformulação dos contratos docentes, pela re-estruturação

departamental, e até pela revisão e reorganização da relação pós-

graduação/graduação.

Várias ações serão necessárias para a implementação desse novo modelo

envolvendo a formação continuada do corpo docente e do corpo administrativo,

mudanças na cultura disciplinar fragmentada e estanque, a ampliação do

conceito de pesquisa com ênfase no aspecto investigativo e não apenas no

aspecto formativo, a criação de comissões didáticas permanentes que

acompanhem os alunos, que orientem e acompanhem a implementação e o
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desenvolvimento das novas propostas curriculares, a criação de instrumentos

de avaliação dos vários processos envolvidos e suas respectivas formas de

organização e a implantação de sistemas que permitam a utilização das

tecnologias e metodologias da educação a distância, bem como de

mecanismos de suporte e acompanhamento da elaboração e implementação

dos novos projetos pedagógicos dos cursos.

���5RWHLUR�SDUD�(ODERUDomR�GR�3URMHWR�SHGDJyJLFR�H�SDUD�R�3ODQHMDPHQWR
&XUULFXODU�GRV�&XUVRV�GH�*UDGXDomR�GD�38&�63
�����3URMHWR�3HGDJyJLFR�,QVWLWXFLRQDO���&RQFHLWXDomR
A substituição do currículo mínimo pelas diretrizes curriculares, decorrente da

Lei 9.394/96,  não foi uma mera troca de designação. Essa mudança implicou a

instauração de uma nova concepção na organização curricular dos cursos de

graduação, que passaram a ter como eixo orientador o Projeto Pedagógico.

Daí ser importante a sua conceituação.

3URMHWR�� GR� ODWLP� SURMHFWX�� SDUWLFtSLR� SDVVDGR� GR� YHUER� SURMLFHUH�� VLJQLILFD� ODQoDU� SDUD� D
IUHQWH�� MRJDU� SDUD� DGLDQWH�� 6LJQLILFD� SODQR�� LQWHQWR�� GHVtJQLR�� HPSUHHQGLPHQWR�� UHGDomR
SURYLVyULD� GD� OHL� HWF�� �)HUUHLUD�� $XUpOLR�� ������ ������� 9LYH�VH� KRMH� XPD� FLYLOL]DomR� GH
SURMHWRV�� SURMHWRV� LQGLYLGXDLV�� SURMHWRV� GH� JUXSRV�� VRFLDLV�� LQVWLWXFLRQDLV�� SURMHWRV� GH
RUJDQL]Do}HV�H�GH�IRUPDomR��FRQVWLWXLQGR�VH�HVVD�H[SUHVVmR�QXPD�SDODYUD�FDUUHJDGD�GR
VHQWLGR� GH� SRVLWLYLGDGH�� FRPR� VH�� DR� SURQXQFLi�OD�� Mi� VH� EDVWDVVH� D� VL� PHVPD�
DVVHJXUDQGR�R�VHQWLGR�GH�PXGDQoD�DVVRFLDGR�j�TXDOLGDGH�GH�QRVVDV�YLYrQFLDV�HGXFDWLYDV
HP� GHWHUPLQDGRV� FRQWH[WRV� VRFLDLV�$� FRQVWUXomR� GH� XP� SURMHWR� SROtWLFR�SHGDJyJLFR
FRLQFLGH�FRP�D�SUySULD�IRUPD�GH�RUJDQL]DomR�GR�WUDEDOKR�HGXFDWLYR�GD�LQVWLWXLomR�FRPR�XP
WRGR�� 2� SURMHWR� SROtWLFR�SHGDJyJLFR� VXS}H� UXSWXUDV� FRP� R� SUHVHQWH� H� SURMHo}HV� SDUD� R
IXWXUR��3URYRFD� LQVWDELOLGDGHV�QR�FRQMXQWR�GDV�SHVVRDV�TXH�R�YLYHQFLDP�� LQVHJXUDQoDV�H
ULVFRV�SRU� WUD]HU�HP�VL�R�QRYR�H�R�PHGR�HP�UHODomR�jV�PXGDQoDV�HVSHUDGDV��3ROtWLFR�H
SHGDJyJLFR�VmR�VLJQLILFDGRV�LQGLVVRFLiYHLV��XPD�YH]�TXH�SROtWLFR�WUD]�HP�VL�R�VHQWLGR�H�R
VLJQLILFDGR� GR� FRPSURPLVVR� VRFLDO� GD� LQVWLWXLomR� FRP� D� IRUPDomR� GR� FLGDGmR� FUtWLFR�
SDUWLFLSDWLYR�H� WUDQVIRUPDGRU��([SOLFLWD� WDPEpP�D�FRQFHSomR�GH�KRPHP��GH�PXQGR�H�GH
FRQKHFLPHQWR� TXH� QRUWHLD� DV� LQWHQo}HV� GR� SURMHWR� H� SHGDJyJLFR� WUD]� R� VHQWLGR� GD
GHILQLomR�GDV�Do}HV�HGXFDWLYDV�TXH�SRVVLELOLWDP�j�LQVWLWXLomR�FRQFUHWL]DU�VXD� LLQWHQomR��H
SURSyVLWRV��$VVLP��R�SURMHWR�SROtWLFR�SHGDJyJLFR�EXVFD�VHPSUH�XP�UXPR��XPD�GLUHomR�
e�XPD�DomR� LQWHQFLRQDO� FRP�XP� VHQWLGR� H[SOtFLWR�� FRP�XP� FRPSURPLVVR� VRFLDO� GHILQLGR
FROHWLYDPHQWH�� e� SURFHVVR�� YDL� VH� HVWUXWXUDQGR� H� SHUPHDQGR� R� FRWLGLDQR� GD� LQVWLWXLomR�
PRGLILFDQGR�VXD�FXOWXUD��H�VXD�IRUPD�GH�VHU�H�GH�DJLU��0RVWUD�VH�FRPR�R�ILR�DUWLFXODGRU�TXH
SHUSDVVD�H�WHFH�RV�YtQFXORV�HQWUH�RV�SURFHVVRV�GH�HQVLQR��SHVTXLVD�H�H[WHQVmR� �
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Em face do exposto, o Projeto Pedagógico pode ser assim definido:

3URMHWR� 3HGDJyJLFR� ,QVWLWXFLRQDO� p� XP� SURFHVVR� SHUPDQHQWH� H� FROHWLYR� GH
UHIOH[mR��DQiOLVH��WRPDGD�H�DFRPSDQKDPHQWR�DYDOLDWLYR�GH�GHFLV}HV�QD�EXVFD
GH� DOWHUQDWLYDV� YLiYHLV� SDUD� D� FRQFUHWL]DomR� GRV� SULQFtSLRV� H� REMHWLYRV� � GD
LQVWLWXLomR�� 3DXWD�VH� SHOD� GHPRFUDFLD�� FRRSHUDomR�� WHQGR� FRPR� UHIHUrQFLD� D
IRUPDomR�HGXFDomR�HP�FRQWtQXR�PRYLPHQWR�FRPR�HVWUDWpJLD�HVVHQFLDO�SDUD�R
ID]HU�XQLYHUVLWiULR� �

���� 3URMHWR� 3HGDJyJLFR� ,QVWLWXFLRQDO� GD� 38&�63:  para o ensino, a

pesquisa e a extensão - observar o Estatuto e o Regimento Geral da

Universidade, no que diz respeito a princípios, pressupostos, concepção de

pesquisa e concepção de extensão.

�����&RQFHSo}HV�H�RULHQWDo}HV�VXJHULGDV�SHODV�GLUHWUL]HV�FXUULFXODUHV

�������&RQFHSomR�GD�JUDGXDomR

� etapa da formação profissional básica como requisito para o processo

autônomo de educação continuada;

� capacitação para o diagnóstico e proposta de soluções aos desafios

da ação profissional;

� processo de ensino-aprendizagem que leve o aluno a se tornar sujeito

do seu próprio processo;

� centralização no projeto pedagógico (e não em currículos mínimos),

em que se destaque o perfil do profissional que se propõe formar:

competências e habilidades, dimensões políticas, sociais e éticas;

� interdisciplinaridade;

� flexibilização - organização curricular: conteúdos (conceitos,

comportamentos, atitudes) curriculares, práticas e estágios, atividades

                                                                                                                                              
6 Considerando que, na construção do projeto educacional, o político e o pedagógico são
dimensões indissociáveis, passará a ser adotada a expressão Projeto Pedagógico na
continuidade desse documento
7 Feldmann, Marina Graziela – conceituação.
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acadêmicas, científicas ou culturais, práticas de educação à distância,

TCC opcional ou não da instituição;

� avaliação – referência professor/aluno no contexto do plano de ensino

da disciplina/módulo/núcleo/outros, do plano de formação do curso e

da análise crítica do processo de ensino-aprendizagem do curso;

� articulação – graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), cursos

seqüenciais, associados à pesquisa e à extensão;

� articulação entre teoria e prática;

� formação efetiva a partir da realidade social.

�����3URMHWR�3HGDJyJLFR

�������$YDOLDomR�GLDJQyVWLFD�GD�VLWXDomR�GR�FXUVR
D�� no contexto das demandas e desafios da sociedade (local, regional,

nacional e até global);

E�� no contexto do projeto pedagógico da PUC-SP;

F�� no contexto das diretrizes curriculares da área;

G�� na sua articulação com a pesquisa e extensão;

H�� na sua sintonia com as transformações sócio-ocupacionais e com as

exigências de desenvolvimento da área profissional.

������ 2UJDQL]DomR�GLGiWLFR�SHGDJyJLFD

���������'D�RUJDQL]DomR�FXUULFXODU

� objetivos gerais;

� objetivos específicos;

� perfil do profissional a ser formado: competências e habilidades,

dimensões formativas políticas, sociais e éticas, rigor teórico,

metodológico e técnico;

� articulação com cursos de pós-graduação, seqüenciais e de

extensão, indissociados da pesquisa e da extensão (se for o caso);

� organização do Projeto Pedagógico em seus eixos, núcleos,

módulos e outros;
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� disciplinas: ementário; objetivos, conteúdos programáticos e

bibliografia  básica;

� oficinas, núcleos, laboratórios e/ou outras modalidades

pedagógicas: ementas, objetivos, formas de funcionamento,

articulação com os demais componentes curriculares;

� estágio curricular: objetivos, requisitos, exigência, processos de

acompanhamento interno, supervisão acadêmica, sistema de

avaliação;

� trabalho de conclusão de curso: obrigatório ou não, natureza,

requisitos, orientação, avaliação;

� atividades complementares: natureza, acompanhamento e

avaliação, articulação com os demais componentes curriculares;

� sistema de avaliação do Projeto Pedagógico

� processo de avaliação do ensino e da aprendizagem (formação) do

aluno;

� processo de auto-avaliação do curso.

���������5HJLPH�HVFRODU

,�� (VFODUHFLPHQWRV�SDUD�D�RUJDQL]DomR�FXUULFXODU
D� Componentes da organização curricular:

� disciplinas/módulos/núcleos/outros (conteúdos disciplinares ou interdisciplinares);
� práticas;
� estágios;
� atividades acadêmicas, científicas, culturais (as denominadas atividades

complementares);
� monitoria;
� iniciação científica;
� atividades de extensão, cursos e estágios de iniciativa do aluno;
� TCC (opcional da Instituição ou obrigatório);
� outros componentes.

Obs.: Todos os componentes devem integrar-se coerentemente no plano de
formação do curso, estar sujeitos à avaliação e serem programados de modo
a integralizar o ³DQR�OHWLYR�GH�GX]HQWRV�GLDV�GH�WUDEDOKR�DFDGrPLFR�HIHWLYR´�
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E� Formas de organização curricular

� seriado, anual e/ou semestral;
� modular (conteúdos interdisciplinares);
� créditos;
� pré-requisitos (não recomendável por inadequação às diretrizes

curriculares);
� outros.

F� Integralização da carga horária do curso:

� Disciplinas: carga horária semanal e total;
� módulo: total da carga horária atribuída a cada módulo;
� prática, hipóteses:

1. total da carga horária, fixado por lei ou pelas diretrizes curriculares;
2. dentro do percentual máximo fixado pelas diretrizes, sobre o total da carga

horária prevista para o curso. Cada atividade prática deverá ter a
correspondente carga horária de integralização.

� estágio: as mesmas hipóteses da prática;
� prazos mínimo e máximo para a integralização da carga horária total do

curso.  Jubilação: o aluno que ultrapassar a duração máxima;
� outros.

G�� Registro de avaliação:

� por disciplina: nota de zero a dez;
� por módulo: nota de zero a dez;
� por núcleo: nota de zero a dez;
� atividades práticas e/ou estágio: conceito aprovado ou não aprovado, com a

conseqüente atribuição de carga horária prevista no plano do curso para
integralização da carga horária total do curso;

� outras formas de registro de acordo com a forma de organização curricular.

����� )RUPD� GH� FRPSRVLomR� GD� &RRUGHQDomR� 'LGiWLFD� GR� FXUVR� H� D
GHVLJQDomR�GR�&RRUGHQDGRU��FRP�FXUULFXOXP�YLWDH�QD�EDVH�GR�/DWWHV

�������&RUSR�'RFHQWH
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D�� apresentação do quadro docente do curso com indicação da titulação, área

de conhecimento da titulação, regime de trabalho disciplina e/ou atividade

didático-pedagógica com o período letivo;

E�� resumo do curriculum vitae de cada professor, contendo dados pessoais e

número de documentos, formação graduada e pós-graduada, titulação,

experiência docente, produção científica, técnica, tecnológica e artística dos

últimos 05 (cinco) anos;

F�� FXUULFXOXP�YLWDH na base Lattes.

�������,QVWDODo}HV
D�� espaço físico – salas de aula e para administração acadêmica e

administrativa;
E�� equipamentos, tais como laboratórios, salas especiais, etc.;
F�� convênios e outros.
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Catálogo da PUCSP: 
a composição acadêmica e estrutur al de uma grande instituição 

A Pontifícia  Universidade Católica  de  São  Paulo  completa  59  anos  em  2005.  Nesse  período,  firmouse  como 
fonte  inovadora de políticas pedagógicas e de reflexões teóricas que,  atreladas à pesquisa, têm se constituído 
cada  vez mais  como matriz  de  produção de  conhecimento  expressivo para o  cenário  educacional,  científico  e 
político  brasileiro. 

Com  uma  rica  tradição  de  participação  pela  democracia  brasileira,  foi  pioneira  na  adoção  de  práticas 
democráticas de gestão e deliberação. Em 1980, tornouse a primeira universidade a eleger seu Reitor pelo voto 
direto  de  professores,  alunos  e  funcionários,  iniciativa que  se  tornou  referência  para as  instituições  de  ensino 
superior do País. 

A  manifestação  da  riqueza  gerada  no  seio  institucional    se  expressa  também  nas  mais  diversas  formas  de 
extensão  que  ultrapassam  os  muros  acadêmicos  e  se  desdobram  em  convênios  com  entidades  públicas  e 
privadas, organizações não governamentais, projetos de  inclusão, além, evidentemente, de cursos ministrados 
em  forma  de  extensão  cultural  e/ou  especialização  nas  diferentes  áreas  do  saber.  Como  por  exemplo,  o 
Programa  Teia  do  Saber  que,  neste  ano,  está    recebendo  como  alunos  da Universidade  600  professores  do 
ensino  fundamental  e  médio  da  rede  Pública  Estadual.  Dessa  forma,  realiza  sua  qualidade  de  Universidade 
privada de  vocação pública e  de  caráter  comunitário  e  filantrópico,  identidade atualizada,  constantemente,  em 
seus cursos, pesquisas, projetos de extensão e nas bolsas de ensino que oferece. 

Atualmente, são distribuídas cerca de oito mil bolsas de estudo, em 13 modalidades, além de serviços gratuitos 
prestados pela Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios    da Comunicação, Hospital Santa Lucinda, 
Núcleo de Trabalhos Comunitários, Escritório Modelo de Direito, Juizado Especial Cível e Clínica Psicológica. 

Constituída por uma população de aproximadamente 21 mil alunos, entre graduandos e pósgraduandos, 1.600 
professores e 1.300  funcionários, nossa Universidade oferece 32 cursos de Graduação, 26 programas de Pós 
Graduação  em  nível  de  mestrado  acadêmico,    1  programa  de  mestrado  profissional  e  16    programas  de 
doutorado, 19 programas de residência médica e 332 cursos de aperfeiçoamento, especialização e de extensão 
distribuídos  em seus diferentes campi. 

A PUCSP destacase como instituição de ensino, não só pela expressividade desses números, mas sobretudo 
pelo investimento na capacitação de seus docentes e pela qualidade de seus egressos, comprovada este ano, 
dentre outros pelo prêmio de empregabilidade,  outorgado à Faculdade de Direito pela Editora Abril. 

De forma persistente, a PUCSP busca ampliar seus espaços e áreas de atuação e articularse cada vez mais a 
universidades nacionais e estrangeiras, por meio de convênios de ensino e pesquisa e intercâmbios de docentes 
e discentes. Sua  capacidade de projetarse   para o futuro, com olhar crítico   às  transformações sociais e nas 
diferentes  áreas  do  saber,  lhe  permitiu  uma  posição  de  vanguarda  ao  criar  um  setor  de  pósgraduação  de 
excelência,  em  1969,  o  qual  já  formou mestres  e  doutores  paras  as  universidades  das  diferentes  regiões  do 
Brasil. 

Em 2005, somou aos campi já tradicionais  Monte Alegre, Consolação, Sorocaba e Derdic  o campus Santana, 
a mais nova  realidade da expansão do seu espaço  físico e pretende abranger outras regiões    em 2006. Para 
além  dessa  expansão,  a  PUCSP    amplia  seu  campo  de  ação,    virtualmente,  pela  incorporação  de  inovações 
tecnológicas e da modalidade de ensino a distância  e, sobretudo, pela modernidade de novos cursos que,  se 
constituem em alternativas para a demanda criada pelo avanço científico,  em sintonia  com as transformações 
sociais.   Destacamos,  aqui  as  duas mais  recentes  aprovações da CAPES,    o mestrado em  “Geografia”  e  em 
“Tecnologias  da  Inteligência”  e,  na  graduação,  o  Projeto  Institucional  de  Formação  do  Professor  (PIFPEB), 
configurado na PUCSP de forma criativa  a partir da legislação federal,  para 10 cursos.



Os  novos    cursos  e  alternativas  de  espaço  físico  criaram,  em  2005,  uma  nova  dinâmica  para  o  ingresso  na 
Universidade: é o processo seletivo de inverno. Os vestibulandos passam a ter oportunidades semestrais para o 
exame vestibular. 

Paralelamente à dinâmica do ensino, a pesquisa  é estimulada em todas as etapas do ensino. Desde o início da 
graduação,   o estudante pode  integrarse a programas   de  Iniciação Científica, constituído de um total de 328 
bolsas, sendo 163 PIBIC/CNPq.  No corrente ano, a PUCSP certificou 182 Grupos de Pesquisa no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq, cuja  composição se faz pelo agrupamento de pesquisadores institucionais e/ou 
interinstitucionais,  além  de  alunos  em  diferentes  níveis  de  formação:  doutorandos,  mestrandos  e  alunos  de 
Iniciação Científica. 

O  detalhamento  de  todos  os  dados    aqui  referidos  se  encontra  nas  páginas  desse  catálogo,  cujo  objetivo  é 
atender   a Portaria Ministerial nº 2.864, de 24/08/05, com informações básicas sobre a Universidade, Estatuto 
Jurídico, desenho e funcionamento institucional, perfil dos cursos e normas financeiras são apresentados, além 
de um detalhamento de informações sobre o corpo docente: titulação, cargo, área de conhecimento, qualificação 
profissional  e  regime  de  trabalho.  Destacase,  por  fim,  a  explicitação  das  Linhas  de  Pesquisa  e  Áreas  de 
Concentração dos Programas de Pósgraduação. Todas informações apresentadas têm como referência o efetivo 
exercício de 2005. 

São Paulo, 30 de outubro de 2005 

Profª Drª Bader 

ViceReitora Acadêmica



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
Rua Monte Alegre, 984  Perdizes  São Paulo/SP  CEP 05014/901 Brasil 
(5511) 3670.8309  Fax: (5511) 3670.8504  Caixa Postal 2419  CEP: 05014901 

http://www.pucsp.br  Email: reitoria@pucsp.br 

DADOS INSTITUCIONAIS 

A  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo  (PUCSP),  Universidade  Comunitária,  mantida  pela 
Fundação  São  Paulo,  foi  fundada  em  13 de  agosto  de  1946,  por  Dom Carlos  Carmelo  de  Vasconcelos 
Mota, Arcebispo Metropolitano de São Paulo e com a participação das Dioceses do Estado de São Paulo 
existentes na época. 

Foi    reconhecida pelo DecretoLei n.º 9632, de 22 de agosto de 1946,   com a   alteração do Estatuto em 
decorrência da sua adaptação à Lei 9394/96, aprovada por Ato do Senhor Ministro da Educação, publicada 
no D.O.U.,  em 14/09/00 e  registro  no Cartório  competente  em 19 de outubro.   Seu Regimento Geral  foi 
aprovado pelo CFE em 12/04/77, através do Parecer n.º 1032/77. 

UTILIDADE PÚBLICA 

  Governo Federal: Decreto n.º 661, de 08 de março de 1962, DOU 08/03/62. 
  Governo Estadual: Decreto n.º 36.360, de 08 de março de 1960, DOE 08/03/60. 
  Governo Municipal: Decreto n.º 10.539, de 25 de julho de 1973, DOE 26/06/73, retificado em 02/07/73. 

CERTIFICADO DEFINS FILANTRÓPICOS 

  Conferido pelo Conselho Nacional de Serviço Social. 

DIRETRIZES 

Nos  termos  de  seu  Estatuto,  a  Universidade,  no  cumprimento  de  sua  missão,  orientase, 
fundamentalmente,  pelos  princípios da doutrina e  da moral  cristãs, assegurando, dentro    desse espírito, a 
liberdade  de  investigação,  de  ensino  e  de  manifestação  de  pensamento,  e  objetivando  sempre  a 
realização  da sua função social, considerados a natureza e o interesse público de suas funções. 

ORGANIZAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE 

Os Centros Universitários e os Campi. 

A PUCSP  é composta pelos Centros Universitários,  com suas Faculdades e respectivos Departamentos, 
pelo  Setor  de  PósGraduação,  com  seus  Programas  de  Estudos  PósGraduados  e  pelos  Órgãos 
Complementares,  instalados em cinco Campi, a saber: 

Campus Monte Alegre, sede da Universidade, no bairro das Perdizes, em São Paulo, onde funcionam   os 
Centros    de    Ciências    Humanas  (CCH),  de Jurídicas,  Econômicas  e  Administrativas  (CCJEA),  de 
Educação (CE), o Setor de PósGraduação e a maioria dos Órgãos Complementares. Esse Campus possui 
uma área de 23.676,70 m 2  e uma área construída de 62.036,96 m 2  . Conta  ainda com um imóvel locado 
com uma área de 770.00 m 2 e uma área construída de 2.020,00 m 2 .



Campus Marquês de Paranaguá, no bairro da Consolação, em São Paulo, onde  funciona o   Centro de 
Ciências  Exatas  e  Tecnologia    (CCET).  Esse  Campus  possui  uma  área  de  4.962,13 m 2  e  uma  área 
construída de 6.201,48 m 2  . Conta  também com um imóvel  locado com uma área de 1.791,95 m 2 e uma 
área construída de 1.794,08 m 2 . 
Campus  Ibirapuera, no bairro do mesmo nome, em São Paulo, em que se acha instalada a Divisão de 
Educação  e  Reabilitação  dos  Distúrbios  da  Comunicação    (DERDIC).  Nesta  Divisão  estagiam, 
principalmente, alunos  de  Fonoaudiologia, de Pedagogia   Habilitação  em Educação  de Deficientes da 
Áudio   Comunicação e, eventualmente,  de Psicologia. Esse Campus possui  uma área de  8.957,50 m 2 e 
uma área construída de 6.085,43 m 2 . 

Campus Sorocaba, localizado nessa cidade, situado a 90 km de São Paulo, onde se encontra o CCMB  
Centro  de  Ciências  Médicas  e  Biológicas.  O  Centro  abriga    três  cursos  da  área  da  saúde,  a  saber: 
Medicina, Enfermagem e Ciências Biológicas. Integrase ao Complexo Hospitalar de Sorocaba, composto 
por três  hospitais, sendo um de propriedade da Fundação São Paulo, mantenedora da  PUC/SP, e dois 
outros de gestão estadual, vinculados à Universidade através de convênio. Compõem ainda, como campo 
de  estágio,  o Ambulatório  de Especialidades    e  o Centro  de Saúde Escola. Este  último,  assim  como os 
leitos do SUS do Hospital Santa Lucinda, estão sob gestão municipal. Todo o espaço próprio ou conveniado 
é utilizado para o  ensino,  a  pesquisa e  a  extensão discentes,  aprimorandos e médicosresidentes. Esse 
campus possui área de aproximadamente 26.000 m 2 e uma área construída de 15.000 m 2 . 

Campus  Santana,  no  bairro  do mesmo,  em São Paulo,  o  campus  abriga  o  curso  de  Administração  de 
Empresas,  possui  uma  área  de    6.584,00  m 2  e  5.827,00m 2  de  área  construída,  sendo  utilizada  pela 
instituição até a presente data uma área total de 822,19 m 2 . 

ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E DELIBERAÇÃO SUPERIORES 

Grã Chancelaria:  autoridade superior da Universidade nos planos da fé e da moral. 
Grão Chanceler:  Dom Cláudio Hummes Arcebispo Metropolitano de São Paulo. 

Reitoria: é exercida pelo Reitor, eleito a cada quatro anos pela Comunidade Universitária e posteriormente 
nomeado  pelo  GrãoChanceler.  O  Reitor    nomeia    os  VicesReitores  Acadêmico,  Administrativo  e 
Comunitário, o  Chefe de Gabinete, o Secretário Geral da Reitoria e o Oficial de Gabinete. 

Compõem  a  Reitoria:      a  Magnífica  Reitora  Profa.  Dra.  Maura  Pardini  Bicudo  Véras,  a  ViceReitora 
Acadêmica  Profa.  Dra.  Bader  Burihan  Sawaia,  o  ViceReitor  Comunitário  Prof.  Dr.  João  Décio  Passos, 
Chefe  de  Gabinete  e  Secretário  Geral  Interino  Prof.  Guilherme  Simões  Gomes  Junior  e  o  Oficial  de 
Gabinete Fábio Mariano. 

ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO 

  Conselho Universitário,  órgão  superior de deliberação, define política, plano geral, procede à avaliação 
global e controla órgãos executivos. 

  Conselho de Ensino e Pesquisa, órgão deliberativo e normativo nos planos didático e científico. 
  Conselho de Administração e Finanças, órgão deliberativo e normativo nos planos da     administração 

geral e do econômico  financeiro, no âmbito interno da Universidade. 
  Conselho Comunitário, órgão deliberativo e  normativo  no plano  da vida comunitária da Universidade e 

no seu relacionamento com a comunidade maior. 
  Congregações, órgãos de supervisão e de recurso no âmbito dos Centros Universitários. 
  Conselhos de Centros Universitários, órgãos de definição de políticas, de planejamento e de avaliação 

das atividades do Centro. 
  Conselhos  Departamentais,  órgãos  eminentemente  técnicos  nos  planos  didático    científicos. 

Responsáveis  pela  elaboração e  coordenação da execução dos programas e  projetos de  pesquisa e 
ensino. 

  Departamentos, órgãos fundamentais do trabalho docente, discente, de pesquisa, assessoria e extensão 
universitária.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO VESTIBULAR 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  CNPJ. nº 60.990.751/000124 

E ED DI IT TA AL L D DE E 3 30 0 D DE E S SE ET TE EM MB BR RO O D DE E 2 20 00 05 5 
P Pu ub bl l i i c ca ad do o n no o D D. .O O. .U U. . n n 1 19 96 6, , d de e 1 11 1/ /1 10 0/ /2 20 00 05 5, , S Se es ss sã ão o 3 3, , p pá ág g. . 1 11 16 6 

A  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo  mantida  pela  Fundação  São  Paulo,  faz  saber  aos 
interessados que a inscrição para Vestibular Unificado PUCSP de 2006 será realizada no período de 17de 
outubro  a  18  de  novembro  de  2005.  A  forma  de  acesso  será  Concurso  Vestibular.  Participarão  do 
Vestibular  Unificado  as  Instituições  indicadas  a  seguir,  com  apresentação  do  local  de  funcionamento, 
cursos,  número  de  reconhecimento/autorização,  data,  número  de  vagas  por  turno  e  número  de  alunos 
previstos por turma: 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO: cursos ministrados em São Paulo, rua Ministro 
Godoi, 969, Perdizes: 
Administração  (Habilitação  em  Administração  de  Empresas)  Portaria  69  de  17/01/00  matutino  300, 
noturno300;  Ciências  Atuariais,  Dec.  Fed.  nº  36.630,  22/12/54,  noturno100;  Ciências  Contábeis,  Dec. 
Fed.nº36.630, 22/12/54,  noturno180; Ciências Econômicas, Dec. Fed.  nº 25.225,15/07/48, matutino200, 
noturno200;  Ciências  Sociais  (Bach.),  Dec.Fed.nº  54.126,12/08/64,  matutino  50,  noturno100; 
Comunicação e Multimeios, Portaria 3.691, de 12/11/04, vespertino 100,Comunicação das Artes do Corpo, 
Port. Min. nº 1.253, 25/04/2002, vespertino100, Comunicação Social: Habilitação em Jornalismo Port. Min. 
nº  173,  02/05/83, matutino50,  noturno50;  Habilitação  Publicidade  e  Propaganda,  Port. Min.  nº1805,  de 
17/12/99,  matutino50,  noturno50;  Direito,  Dec.Fed.nº  26.043,  17/12/48,  matutino300,  noturno200; 
Filosofia  (Bach.  ou  Licenc.)  Dec.  Fed.  nº  6.526,12/11/40; matutino50,  noturno50;  Fonoaudiologia,  Dec. 
Fed.  nº  80.527,  10/10/77,  matutino80;  Geografia  (Bach.  ou  Licenc.)  Dec.  Fed.  nº  11.784,    04/03/43; 
noturno50;  História  (Bach.  ou  Licenc.)  Dec.Fed.nº  11.784,  04/03/43,  matutino50,  noturno100;  Letras 
Espanhol, Port. Min. nº 551, 04/03/02, noturno50; Letras: Francês, Dec.Fed.nº l.668, 24/05/37, noturno50; 
Letras:  Inglês,  Dec.  Fed.  nº  1.668,  24/05/37,  matutino50,  noturno70;  Letras:  Português,  Dec.  Fed.  nº 
1.668, 24/05/37, matutino50, noturno50; Pedagogia, Dec. Fed. nº 6.526, 02/11/40, matutino100, noturno 
100; Psicologia (Bach. e Formação de Psicólogo), Dec.Fed.nº62.993,16/07/68, integral: matutino/vespertino 
 80 e vespertino/noturno 100; Relações Internacionais, Portaria 1.714, de 19/05/05, matutino50, noturno 
50; Secretário Executivo BilínguePortuguês/Inglês, Port. Min. nº 197, 08/05/84, noturno40; Serviço Social, 
Dec. Fed. nº 39.219, 23/05/56, matutino50, noturno50; Turismo, Portaria 3.443, de 22/10/04, matutino50, 
noturno50;  Curso ministrado  em  São  Paulo,  Rua  Voluntários  da  Pátria,  1653,  Santana    Administração 
(Habilitação em Administração de Empresas) Portaria 69, de 17/01/00 noturno100; Cursos ministrados em 
São  Paulo,  Rua  Marquês  de  Paranaguá,  111,  Consolação:  Ciência  da  Computação,  Port.Min.nº  1.155, 
04/07/91, matutino150; Engenharia Elétrica, Portaria 3.681, de 12/11/04, noturno120; Física  (ênfase em 
Física Médica) Bach. ou Licenc., Dec. Fed. nº 11.784, 04/03/43, noturno50; Matemática (Bach. ou Licenc.), 
Dec. Fed. nº 11.784, 04/03/43, noturno50; Tecnologia e Mídias Digitais, Del. CONSUN nº 08/99, 04/09/99 e 
Del.nº12,06/10/00 noturno100. Cursos ministrados em Sorocaba, Praça Dr. José Ermírio de Moraes, 290: 
Ciências Biológicas (Bach. ou Licenc.), Portarias 3.682, de 12/11/04 e 4.237, de 22/12/04, vespertino60, 
noturno60;  Enfermagem,  Dec.  Fed.  nº  32.087,  13/01/53,  matutino50;  Medicina,  Dec.  Fed.  nº  35.291, 
30/03/54,  integral  mat./vesp.100;  FACULDADE  DE  DIREITO  DE  SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO  curso 
ministrado em São Bernardo do Campo, Rua Barentz,  s/nº, Jardim do Mar, Direito, Dec. Est.  nº 49.703, 
21/05/68, retificado pelo Dec. Est. nº 49.845, 17/06/68 e reconhecimento renovado pela Portaria CEE/GP 
285/02 de 21/08/2002 e DOE de 22/08/2002, matutino240, noturno240; FACULDADE DE MEDICINA DO 
ABC, cursos ministrados em Santo André, Av. Príncipe de Gales, 821, Enfermagem, Par. CEE nº 419/98, 
29/07/98,  matutino50;  Ciências  Farmacêuticas  Par.  CEE  nº  561/98,  30/11/98,  vespertino50;  Medicina, 
Dec. Fed. nº 76.850, 17/12/75, integral mat./vesp.100; Nutrição Par. CEE nº 333/2004, 15/12/04, noturno 
50;  Terapia  Ocupacional  Par.  CEE  nº  331/2004,  15/12/04,  vespertino50;  Fisioterapia  Par.  CEE  nº 
332/2004,  15/12/04,  vespertino50;  FACULDADE  DE  MEDICINA  DE  MARÍLIA,  cursos  ministrados  na 
cidade de Marília, Av. Monte Carmelo, 800, Bairro Fragata C, Enfermagem, Port. MEC nº 365/84, 24/08/84, 
reconhecido pela Portaria CEE/GP 107, de 27/03/2002DOE de 28/03/2002 integral mat/vesp40; Medicina, 
Dec.  Fed.  nº71.644/72,  29/12/72,  Reconhecido  pela  Portaria  CEE/GP  154,  de  30/04/2002  DOE  de 
01/05/02,  integral  mat/vesp80;  Centro  Universitário  SENAC,  cursos  ministrados  em  São  Paulo,  Av.



Engenheiro  Eusébio  Stevaux,,  823    Santo  Amaro;  Bacharelado  em Ciência  da  Computação, Port.  Fed. 
nº.2694,25/09/2003, matutino50, Bacharelado em Sistemas de  Informação Port. Fed. nº 2677, 02/09/04, 
noturno50; Bacharelado em Gestão Ambiental Port.  Fed.nº2677,02/09/04, matutino50, Bacharelado  em 
Design: Habilitação em Comunicação Visual, Port. Fed.  nº 2677, 02/09/04, matutino35; Bacharelado em 
Design:  Habilitação  em  Design  Industrial,  Port.  Fed.nº  2677,  02/09/04  vespertino35;  Bacharelado  em 
Design:  Habilitação  em  Interface  Digital,  Port.  Fed.  nº  2677,  02/09/04,  noturno35;  Bacharelado  em 
Audiovisual Port. Fed. 2677, 02/09/04, matutino50; Tecnologia em Design de Multimídia, Port. Fed. nº 673, 
02/03/05, matutino50; Engenharia Ambiental, Port. Fed. nº 2677, 02/09/04, matutino 50; Bacharelado em 
Design  de  Moda  Habilitação:  Modelagem,  Port.  Fed.  nº  1092,  13/05/03,  matutino45;  Bacharelado  em 
Design de Moda Habilitação: Estilismo, Port. Fed. nº 1092, 13/05/03, matutino 50; noturno50; Bach. em 
Hotelaria (S.P.), Port. Fed. nº942,27/03/02, matutino100, noturno50; Superior de Tecnologia em Hotelaria 
(S.P.), Port. Fed. nº 2093, 15/06/05, matutino50; Bacharelado em Turismo, Port. Fed. nº 2677, 02/09/04, 
noturno50; Tecnologia em Gastronomia, Port. Fed. nº 1962, 06/07/04, vespertino50, noturno50; Normal 
Superior    Licenciatura:  Ensino  Fundamental,  Port.Fed.  2677,  02/09/04;  noturno50;  Normal  Superior   
Licenciatura:  Educação  Infantil,  Port.Fed.2677,02/09/04,  noturno50;  Rua  Scipião,  67,  Lapa,  Bach.  em 
Fotografia,  Port.  Fed.nº  1860,  26/06/02, matutino40,  noturno40;  Cursos ministrados  em  Águas  de  São 
Pedro, Pq. Dr. Octávio de Moura Andrade, s/n, Superior de Tecnologia em Hotelaria (A.S.Pedro), Port. Fed. 
nº  1545,  05/05/05,  vespertino50;  Tecnologia  em Gastronomia, Port.Fed.nº  180,  14/01/04,  vespertino50; 
Tecnologia em Agenciamento de Viagem, Port. Fed. nº 1544, 05/05/05, noturno50; Cursos ministrados em 
Campos do Jordão, Av. Frei Orestes Girardi, 3549, Superior de Tecnologia em Hotelaria (C. Jordão), Port. 
Fed.  nº  1547,  05/05/05,  vespertino50;  Tecnologia  em  Gastronomia  (C.  Jordão),  Port.  Fed.  nº  1493, 
25/05/04  matutino40. FACULDADE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN 
curso ministrado em São Paulo, Av. Francisco Morato, 4293, Butantã, Enfermagem Port. Min. nº 1855/92, 
Matutino60;  FACULDADES  INTEGRADAS  RIO  BRANCO,  cursos  ministrados  em  São  Paulo,  Av.  José 
Maria de Faria, 111Lapa; Administração, Port.Min.1509/04, matutino75, noturno65; Jornalismo, Port.Min. 
nº 1692/04, matutino10, noturno10; Editoração Port. Min. nº 1692/04, matutino20, noturno20; Publicidade 
e Propaganda, Port. Min.  nº 1692/04 matutino10; Relações Públicas Port. Min.  nº 1692/04, matutino10; 
Ciências  Econômicas,  Port.  Min.  nº  2162/00,  matutino30,  noturno30;  Direito,  Port.  Min.  nº  3353/02, 
matutino55,  noturno50; LetrasEspanhol, Port. Min.  nº 366/2000, matutino25,  noturno50; LetrasInglês, 
Port. Min. nº 366/2000, matutino25, noturno50; LetrasLicenciatura, Port. Min. nº 366/2000, noturno150; 
Pedagogia    Adm.  Escolar,  Port.  Min.  nº  1511/98,  matutino20,  noturno20;  Pedagogia    Orientação 
Educacional,  Port.  Min.  nº  1511/98,  matutino20,  noturno20;  Sistemas  de  Informação,  Port.  Min.  nº 
1508/04, matutino50, noturno50; Relações Internacionais, Port. Min. nº 4320/04, matutino50, noturno45; 
Turismo, Port. Min.  nº  1664/04, matutino50,  noturno50;  Faculdade Santa Marcelina,  cursos ministrados 
em São Paulo, Rua Dr. Emílio Ribas, 89, Perdizes, Artes Plásticas: Bacharelado, Dec. Fed. nº 74412/74, 
15/08/74, matutino50; Educação ArtísticaArtes Plásticas: Licenciatura, Dec. Fed. nº 74412/74, 15/08/74, 
matutino40; Educação ArtísticaMúsica:  Licenciatura, Dec.  Fed.  nº  74410,  15/08/74, matutino40; Moda: 
Bacharelado, Dec.Fed.nº74412/74,15/08/74, matutino83, vespertino82; MúsicaInstrumento: Bacharelado, 
Dec. Fed. nº 2704/38, 25/06/38, matutino80; MúsicaCanto: Bacharelado, Dec. Fed. nº 2704/38, 25/06/38, 
matutino50; MúsicaComposição ou Regência: Bacharelado, Dec. Fed. nº 2704/08, 25/06/38, matutino50; 
Relações  Internacionais,  Port.  Min.  nº  787/04,  26/03/2004,  noturno50.  O  Vestibular  Unificado  para  os 
cursos da PUCSP, da Faculdade de Medicina do ABC, da Faculdade de Medicina de Marília, Faculdade de 
Direito  de  São  Bernardo  do  Campo,  Faculdade  de  Enfermagem  do  Hospital  Israelita  Albert  Einstein, 
Faculdade Santa Marcelina, exceto para o curso de Relações Internacionais, propostos tem validade anual. 
O  curso  de  Relações  Internacionais  da  Faculdade  Santa  Marcelina,  os  cursos  oferecidos  pelo  Centro 
Universitário SENAC e das Faculdades Rio Branco  têm validade semestral. Para os cursos da PUCSP, 
Faculdade  Santa  Marcelina  e  Faculdades  Integradas  Rio  Branco  as  turmas  são  compostas  por 
50alunos.Nos  cursos  da  Faculdade  de Medicina  do  ABC,  Faculdade  de Medicina  de Marília,  do  Centro 
Universitário SENAC e Faculdade  de Enfermagem do Hospital  Israelita Albert Einstein,  as  turmas  têm o 
mesmo nº de alunos previsto pela oferta de vagas. O curso da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo  é  composto  por  turmas  de  60  alunos.As  informações  relativas  ao  Vestibular  Unificado  PUC 
SP/2006 constam do manual do candidato que poderá ser acessado em: www.vestibular.pucsp.br ou pela 
distribuição  dirigida  da  Revista  do  Vestibulando  que  pode  ser  obtida  em  cursinhos  autorizados  ou  nas 
instituições participantes, no período de 17 de outubro a 18 de novembro de 2005.



DADOS LEGAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Documento Nº 
Data 

Publicação 
Válido 
até 

Administração: Habilitação Adm. de Empresas  Resolução do CONSUN s/nº  28/02/69  Port. 69(*)  17/01/00  20/01/00  5 e 6  2005 * 

Ciência da Computação  Deliberação CONSUN s/nº  27/03/85  Port. 1.155  04/07/91  10/07/91  13.515 

Ciências Atuariais  Decreto Federal 29376 de 20/03/51  28/03/51  Dec. 43.138  03/02/58  08/02/58  97 

Ciências Biológicas  Resolução do CONSUN s/nº  25/09/91 
Port. 3682 Bel 

4237 Lic 
12/11/04 
22/12/04 

16/11/04 
23/12/04 

52
34  2.008 

Ciências Contábeis  Decreto Federal 29376 de 20/03/51  28/03/51  Dec. 43.138  03/02/58  08/02/58  97 

Ciências Econômicas  Decreto Federal 4724 de 23/08/23  23/08/23  Dec. 25.225  15/07/48  29/07/48  10.989 

Ciências Sociais  Decreto Federal 47660 de 19/01/60  26/01/60  Dec. 54.126  12/08/64  21/10/64  9.557 

Comunicação das Artes do Corpo: Hab. Dança; 
Performance; Teatro  Deliberação do CONSUN nº03/98  11/01/99  Port. 1.253  25/04/02  26/04/02  29  2005 * 

Comunicação e Multimeios  Deliberação do CONSUN nº05/99  23/08/99  Port. 3691  12/11/04  16/11/04  52  2006 

Comunicação Social: Habilitação Jornalismo  Resolução do CONSUN nº 53/77  31/08/77  Port. 173  02/05/83  05/05/83  7.340 

Comunicação Social: Habilitação Publicidade e 
Propaganda  Ata nº 211/1992 CONSUN  21/12/92  Port.1.805  17/12/99  20/12/99  35  2004 * 

Direito  Decreto Federal 20335 de 07/01/46  08/01/46  Dec. 26.043  17/12/48  04/01/49  57 

Enfermagem  Portaria MEC 497  16/03/51  Dec. 32.087  13/01/53  26/01/53  1.321 

Engenharia Elétrica  Ata nº 195/1991 CONSUN  27/11/91  Port. 3.681  12/11/04  16/11/04  52  2.009 

Filosofia  Decreto Federal 1668 de 24/05/37  04/06/37  Dec. 6.526  02/11/40  18/12/40  23.314 

Física (ênfase em Física Médica)  Decreto Federal 9489 de 27/05/42  06/07/42  Dec. 11.784  04/03/43  24/06/43 

Fonoaudiologia  Decreto Federal 4478 de 21/11/75  21/01/76  Dec. 80.527  10/10/77  11/10/77  13.654 

Geografia  Decreto Federal 9489 de 27/05/42  06/07/42  Dec. 11.784  04/03/43  24/06/43  9.735 

História  Decreto Federal 9489 de 27/05/42  06/07/42  Dec. 11.784  04/03/43  24/06/43  9.735 

Letras:Hab. Intérprete em Língua Inglesa  Deliberação do CONSUN nº 05/02  02/07/02  Port. 2.811  06/09/04  10/09/04  23  2009 

Letras: Habilitações em: Línguas e Literaturas, 
Francesa, Inglesa, Portuguesa e Vernáculas 

Decreto Federal 1668 de 24/05/37  04/06/37  Dec. 6.526  02/11/40  18/12/40  23.314 

Língua e Literatura Espanhola  Deliberação do CONSUN nº01  03/03/00  Port. 551  04/03/02  05/03/02  10  2.007 

Letras: Habilitação Francês/Português  
Inglês/Português (Tradutor) 

Port. 05  06/01/83  07/01/83  

Matemática  Decreto Federal 9489 de 27/05/42  06/07/42  Dec. 11.784  04/03/43  24/06/43 

Medicina  Decreto Federal 28003 de 13/04/50  14/04/50  Dec. 35.291  30/03/54  10/04/54  6.201 

Pedagogia  Decreto Federal 1668 de 24/05/37  04/06/37  Dec. 6526  02/11/40  18/12/40  23.314 

Pedagogia: Hab.  Educação de Deficientes da 
ÁudioComunicação 

Decreto Federal 1668 de 24/05/37  04/06/37  Port. 609  16/12/80  18/12/80  25.447 

Pedagogia: Hab.em Educação PréEscolar (até 
1998, à partir de 1998 Educação Infantil) 

Port.1468  23/12/98  24/12/98  247E  2003 * 

Psicologia  Decreto Federal 54278 de 10/09/64  16/10/64  Dec. 62.993  16/07/68  19/07/68  6.131 

Relações Internacionais  Deliberação nº02 CONSUN  02/03/00  Port. 1714  19/05/05  20/05/05  8  2.006 

Secretário Executivo Bilingüe  Português/Inglês  Port. 197  08/05/84  10/05/84  6.668 

Serviço Social  Dec. 39.219  23/05/56  26/05/56  

Tecnologia e Mídias Digitais Habilitações: Arte e 
Tecnologia; Design de Interface; Educação à 
Distância 

Deliberação CONSUN Nº 08/99  04/09/99 
* 

Turismo  Deliberação nº09 CONSUN  09/09/99  Port. 3.443  22/10/04  25/10/04  93  2009 

* aguardando publicação de nova Portaria pelo MEC 

Página 

Reconhecimento/ Renovação (*) Criação/ Autorização 
Cursos 

Legislação  Data  D.O.U.



PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO  SITUAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO  CAPES 

Período  de  validade  das  avaliações  CAPES:  1998/1999/2000  =  2º  /2001  até  1º/2004    2001/2002/2003  =  2º/2004  até 
1º/2007 
* Os Programas de: Doutorado em Filosofia foi reconhecido pela CAPES no 1º/2001, Literatura e Crítica Literária   ME no 
1º/2002,  Educação  Matemática    Profissionalizante  no  2º/2002,  Doutorado  em  Educação  Matemática  no  2º/2002, 
Doutorado  Ciências  da  Religião  no  2º/2002  e  Mestrado  em  Relações  Internacionais  /San  Tiago  Dantas  em  2003,  as 
avaliações destes programas não se referem ao triênio 98/99/00 
** Programas novos reconhecidos pela CAPES 

REGIME DE TRABALHO DOCENTE 

O regime de trabalho docente é de tempo parcial e integral,  considerado este 40 hs semanais de dedicação 
à Universidade. Em caráter de exceção,  admitese o de hora/aula. 

NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA 

A regra geral é de 50 alunos por turma. No entanto, dependendo da natureza da disciplina e do seu método 
de  ensino,  nas  aulas  práticas  ou  de  laboratório,  esse  número  pode  cair  de  05  a  03  alunos,  ou  então, 
admitiremse  turmas maiores  ao padrão básico para as aulas  teóricas e  pequenas  turmas para as aulas 
práticas (por exemplo, no curso de Medicina). 

Nome do Programa 

MEA  DO  MEA  DO  MEA  DO  MEA  DO  MEP MEA  DO 
Administração  1978  3  3  4 
Ciências Contábeis e Atuariais  1978  3  3  4 
Ciências da Religião  1978  2002  4  5  4*  5  5 
Ciências Sociais  1973  1982  5  5  5  5  5  5 
Comunicação e Semiótica  1970  1978  5  5  4  4  4  4 
Direito  1973  1973  6  6  6  6  5  5 
Economia  1977  4  4  4 
Educação: História, Política, Sociedade  1971  1977  7  7  5  5  5  5 
Educação (Currículo)  1975  1990  4  4  5  5  5  5 
Educação (Psicologia da Educação)  1969  1982  4  4  5  5  5  5 
Educação Matemática  1975  2002  3  4  4*  5  5  5 
Filosofia  1977  2001  4  4  4*  4  4 
Fonoaudiologia  1979  3  4  3 
Geografia  2006  3** 
Gerontologia  1997  3  3  3 
História  1972  1990  6  6  5  5  5  5 
História da Ciência  1997  2004  3  4  4  4** 
Língua Portuguesa  1974  1998  4  3  4  4  5  5 
Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem  1970  1979  5  5  5  5  5  5 
Literatura e Crítica Literária  2002  3 *  3 
Psicologia (Psicologia Clínica)  1976  1983  5  5  4  4  4  4 
Psicologia (Psicologia Social)  1972  1983  5  5  5  5  5  5 
Psic. Experimental: Análise do Comportamento  1999  4  4  3 
Relações Internacionais / San Tiago Dantas  2003  3 *  4 

Serviço Social  1972  1981  6  6  5  5  6  6 
Tecnologias da Inteligência e Design Digital  2006  3** 

Avaliação CAPES  Biênio e Triênio 

19961997 

Avaliação 
2004 
2005** Início do Curso  199819992000  200120022003



NORMAS FINANCEIRAS  VALORES DAS ANUIDADES / MENSALIDADES 
Os valores atualizados das anuidades encontramse especificados abaixo 

Cursos 

Anuidades 2005 
Administração e Ciências Atuariais  12.033,77 
Ciência da Computação  14.749,47 
Ciências Biológicas  12.629,93 
Ciências Contábeis e Economia  11.818,89 
Comunicação das Artes do Corpo, Comunicação Social: 
Jornalismo 

13.027,70 

Comunicação em  Multimeios  11.818,89 
Comunicação Social: Publicidade e Propaganda  13.146,14 
Direito  13.264,58 
Enfermagem  9.896,82 
Engenharia Elétrica  14.486,08 
Física enfase em Física Médica  13.027,70 
Fonoaudiologia  16.515,67 
Geografia, História, Ciências Sociais  11.765,16 
Letras:  Portugues, Ingles, Frances e Espanhol, Filosofia  11.765,16 
Matemática  e Lic. Matemática  12.968,48 
Medicina  30.539,82 
Pedagogia  12.985,04 
Pós Graduação (sistema antigo)  6.373,59 
Psicologia  15.192,05 
Relações Internacionais  12.033,77 
Secretário Executivo Bilingüe  11.818,89 
Serviço Social  11.765,16 
Tecnologia e Mídias Digitais  13.264,58 
Turismo  12.624,72 
Grupo 01  11.949,59 
Grupo 02  12.733,57 
Grupo 03  14.339,56 
Grupo 04   
Grupo 05  14.339,56 
Grupo 08  13.543,20 
Grupo 10  12.749,65 
Grupo 11  14.340,45 
Estes valores são pagáveis em 12 parcelas iguais e sucessivas. Obs.:  " Sobre os valores 
publicados no edital, a Universidade concede descontos diferenciados por curso e/ou por 
data de pagamento"



OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS A SEREM ASSUMIDOS PELOS ALUNOS 

DESCRIÇÃO  VALORES EM R$ 

Atestados/Declarações  6,50 

Certificados 

Cópias adicionais de Certificados sob o mesmo protocolo (por 
cópia) 

1 19 9, ,5 50 0 

2,60 

Histórico Escolar  6,50 

Diploma com Registro  200,00 

Diplomas Adicionais  50,00 

Diploma com Apostilamento  100,00 

Cópia de Programa de Disciplinas (por programa)  3,90 

Inscrição: Vestibular  130,00 

Inscrição: Processo Seletivo – Programa de PósGraduação  234,00 

Inscrição: Portador de Diploma de Nível Superior  208,00 

Inscrição: Transferência  208,00 

Inscrição: Convênio CCMB/LILLE  98,00 

Inscrição: Aprimoramento de Estudo  195,00 

Inscrição: Curso Sequencial  104,00 

Procedimento: Matrícula Fora de Prazo  130,00 

Procedimento: Aproveitamento de Estudos 
(PósGraduação) 

10% do valor do crédito, por crédito 
transferido 
(150,00) 

Reconhecimento de diploma obtido no Exterior: 

Solicitação – verificação prévia 

Reconhecimento (valor referente à 03 créditos, descontado o valor 
da inscrição) 

208,00 

4.780,08



REAJUSTES DAS ANUIDADES 

Os valores das anuidades estão sujeitos aos reajustes nos termos da Lei  9.870/99. 

DATA DE VENCIMENTO 

A data de vencimento da mensalidade é o  5º  (quinto) dia útil de cada mês. Até a data do vencimento, o 
pagamento poderá  ser  efetuado  em qualquer  agência  bancária.  Após  o mesmo,  serão  acrescidos  juros, 
multa  e  atualização monetária  ao  valor  da mensalidade,  que  só  poderá  ser  paga  no  banco  emitente  do 
carnê. 

O  carnê  da  mensalidade  será  enviado  através  do  correio  ao  endereço  fornecido  pelo  aluno,  que  não 
recebendo o mesmo com 02 (dois) dias de antecedência ao vencimento, deverá retirar a 2ª via no Setor de 
Atendimento ao Alunado (SETAL) ou retirar via Internet pelo site www.pucsp.br. O aluno que não cumprir 
este item na íntegra arcará com todos os encargos referentes ao atraso. 

A  2ª  via  deverá  ser  retirada,  em  tempo  hábil,  para  pagamento  no  banco,  após  o  que  será  considerada 
vencida. 

PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado exclusivamente na rede bancária, pois a tesouraria da Universidade não 
estará autorizada para o recebimento. Os comprovantes devem ser guardados para possível apresentação. 

PARCELAS VENCIDAS 

As parcelas vencidas com mais de 60  (sessenta) dias serão encaminhadas para cobrança via advogado, 
ficando a cargo do discente os honorários advocatícios. 

MATRÍCULAS 

Para efeito do controle,  também financeiro, a matrícula será semestral, ocorrendo nos meses de janeiro e 
julho, de acordo com um escalonamento. É condição imprescindível para a efetivação da matrícula que o 
aluno esteja em dia com a situação financeira dos semestres anteriores. 

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA  INICIAL 

O cancelamento da matrícula  inicial,  feita mediante  ingresso pelo processo seletivo, poderá ser solicitado na 
coordenação de matrícula. A tesouraria devolverá 75% do valor pago correspondente à matrícula, retendo  o 
restante para cobrir  despesas administrativas, desde que a solicitação seja feita antes do início oficial das 
aulas, de acordo com o Calendário Geral da Universidade. Caso a solicitação ocorra durante o semestre 
letivo, o aluno deverá pagar  os valores devidos até a data da solicitação formal, feita junto à Secretaria.

http://www.pucsp.br/


ABANDONO 

No caso de abandono de curso, sem o procedimento do item anterior, o discente  ficará com o débito em 
aberto  e  será  cobrado  pela  instituição;  persistindo  o  débito,  este  será  encaminhado  para  cobrança  via 
advogado. 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Ao  aluno  é  facultado  interromper  os  estudos mediante  trancamento  de  sua matrícula,  conforme  normas 
fixadas  pelo  Conselho  Universitário  (CONSUN),  à  disposição  do  interessado,  nas  secretarias  das 
faculdades.  Para  o  trancamento  de  matrícula  no  semestre  seguinte  ao  cursado,  o  aluno  não  necessita 
efetuar nova matrícula, bastando cumprir as normas aplicáveis e os prazos estabelecidos pelo Calendário 
Geral da Universidade. Ocorrendo o trancamento da matrícula  o aluno deverá pagar os valores devidos até 
a data da solicitação formal, feita junto à Secretaria. 

COLAÇÃO DE GRAU 

Quando do requerimento da colação de grau, deverá ser verificada a regularidade da situação financeira do 
aluno junto à Universidade. 

REGISTRO DE DIPLOMAS 

De acordo com a legislação em vigor a Universidade registra, para efeito de validade nacional e como prova 
da formação recebida por seus titulares, os próprios diplomas de graduação e pósgraduação (mestrado e 
doutorado) expedidos por universidades estrangeiras e por ela reconhecidos. 

INFORMAÇÕES 

Campus São Paulo 

Setor de Atendimento ao Aluno  (SETAL),   Subsolo, Prédio Edifício Reitor Bandeira de Mello, das 9:00 às 
21:00 horas ou das 9:00 às 18:00 horas pelo telefone (0xx11) 3670.8484. 

Campus Sorocaba 

Setor  de  Atendimento  ao  Alunado  (SETAL),  Prédio  da  Administração,  das  8:00  às  21:00  horas  ou  pelo 
telefone (0xx15) 32129899.



COMPUTADORES À DISPOSIÇÃO DOS CURSOS E DESCRIÇÃO DAS FORMAS DE   ACESSOS ÀS 
REDES DE INFORMAÇÃO 

CAMPI  MONTE ALEGRE, MARQUÊS DE PARANAGUÁ,  IBIRAPUERA, SOROCABA 

Administração 
(Quantidade) 

Graduação 
(Quantidade) 

PósGraduação 
(Quantidade) 

Tipos de 
Computadores 

em rede  isolados  total  Em rede  isolados  total  em rede  isolados  total 
486  100  26  126  108  01  109  05  03  08 
AMD  30  41  71  13  52  65  05  01  06 
Celeron  90  13  103  102  01  103  01  00  01 
Pentium  482  42  524  543  10  553  93  04  97 
Outros  17  01  18  02  01  03  11  00  11 
Total  719  123  842  768  65  833  115  08  123 
Outros  referemse a processadores RISC, Power PC, Mac, AVID, XEON, ATHLON 
Observação   parte dos equipamentos da graduação e pósgraduação têm utilização comum. 

BIBLIOTECAS 

As  Bibliotecas  têm  como  objetivo  principal  dar  suporte  ao  desenvolvimento  do  ensino  e  da  pesquisa, 
atendendo  aos  cursos  de  graduação,  pósgraduação  e  extensão.  Seus  serviços  estão  disponíveis  para  a 
comunidade local e público em geral. 

A  atualização  dos  acervos  cresce  na  proporção  de  5%  ao  ano,  proveniente  de  aquisições,  doações 
voluntárias e doações resultantes de convênios e parcerias. Os critérios de aquisição são os seguintes: 

  atualização por demanda dos professores e das bibliografias básicas dos cursos 
  atualização nas áreas de conhecimento  que se encontram defasadas 
  formação/atualização de acervo referente a novos cursos criados 

O acervo bibliográfico do Sistema atinge cerca de: 

BNGK  BCCMB  BDERDIC    BCCET  BCS                    Total 

180.291  14.699  3.921*  20.081  1000  219.992  volumes (exemplares) de livros 

16.780  3.251  811  572  0  21.414  títulos de dissertações e teses 

4.848  1.511  456  834  54  7.703  títulos de periódicos 

5.980  975  102  335  72  7.464  Volumes  em fita de vídeo 

200  0  0  0  0  200  títulos microfichas e microfilmes 

0  0  0  15  0  15  softwares 

333  103  45  186  0  667  cdroms 

0  28.425  0  0  0  28.425  slides 

0  0  947*  859  0  1.806  Miscelâneas (apostilas, tccs, 
seminários, etc.) 

0  0  10  47  0  57  disquetes 

183  0  0  0  5  188  DVDs 
*Foram desmembrados tcc´s e livros em relação ao ano anterior.



SERVIÇOS BÁSICOS OFERECIDOS 

  consulta local: público em geral 
  empréstimo: domiciliar (para os inscritos na biblioteca) 
  entre bibliotecas (com outras instituições) 
  levantamento bibliográfico 
  normalização bibliográfica 
  orientação e auxílio à pesquisa 
  comutação bibliográfica  COMUT    ( biblioteca base) 
  acesso ao Portal de Periódicos CAPES 
  acesso à INTERNET 
  catálogos para recuperação da informação em ficha e automatizado 

BIBLIOTECA DO CAMPUS MONTE ALEGRE  NADIR GOUVÊA KFOURI  (BNGK) 

Bibliotecária Chefe  Ana Maria Rapassi 
Localização: Rua Monte Alegre, 984  Edifício Reitor Bandeira de Mello   Térreo 
Horário: 2ª a 6ª  das  08:00 às 22:00 h   Sábados  das  08:00 às 17:00 h (exceto período de férias) 
Telefone: (0xx11) 3670.8021 / 3670.8015 
Fax: (0xx11) 3670 8017 
Email: biblinak@pucsp.br 

A Biblioteca conta com o acervo de aproximadamente: 

  180.291 volumes de livros 

  16.780 títulos de teses e dissertações 

  4.848 títulos de periódicos 

  5.980 títulos de fita de vídeo 

  183 títulos de DVDs 

  200 títulos em microfichas e microfilmes 

  333 títulos de CDROM's 

  15 títulos de softwares 

  28.425 títulos de slides 

  1.806 miscelâneas (apostilas, tccs, seminários, etc) 

  57 disquetes 

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. 

Ocupa  4.300  m 
2 
,  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 
  2 cabines de estudo 
  4 colmeias para projeção de vídeo e DVD 
  1 auditório com 40 lugares (equipado com data show, tela retrátil, vídeo/DVD, flip chart)

mailto:biblinak@pucsp.br


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, 
apoia e incentiva projetos para produção de vídeos e registra as principais palestras da Universidade. 

MULTIMÍDIA  Disponibiliza acesso às bases de dados em CDRom e DVD. 

BIBLIOTECA DO CAMPUS MARQUÊS DE PARANAGUÁ (BCCET) 

Bibliotecárias: Sebastiana de Oliveira e Balbina  de Oliveira Melo 
Localização: Rua Marquês de Paranaguá, 111  Consolação 
Horário:  2ª a 6ª feira  das  08:00 às 22:00 h   Sábados:  das 08:00 às 13:00 h (exceto nas férias) 
Telefone: (0xx11) 31247207             Email : biblio@pucsp.br 

A Biblioteca conta com o acervo de aproximadamente: 

  20.081 volumes de livros 
  834 títulos de periódicos 
  335 títulos em fita de vídeo 
  572 títulos de teses e dissertações 
  47 miscelâneas (apostilas, tccs, seminários, etc.) 
  186 cdroms 
  15 softwares 
  47 disquetes 

Atende às áreas de Matemática, Física, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e Eletrônica e História 
das  Ciências.  Ocupa  340,37 m 2 , destinando 60% de atendimento  ao  usuário  e  40%  ao  armazenamento  do 
acervo e serviços técnicos. 

BIBLIOTECA DO CAMPUS SOROCABA  (BCCMB) 

Bibliotecária: Sueli Ines Pizzo 
Localização: Praça José Ermírio de Morais, 290  Sorocaba  SP 
Horário: 2ª a 6ª feira  das  07:00 às 22:00 h 
Sábados:  das 07:00 às 12:00 (exceto período de férias) 
Telefone: (0xx15) 32129853/9857 
email: bibsor@pucsp.br 

A Biblioteca conta com acervo de aproximadamente: 

  14.699 volumes de livros 
  1.511 títulos de periódicos 
  3.251 títulos de teses e dissertações 
  975 fitas de vídeo VHS 
  28.425 slides 
  103 cdroms 

Atende às áreas de Medicina, Enfermagem e Biologia. Ocupa 1500 m 2 , 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 CDROM.

mailto:biblio@pucsp.br


BIBLIOTECA DO CAMPUS IBIRAPUERA (BDERDIC) 

Bibliotecária: Maria das Graças Ribeiro dos Santos 
Localização: Rua Doutora NeydeApparecida Solitto, 435  Vila Clementino 
Horário: 2ª à 6ª feira  das 08:30 às 19:00 h 
Telefone: ( 0xx11) 55499488 ramais:  231 e 232           Fax: ( 0xx11 ) 55797502 
email: bs@derdic.pucsp.br 

A Biblioteca conta com acervo de aproximadamente: 

  3.921 títulos de livros 

  456 títulos de periódicos 

  811 títulos de teses e dissertações 

  102 títulos de fitas de vídeos com 94 volumes em toda a coleção 

  45 títulos de cdroms 

  947 títulos de tccs 

  10 disquetes 

Atende às áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Lingüística e Ciências da Saúde. Ocupa 96 m 2 . 

BIBLIOTECA DO CAMPUS SANTANA  (BCS) 

Responsável: Maria Aparecida Conceição 
Localização:  Faculdades Colégio Luiza de Marilac 
Avenida Voluntários da Pátria, 1653  Santana 
Faculdades Marilac 
Horário: 2ª à 6ª feira  das 08:30 às 22:00 h 
Telefone: ( 0xx11)  6221 1687 
email: bibliosantana@derdic.pucsp.br 

A Biblioteca deu início as suas atividades em conta com acervo de aproximadamente: 

  1000 títulos de livros 

  54 títulos de periódicos 

  5  títulos de DVD 

  72 títulos de VHS 

Atende à área de Administração e ocupa 246,12 m2

mailto:biblioteca@derdic.pucsp.br
mailto:bibliosantana@derdic.pucsp.br


CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA PROF. CASEMIRO DOS REIS 
FILHO  CEDIC 

O CEDIC, criado em 1980 na PUCSP, constituise num espaço de preservação de diferentes tendências e 
expressões da memória social brasileira. 

Dispõe  de acervo  sobre movimentos  sociais,  estudantis,  populares,  culturais,  de  educação  e  de  direitos 
humanos, cultura urbana e rural. Seu acervo é formado por 16 fundos de arquivo, 101 coleções, hemeroteca 
especializada e biblioteca de apoio 

Reúne,  organiza e  descreve esse material,  disponibilizandoo para  consulta  ao público em geral. Realiza 
microfilmagem  de  preservação  de  documentos,  bem  como  duplicação  de  microfilmes  e  reprodução  em 
papel de microfilmes e microfichas. Oferece também serviços na área de digitalização de documentos e de 
microformas, além de disponibilizar equipamentos para sua leitura. Dispõe de equipamentos de áudio e de 
informática e programas específicos de masterização de som, que possibilitam a reprodução dos registros 
orais com qualidade digital. Presta assessoria em todas as suas áreas de atuação. 

Publica  instrumentos  de  pesquisa  produzidos  por  sua  Equipe  ou  em  colaboração  com  professores  e 
pesquisadores. Oferece estágio a alunos de graduação interessados em adquirir experiência na área, além 
do curso de extensão cultural “Introdução à Política e ao Tratamento dos Arquivos”. 

MUSEU DA CULTURA 

O Museu  da  Cultura  tem  como  objetivo maior  abordar  a  cultura  no  seu  sentido  amplo,  propondose  a 
dinamizar o diálogo entre as ciências sociais e diversos outros saberes. 

Suas  atividades  iniciaramse  em  1991  no  âmbito  do  Departamento  de  Antropologia  da  Faculdade  de 
Ciências  Sociais,  promovendo  os  eventos  através  de  convênio  com  a  Fundação  Cultural  São  Paulo  no 
mezanino do TUCA (Teatro da Universidade Católica). Em dezembro de 1994 o Conselho Universitário da 
PUCSP criou definitivamente o Museu da Cultura que, em 1995, passou a estar vinculado diretamente ao 
Conselho  Departamental  da  Faculdade  de  Ciências  Sociais,  mantendo  ainda  estreitos  vínculos  com  os 
Programas de Estudos PósGraduados em Ciências Sociais e História. 

Vem criando um acervo inicial voltado principalmente para temáticas como etnologia indígena, questão afro 
brasileira, realidade cultural brasileira e arte, além de alimentar arquivo de impressos, cartazes, periódicos e 
livros sobre museologia e eventos culturais. Busca guardar a memória da Faculdade de Ciências Sociais e 
dos Programas de Estudos PósGraduados a ela  relacionados, mantendo um arquivo de  seus principais 
documentos e da produção acadêmica de seus professores. 

Realiza  projetos  em  conjunto  com  instituições  fora  da  PUCSP  e  com  outras  unidades  da  universidade, 
inclusive estudantis, envolvendo alunos também através de Bolsas Iniciação Científica, estágios, monitorias 
e oficinas montadas para pesquisas e eventos específicos. 

Além de constituir instância acadêmica visando à pesquisa e conhecimento, o Museu da Cultura se coloca a 
tarefa  de  articular  a  universidade  com  o  público  em  geral,  promovendo  exposições  e  eventos  que  o 
sensibilizem  para  os  mais  variados  temas.  Desenvolve,  assim,  uma  função  também  educativa,  seja 
realimentando  a  possibilidade  de  aquisição  de  informações/emoções  para  o  público  mais  amplo,  seja 
atendendo a escolares em atividades didáticas. 

Seu espaço  físico encontrase nos porões do antigo convento, ao lado da Faculdade de Ciências Sociais 
(acesso pela sala S23, subsolo do Prédio Sede), onde mantém a biblioteca e os arquivos, uma sala para 
reserva técnica e uma pequena galeria para exposições. Eventos maiores são realizados no mezanino do 
TUCA, em convênio com a Fundação Cultural São Paulo.



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA 
Rua Marquês de Paranaguá, 111  Consolação 
São Paulo  SP   CEP 01303050 
(0xx11) 3124.7200   Fax (0xx11) 3124.7202 

DIRIGENTES DO CENTRO 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Luiz Carlos de Campos  Diretor Geral  Físico  40 

Doutora  Cristiana Abud da Silva Fusco  ViceDiretora Geral  Matemática  40 
Mestre  Lydia Rossana Ziccardi Vieira  ViceDiretora Comunitária  Matemática  40 

FACULDADE DE MATEMÁTICA, FÍSICA E TECNOLOGIA 

DIRIGENTES DA FACULDADE 

Titulação  Nome  Cargo  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Ely Antonio Tadeu Dirani  Diretor  Físico  40 
Doutora  Rejane Caetano Augusto Cantoni  ViceDiretora  Jornalista  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Titulação  Nome  Cargo  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Flávio Morgado  Chefe  Matemático  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Alexandre Campos Silva  Metodologia e Tec. Computação  Ciência da Computação  TP30 

Mestre  Alexandre Santaella Braga  Metodologia e Tec. Computação  Publicitário  40 

Mestre (2)  Aritanan Borges G. Gruber  Teoria da Computação  Ciência da Computação  TP20 

Mestre (2)  Carlos Eduardo de Barros Paes  Sistemas de Computação  Ciência da Computação  40 

Doutor  Cassio Polpo de Campos  Teoria da Computação  Ciência da Computação  TP20 

Mestre (2)  Cícero Inácio da Silva  Metodologia e Tec. Computação  Fi lósofo  TP30 

Mestre  Custódio Thomaz K. Martins  Matemática da Computação  Matemát ico  TP30 

Mestre (2)  Daniel Couto Gatti  Metodologia e Tec. Computação  Ciência da Computação  40 

E E E-  -  - M M M A A AI I I L L L 
cce@pucsp.br

mailto:ccet@exatas.pucsp.br


(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Demi Getschko  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP20 

Mestre  Dirceu Douglas Salvetti  Metodologia e Tec. Computação  Matemático  TP30 

Doutora  Edith Ranzini  Teoria da Computação  Engenheira  TP10 

Doutor  Edson Lemos Horta  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP10 

Graduado (1)  Eduardo Savino Gomes  Metodologia e Tec. Computação  Ciência da Computação  TP30 

Graduado  Eli Banks Liberato da Costa  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP30 

Graduado  Eliseu de Souza Lopes Filho  Cinema  Cinema  40 

Mestre (2)  Fábio Fernandes da Silva  Metodologia e Tec. Computação  Comunicação  TP20 

Doutor  Fernando  Antonio  de 
Castro  Giorno  Metodologia e Tec. Computação  Engenheiro  TP20 

Mestre (2)  Flávio Morgado  Sistemas de Computação  Matemático  40 

Doutor  Ítalo Santiago Vega  Metodologia e Tec. Computação  Engenheiro  40 

Mestre  Izaira Kiytiro  Teoria da Computação  Matemática  TP10 

Doutora  Jane  Mary  Pereira  de 
Almeida 

Teoria  da  Comunicação 
Fundamentos e Critica das Artes  Psicóloga  TP20 

Doutor  João Dantas  Oliveira Filho  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP30 

Graduado  José Carlos Arruda Alves  Metodologia  e Tec. Computação  Engenheiro  TP10 

Doutor  José Luiz Aidar Prado  Teoria da Comunicação  Filosofo  TP10 
TP30 (4) 

Doutor  José Luiz Goldfarb  História da Ciência  Físico 
TP05 
TP20 (4) 

Doutor  Júlio Arakaki  Metodologia e Tec. Computação  Engenheiro  TP30 

Graduado (1)  Lawrence Chung  Koo  Metodologia e Tec. Computação  Engenheiro  TP15 

Mestre  Lawrence Rocha Shum  Comunicação  Publicitário  TP20 

Mestre  Lisbete Madsen Barbosa  Metodologia e Tec. Computação  Matemática  40 

Doutora  Lucia Isaltina Clemente Leão  Comunicação Visual  Artes Plásticas  40 

Doutor  Luis Carlos Petry  Metodologia e Tec. Computação  Filósofo  40 

Doutora  Maira Spanghero Ferreira  Teoria da Comunicação  Psicóloga  TP10 

Mestre  Marcos Mortensen Steagall  Metodologia e Tec. Computação  Publicitário  40 

Mestre  Marcus Vinícius Midena Ramos  Teoria da Computação  Engenheiro  40 
Doutora  Maria da Graça M. da Silva  EnsinoAprendizagem  Terapeuta  TP20 

Doutora  Maria  Elizabeth  B.T.M.P.  de 
Almeida  Ensino – Aprendizagem  Matemát ica  TP10 

TP30 (4) 

Mestre  Maurício Nacib Pontuschka  Metodologia e Tec. Computação  Ciência da Computação  40 

Mestre  Mílton Kaoru Kashiwakura  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP30



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Oscar Angel Cesarotto  Teoria da Comunicação  Psicólogo 
TP05 
TP20 (4) 

Doutor  Paulino Ng  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP30 

Doutora  Priscila Almeida Cunha Arantes  História Moderna e Contemporânea  Filósofa  40 

Doutora  Priscila Lena Farias  Comunicação Visual  Comunicação Visual  40 

Doutora  Rejane Caetano A. Cantoni  Metodologia e Tec. Computação  Jornalista  40 

Graduado (1)  Rogério Cardoso dos Santos  Metodologia e Tec. Computação  Tec. em Proc. de Dados  40 

Doutor  Rogério da Costa Santos  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP20 
TP20 (4) 

Livre Docente  Romero Tori  Metodologia e Tec. Computação  Engenheiro  TP10 

Doutor  Rubens Fernandes Junior  Fundamento e Crítica das Artes  Engenheiro/ Jornalista  TP20 

Mestre  Satoshi Nagayama  Teoria da Computação  Físico  TP10 

Doutor  Sérgio B. Blanco Sant´Anna  Metodologia e Tec. Computação 
Historiador 
Psicólogo 

TP10 
TP30 4) 

Doutor  Sérgio Miranda Paz  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP20 

Mestre (2)  Sérgio Nesteriuk Gallo  Metodologia e Tec. Computação 
Rádio e  Televisão  Comunicação Social  40 

Doutor  Sérgio Roclaw Basbaum  Metodologia e Tec. Computação  Cineasta  40 

Mestre  Silvio Kiyoharu Maemura  Sistemas de Computação  Engenheiro  TP10 

Doutor  Vicente Gosciola  Artes do Vídeo  Educação Artística  40 

Mestre  Victor E. José de S. Vicente  Metodologia e Tec. Computação  Ciência da Computação  40 

Mestre  Wladimir Roberto Espósito  Metodologia e Tec. Computação  Engenheiro  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

Titulação  Nome  Cargo  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Aparecido Sirley Nicolett  Chefe  Engenheiro  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Adão Boava  Telecomunicações  Engenheiro  TP05 

Doutor  Alfredo Eduardo Maiorano  Tecnologia Química  Engenheiro  TP20 

Doutor  Aparecido Sirley Nicolett 
Medidas Elétricas, Magnéticas  e 
Eletrônicas, Instrumentação  Engenheiro  40 

Doutor  Carlos Antonio França Sartori 
Medidas Elétricas, Magnéticas  e 
Eletrônicas, Instrumentação  Engenheiro  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Devair Aparecido Arrabaça  Eletrônica  Industrial,  Sistemas  e 
Controles Eletrônicos  Engenheiro  TP20 

Doutor  Ely Antonio Tadeu Dirani  Materiais Elétricos  Físico  40 

Doutor  Fabrizio Leonardi 
Eletrônica  Industrial,  Sistemas  e 
Controles Eletrônicos.  Engenheiro  TP20 

Mestre (2)  Jairo Bertini 
Circuitos Elétricos, Magnéticos e 
Eletrônicos  Engenheiro  TP20 

Livre Docente  João Antônio Martino 
Medidas Elétricas, Magnéticas  e 
Eletrônicas, Instrumentação  Engenheiro  TP10 

Doutor  José Augusto Lopes  Fenômenos de Transporte  Engenheiro  TP20 

Doutor  José Bueno de Camargo 
Circuitos Elétricos, Magnéticos e 
Eletrônicos  Engenheiro  TP20 

Mestre (2)  José Luis Alves de Lima  Fenômenos de Transporte  Engenheiro  TP10 

Doutor  Lourenço Matakas Júnior 
Eletrônica Industrial, Sistemas e 
Controles Eletrônicos  Engenheiro  40 

Doutor  Marcelo Bellodi 
Medidas Elétricas, Magnéticas e 
Eletrônicas, Instrumentação  Engenheiro  TP10 

Mestre (2)  Marco Antonio Assis de Melo  Processamento de Sinais e 
Telecomunicações  Engenheiro  TP20 

Mestre (2)  Mário Kawano 
Eletrônica Industrial, Sistemas e 
Controles Eletrônicos  Engenheiro  TP20 

Doutor  Nicola Getschko  Projetos de Máquinas  Engenheiro  TP10 

Mestre  Orlando D. Onofre Júnior 
Circuitos Elétricos, Magnéticos e 
Eletrônicos  Engenheiro  TP10 

Doutor  Paulo Álvaro Maya 
Medidas Elétricas, Magnéticas e 
Eletrônicas, Instrumentação  Engenheiro  TP30 

Doutor  Sergio Luiz Pereira 
Eletrônica Industrial, Sistemas e 
Controles Eletrônicos  Engenheiro  TP20 

DIRIGENTE DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

Titulação  Nome  Cargo  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Francisco Xavier Sevegnani  Chefe  Físico  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Aida Maria Baccarelli  Física Nuclear  Física  TP30 

Doutora  Anildes Cafagne  Ensino da Física  Física  40 

Doutora  Carmen Cecília Bueno Tobias  Física Nuclear  Física  TP30 

Mestre  Célia Marina Napolitano  Química  Inorgânica  Química  TP05



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Area de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Cristiane Rodrigues C. Tavolaro  Ensino da Física  Física  40 

Doutor  Francisco Xavier Sevegnani  Física Experimental  Físico  40 
Doutora  Josemary A. C. Gonçalves  Física Nuclear  Física  TP30 

Doutor  Luiz Alberto Malaguti Scaff  Física Médica  Físico  TP10 

Doutor  Luiz Carlos de Campos  Física Nuclear  Físico  40 

Doutora  Maria Caballero Tijero  Física Nuclear  Física  40 

Doutora  Marisa Almeida Cavalcante  Ensino da Física  Física  40 

Mestre  Oswaldo Camillo Giorgi  Física Geral  Físico  TP10 

Doutor  Paulo Roberto Costa  Física Médica  Físico  TP10 

Doutor  Ricardo Andrade Terini  Física Nuclear  Físico  40 

Doutora  Rosana Nunes dos Santos  Geofísica  Física  40 

Mestre (2)  Samuel de Souza  Física Geral  Físico  TP05 

Doutora  Sônia Geraij Mokarzel  Física Geral  Física  TP20 

Doutora  Suzana Botelho  Física Nuclear  Física  40 

Doutor  Wagner Wuo  Física Geral  Físico  TP15 

Mestre  Walmir Thomazi Cardoso  Física Geral  Físico  TP30 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE  MATEMÁTICA 

Titulação  Nome  Cargo  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Ana Lúcia Manrique  Chefe  Matemática  40 

Mestre  Maria Thereza Goulart Dubus  Vice Chefe  Matemática  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Ana Lúcia Manrique  Análise  Matemática  40 

Mestre  Ana Maria Velloso Nobre  Álgebra  Matemática  TP10 

Doutora  Ana Paula Jahn  Educação Matemática  Matemática  TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Bárbara Lutaif Bianchini  Educação Matemática  Matemática  TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Benedito Antônio da Silva  Análise  Matemático  40 (4) 

Doutora  Carisa Abud da Silva  Análise  Matemática  TP20 

Doutora  Célia Maria Carolino Pires  Educação Matemática  Matemática  TP15 
TP25 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Celina Aparecida A. Pereira Abar  Lógica  Matemática  TP20 
TP10 (4) 

Doutora  Cileda de Queiroz e Silva Coutinho  Educação Matemática  Matemática  TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Cristiana Abud da Silva Fusco  Álgebra  Matemática  40 

Doutora  Janete Bolite Frant  Educação Matemática  Matemática  40 (4) 

Mestre  José Angelo Pezzotta  Geometria  Matemático  TP10 

Mestre  José Henrique Mendes Tarcia  Análise  Matemático  TP30 

Livre Docente  José Roberto Securato  Matemática Aplicada  Matemático  40 (4) 

Doutora  Laurizete Ferragut Passos  Educação Matemática  Pedagoga  TP30 (4) 

Doutora  Leila Zardo Puga  Lógica  Matemática  TP30 
TP10 (4) 

Mestre  Lydia Rossana Ziccardi Vieira  Análise  Matemática  40 

Doutora  Maria Célia Leme da Silva  Educação Matemática  Matemática  40 

Doutora  Maria Cristina Araújo de Oliveira  Geometria  Matemática  40 

Doutora  Maria Cristina S. de A. Maranhão  Educação Matemática  Matemática  40 (4) 

Mestre (2)  Maria Inez Rodrigues Miguel  Probabilidade e Estatística  Matemática  40 

Mestre (2)  Maria José Ferreira da Silva  Educação Matemática  Matemática  40 

Mestre  Maria Thereza Goulart Dubus  Análise  Matemática  40 

Mestre (2)  Renata Rossini  Análise  Matemática  40 

Mestre (2)  Ruy César Pietropaolo  Educação Matemática  Matemático  40 
Doutor  Saddo Ag. Almouloud  Educação Matemática  Matemático  40 (4) 

Doutora  Sandra Maria Pinto Magina  Educação Matemática  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Silvia Dias Alcântara Machado  Álgebra  Matemática  40 (4) 

Doutora  Siobhan Victoria Healy  Educação Matemática  Matemática  40 (4) 

Doutora  Sônia Barbosa Camargo Igliori  Análise  Matemática  TP30 
TP10 (4) 

Doutora  Sonia Pitta Coelho  Álgebra  Matemática  TP10 
TP20 (4) 

Doutora  Tânia Maria Mendonça Campos  Álgebra  Matemática  TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Ubiratan D'Ambrósio  Educação Matemática  Matemática  TP30 (4) 

Mestre  Vera Helena Giusti de Souza  Análise  Matemática  TP30 

Doutor  Vicenzo Bongiovanni  Educação Matemática  Matemática  40 (4) 

Doutor  Wagner Rodrigues Valente  Educação Matemática  Engenheiro  40 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Rua Monte Alegre , 984   Sala P  81  Perdizes 
São Paulo  SP   CEP : 05014901 
 ( 0xx11) 3670.8029 Fax : ( 0xx11) 3670.8289 

DIRIGENTES DO CENTRO 

Titulação  Nome  Cargo  Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Maria Margarida Cavalcanti Limena  Diretora Geral  Socióloga  40 

Doutora  Ângela Brambilla C. Themudo Lessa  Vice Diretora Geral  Letras: Inglês 
TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Edin Sued Abumansur  Vice Diretor Comunitário  Cientista Social 
TP30 
TP10 (4) 

Departamento de Teologia e Ciências da Religião 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Silas Guerriero  Chefe  Cientista Social 
TP30 
TP10 (4) 

Mestre  Américo de Paula e Silva  ViceChefe  Teólogo 

Cientista Social 

40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Afonso Maria Ligorio Soares  Teologia, Cultura  Teólogo 
Filosofo 

40 

Doutor  Alípio Márcio Dias Casali  Educação  Filósofo  40 (4) 

Mestre  Américo de Paula e Silva  Ciências Humanas 
Teólogo 
Cientista Social  40 

Doutor  Antônio Chizzotti  Educação  Filósofo 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Antônio Marchionni  Filosofia da Religião, Ética  Teólogo 
Filósofo 

40 

Mestre  Antônio Martini 
Ciências  da  Religião, 
Modernidade 

Teólogo 
Filósofo  40 

Doutora  Branca Jurema Ponce 
Filosofia  da  Educação/ 
Ética  Filósofa 

TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Cleide Rita S. de Almeida  Educação  Filósofa  TP30 

Doutor  Edin Sued Abumansur  Sociologia da Religião  Cientista Social 
TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Eduardo Rodrigues da Cruz 
História  da  Ciência  e  da 
Religião  Teólogo  40 (4) 

Doutor  Enio José da Costa Brito 
Cultura AfroBrasileira 
Ciências da Religião 

Teólogo 
Filósofo  40 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime  de 
Trabalho 

Doutor  Eulálio Avelino P. Figueira 
Ciências  da  Religião/ 
Epistemologia  Teólogo  40 

Mestre (2)  Fernando Altemeyer Jr.  Cristologia, Comunicação  Teólogo  40 

Doutor  Frank Usarski 
Ciências da Religião 
História das Religiões 

Cientista da 
Religião 

TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Gilberto da Silva Gorgulho  Escritura Sagrada  Teólogo 
TP20 
TP20 (4) 

Doutor  João Décio Passos 
Teologia Sistemática 
Sociologia da Religião 

Teólogo 
Filósofo  40 

Doutor  João Edenio dos Reis Valle 
Psicologia Social 
Ciências da Religião  Teólogo  TP30 (4) 

Mestre (2)  João Valdecir Bastitiolle  Filosofia, Bioética  Filósofo  40 

Doutor  Jorge Cláudio N. Ribeiro Jr. 
Comunicação 
Ciências da Religião  Filósofo  40 

Doutor  José J. Queiroz  Filosofia  da  Religião /  Ética  Teólogo  40 (4) 

Mestre  Jozimas Geraldo Lucas  Filosofia da Educação  Filósofo  40 

Doutor  Luiz Felipe de C. E.S.Ponde  Epistemologia / Filosofia  Filosofo 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Maria Angela V.M.F. de Almeida 
Antropologia Filosófica 
Sociologia da Religião 

Teóloga 
Cientista Social  40 

Mestre  Maria Celina de Q.C. Nasser  Ciências da Religião  Letras  40 

Doutora  Maria Jose F. Rosado Nunes 
Sociologia  da  Religião 
Gênero  Cientista Social 

TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Maria Luiza Guedes 
Educação 
Filosofia da Educação  Letras  40 

Doutora  Marília Alves Pedrosa Esaú  Educação, Estética  Filósofa  40 

Doutor  Marino Antônio Sehnem  Fund. da Educação  Filósofo 
Pedagogo 

40 

Doutor  Mário Sérgio Cortella  Educação, Currículo  Filósofo  TP20 (4) 

Doutora  Maristela Guimarães André  Comunicação, Arte  Filósofa  40 

Mestre  Moacir Nunes de Oliveira 
História da Filosofia 
Modernidade  Filósofo  40 

Doutor  Pedro Lima Vasconcellos  Bíblia – Novo Testamento  Teólogo  40 

Mestre (2)  Rafael Rodrigues da Silva  BíbliaAntigo Testamento  Teólogo  40 
Doutora  Regina Maria G. P. Lopes  Filosofia da Educação  Filósofa  40 

Mestre  Renée  Barata Zicman  Sociologia das Religiões  Historiadora  40 

Doutor  Silas Guerriero  Antropologia da Religião 
Cientista 
Social 

TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Wagner Lopez Sanchez  Ciências da Religião 
Filósofo 
Historiador  TP10 

Doutor  Waldecy Tenório de Lima  Literatura,  Teologia  Letras 
TP30 
TP10 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

DIRIGENTES DA FACULDADE 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Maria do Rosário C. Peixoto  Diretora  (em exercício)  Historiadora  TP10 

TP30 (4) 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Edmilson Felipe da Silva  Chefe  Antropólogo  40 

Doutora  Mariza Martins Furquim Werneck  ViceChefe  Antropóloga  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Carlos Corrêa Teixeira  Antropologia  Antropólogo  40 

Doutora  Carmen S. de A . Junqueira  Etnologia  Antropóloga  40 (4) 

Doutora  Céres de Carvalho Medina  Teoria Antropológica  Antropóloga  40 

Doutora  Dorothea Voegeli Passetti  Antropologia  Antropóloga  TP20 
TP20 (4) 

Livre Docente  Edgard de Assis Carvalho  Teoria Antropológica  Antropólogo  40 (4) 

Doutor  Edmilson Felipe da Silva 
Antropologia da 
Cultura  Antropólogo  40 

Doutora  Eliane Hojaij Gouveia 
Cultura das 
Sociedades  Antropóloga  TP30 

TP10 (4) 

Doutora  Elisabeth F. Mercadante  Antropologia Urbana  Antropóloga  TP 10 
TP 30 (4) 

Livre Docente  Guilherme S. Gomes Júnior  História Antropológica  Antropólogo  40 

Doutor  José Paulo Florenzano  Antropologia  Antropólogo  40 

Doutora  Josildeth Gomes Consorte  Antropologia da Religião  Antropóloga  40 (4) 

Doutora  Lúcia Helena Vitalli Rangel  Etnologia Indígena  Antropóloga  TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Márcia Melro  Pop. Afro Brasileira  Antropóloga  TP10 

Doutora  Maria Celeste Mira  Cultura Contemporânea  Antropóloga  TP20 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Livre Docente  Maria  Helena  Villas  Bôas 
Concone 

Teoria Antropológica  Antropóloga  40 (4) 

Doutora  Mariza Martins Furquim Werneck  Teoria Antropológica  Antropóloga  40 

Doutora  Norma Abreu Telles  Teoria Antropológica  Antropóloga  TP20 (4) 

Doutor  Rinaldo Sérgio V. Arruda  Etnologia Indígena  Antropólogo  TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Rita de Cassia  A de Oliveira  Antropologia Urbana  Antropóloga  TP30 

Mestre (2)  Rodrigo Barbosa Ribeiro  Antropologia  Antropólogo  40 

Mestre  Rosali Telerman  Antropologia das 
Sociedades 

Antropóloga  40 

Mestre  Selma Siqueira Carvalho 
Religiões Afro 
Brasileiras  Antropóloga  TP30 

Doutora  Silvia Helena Simões Borelli 
Antropologia das 
Culturas  Antropóloga  TP10 

TP30 (4) 

Doutora  Silvia Jane Zveibil  Teoria Antropológica  Antropóloga  40 

Livre Docente  Teresinha Bernardo 
Populações Afro 
brasileiras  Antropóloga  TP10 

TP30 (4) 

Doutora  Vera Lúcia Valsecchi de Almeida  Antropologia Visual  Antropóloga  40 (4) 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Gustavo de O. C. de Souza  Chefe  Geógrafo  40 

Mestre  Mauro Luiz Peron  ViceChefe  Geógrafo  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Carlos Alberto Bistrichi  Geomorfologia  Geógrafo  TP 30 

Graduada (1)  Clarissa Maria Rosa Gagliardi  Fundamentos do Turismo  Turismologa  TP 30 

Doutor  Diamantino Alves C. Pereira  Geografia Humana  Geógrafo  40 

Doutor  Douglas Santos  História da Ciência Geográfica  Geógrafo 
TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Edson Cabral  Climatologia  Geógrafo  TP20 
Graduado  Fauze Saadi  Geografia Regional  Geógrafo  40 

Graduado (1)  Glauco Zegna  Geografia Agrária  Geógrafo  TP30



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Gustavo de O. C. de Souza  Geoprocessamento  Geógrafo  40 

Doutor  Joaquim Alfredo da Fonseca  Geografia Humana  Geógrafo  40 

Mestre (2)  Jorge Luiz Barcellos da Silva  Geografia Regional  Geógrafo  40 

Mestre (2)  Katia Canil  Geografia Física  Geógrafa  TP30 

Mestre (2)  Luiz Afonso Vaz de Figueiredo  Espeleologia  Geógrafo  TP10 

Doutor  Marcos B. de Carvalho  Geografia Humana  Geógrafo  TP30 

Mestre  Maria Cristina J. de Almeida  Geografia Física  Geógrafo  TP10 

Mestre  Maria José Giaretta 
Fundamentos do 
Turismo  Turismóloga  TP30 

Doutora  Marisia Margarida S. Buitoni  Geografia Regional  Geógrafa  40 

Mestre  Mauro Luiz Peron  Geografia Regional  Geógrafo  40 

Mestre (2)  Regina Rizzo Ramires  Cartografia  Geógrafa  TP20 

Doutora  Vilma Alves Campanha  Geociências  Geógrafa  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Livre Docente  Denise Bernuzzi de Sant’anna  Chefe  Historiadora  TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Mariza Romero  Vice Chefe  Historiadora  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Adilson José Gonçalves  História da América  Historiador  40 

Doutor  Alvaro H. Allegrette  História Antiga e Medieval  Historiado  TP20 

Doutora  Antônia Terra de C. Fernandes 
História Social do Brasil e 
Moderna  Historiadora  40 

Doutor  Antônio Gilberto R. Nogueira  Teoria da História  Historiador  TP30 

Doutor  Antônio Pedro  História Social e Cultura  Historiador 
TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Antônio Rago Filho  Filosofia da História  Sociólogo 
TP20 
TP20 (4) 

Livre Docente  Denise B. de Sant’anna  História Contemporânea  Historiadora 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Eduardo Antonio Bonzatto  História Social  Historiador  TP30



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Estefânia K. Canguçu Fraga  História do Brasil  Historiadora  TP30 (4) 

Doutor  Ettore Quaranta  História Antiga  Historiador  40 

Doutor  Fernando TorresLondoño  História da Religião  Historiador 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Heloísa de Faria Cruz  História do Brasil Republicano  Historiadora  TP20 (4) 

Doutor  Hermetes Reis de Araújo 
História Contemporânea, 
Moderna, Teoria e Brasil  Historiador  40 

Doutor  Jaime Rodrigues 
Historia  da  África  e  do 
Brasil  Historiador  TP10 

Mestre (2)  Lauro Ávila Pereira  História Brasileira  Historiador  40 

Doutora  Leda Mª Pereira Rodrigues  Pesquisa Histórica  Historiadora  40 

Doutor  Leon Pomerantz  História da América  Historiador  TP20 

Doutora  Lucília Santos Siqueira  História do Brasil  Historiadora  40 

Doutora  Márcia Barbosa M. D’Aléssio  História Contemporânea  Historiadora 
TP10 
TP30 (4) 

Graduado  Marcos Guterman  História Contemporânea  Historiador  TP20 

Doutora 
Maria  Angélica  V.  M.  C. 
Sóler  História da Cultura  Historiadora 

TP20 
TP20 (4) 

Doutora 
Maria  Antonieta  M. 
Antonacci  Cultura e Trabalho  Historiadora 

TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Maria Auxiliadora D. Guzzo  História  Historiadora  40 

Doutora 
Maria  Cristina  M.S.  de 
Santos 

História Social, Moderna 
e Contemporânea  Historiadora  TP30 

Doutora  Maria do Rosário C. Peixoto  História Social  Historiadora 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Maria  Izilda  Santos  de 
Matos 

História Brasileira  Historiadora 
TP10 
TP30 (4) 

Livre Docente  Maria Odila Leite da S. Dias  História Social  Historiadora  TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Mariza Romero  História Social  Historiadora  40 

Doutor  Maurício Broinizi Pereira  História Contemporânea  Historiador 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Olga Brites  História Brasileira  Historiadora 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Rosa Kulcsar  História Econômica  Historiadora  40 

Doutora  Silvia  Queiroz  F.  Barreto 
Lins 

Teoria da História  Historiadora  TP10 

Doutora  Vera Lúcia Vieira  História Moderna  Historiadora 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Yara Maria Aun Khoury  História Social  Historiadora 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Yone de Carvalho  História Medieval  Historiadora  40 

Doutora  Yvone Dias Avelino  Cultura  Historiadora 
TP10 
TP30 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

LivreDocente  Vera Lúcia Michalany Chaia  Chefe  Cientista Política 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Adrian Gurza Lavalle  ViceChefe  Cientista Político  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Adrian Gurza Lavalle  Sociedade Civil 
Espaço Público 

Cientista Político  40 

Doutor  Cláudio Gonçalves Couto  Política Comparada  Cientista Político 
TP30 
TP10 (4) 

Graduado  De Fiore Ottaviano Carlo  Teoria Política  Cientista Político  40 

Doutor  Edison Nunes  Política Brasileira  Cientista Político  40 

Livre Docente  Edson Passetti  Teoria Política 
Cientista Político 

40 (4) 

Doutor  Fernando Luiz Abrúcio  Política Comparada  Cientista Político  TP30 

Doutora  Flávia de Campos Mello  Integração Econômica 
Cientista Político  TP30 

TP10 (4) 

Doutor  Francisco César P. da Fonseca  Teoria Política  Cientista Político  40 

Doutor  Henrique Altemani de Oliveira 
Política Externa 
Brasileira 

Cientista Político  TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Janina Onuki  Integração Regional  Cientista Política  40 

Doutor  João Paulo Candia Veiga  Relações Internacionais  Cientista Político  40 

LivreDocente  Lúcio Flávio R. de Almeida  Teoria Política 
Cientista Político 

40 (4) 

Doutor  Miguel Wady Chaia  Teoria Política  Cientista Político  40 (4) 

Livre Docente  Oliveiros da Silva Ferreira  Teoria Política 
Cientista Político  TP20 

TP20 (4) 

Doutor  Paulo Edgard Almeida Resende  Teoria Política 
Cientista Político  TP10 

TP30 (4) 

Mestre (2)  Reginaldo Mattar Nasser  Política Exterior 
Brasileira 

Cientista Político  40 

Doutor  Rogério Bastos Arantes  Política Brasileira 
Cientista Político  TP30 

TP10 (4) 

Doutora  Rossana Rocha Reis  Relações Internacionais  Cientista Político  TP20 

Doutora  Silvana Maria Correa Tótora  Teoria Política  Cientista Político 
TP10 
TP30 (4) 

LivreDocente  Vera Lúcia Michalany Chaia  Teoria Política  Cientista Político 
TP10 
TP30 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Marisa do Espírito Santo Borin  Chefe  Socióloga  40 
Doutor  Félix Ramon Ruiz Sanches  ViceChefe  Sociólogo  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Ana Amélia da Silva  Teoria Sociológica Clássica  Socióloga  40 (4) 

Doutora  Bader Burihan Sawaia  Sociologia Urbana  Socióloga  40 

Doutora  Carla Cristina Garcia  Sociologia da Cultura  Socióloga  40 

Doutora  Carmen Lucia M.V.de Oliveira  Sociedade Contemporanea  Socióloga  TP20 

Doutora  Caterina Koltai  Sociologia e Psicanálise  Socióloga 
TP10 
TP10 (4) 

Doutora  Dulce Maria T. Baptista  Sociologia Geral  Socióloga  40 

Doutor  Edimilson Antonio Bizelli  Sociologia Clássica  Sociólogo 
TP10 
TP20 (4) 

Doutor  Félix Ramon Ruiz Sanches  Sociologia Rural  Sociólogo  40 

Doutora  Haydée Maria Roveratti  Fundamentos da Sociologia  Socióloga 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Heleieth Iara B. Saffioti  Fundamentos da Sociologia  Socióloga  40 (4) 

Livre Docente  Leila Maria da Silva Blass  Sociologia do Trabalho  Socióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Lúcia Maria Machado Bógus  Sociologia Urbana  Socióloga  40 

Mestre (2)  Luiz Carlos Rondini  Sociologia da Cultura  Sociólogo  40 

Livre Docente  Luiz Eduardo W. Wanderley  Sociologia Geral  Sociólogo  40 (4) 

Graduado  Luiz Omir de C. Leite  Estatística  Sociólogo  40 

Livre Docente  Maria de Lourdes M. Covre 
Sociologia do 
Desenvolvimento  Socióloga  TP20 (4) 

Doutora  Maria Margarida C. Limena  Sociologia Urbana  Socióloga  40 

Doutora  Marijane Vieira Lisboa 
Teoria Sociológica 
Contemporânea  Socióloga  40 

Doutora  Marisa do Espírito S. Borin  Sociologia Urbana  Socióloga  40 

Mestre  Marlene Matias  Turismo e Pesquisa  Turismóloga  40 

Doutora  Matilde M. Almeida Melo  Sociologia Urbana  Socióloga  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Livre Docente  Maura Pardini Bicudo Véras  Sociologia Urbana  Socióloga  40 

Mestre  Mônica Antônia Viana  Estrutura Urbana Ambiental 
Arquiteta 
Urbanista  TP10 

Doutora  Mônica  Muniz  P. de  C. de Souza  Sociologia Urbana  Socióloga  40 

Doutora  Noemia Lazzarechi  Sociologia Industrial  Socióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Roberto Adrian Ribaric  Epistemologia  Sociólogo  40 

Graduada (1)  Yara Rosária P. G. de Castro  Estatística  Socióloga  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E FILOSOFIA 

DIRIGENTES DA FACULDADE 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Alexandra F.S. Geraldini  Diretora 
Letras:Tradutor  Intérprete: 
Inglês/Português  40 

Doutora  Elisabete Alfeld Rodrigues  ViceDiretora  Letras: Português  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ARTE 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 
Regime de 
Trabalho 

Doutora  Sandra de Camargo Rosa Mráz  Chefe  Letras: Português  40 

Livre Docente  Elaine da Graça de P. Caramella  ViceChefe  Língua e Literatura Vernáculas  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Ana Maria Domingues Zilocchi  Comunicação e Semiótica  Letras: Português  40 

Mestre  Ana Maria Soares S. Mariano  Comunicação e Semiótica  Letras: Português  40 

Doutora  Ane Shyrlei Araújo  Comunicação Visual  Letras: Neo 
Latinas 

40 

Graduado (1)  Antonio Carlos Inarra  Publicidade/Propaganda  Administração  TP30 

Doutor  Arlindo Ribeiro M. do Neto  Artes de Vídeo 
Letras: Português/ 
Russo  40 (4) 

Doutor  Arthur Rosenblat Nestrovski  Semiótica Literária  Direito  40 (4) 

Mestre  Ayao Okamoto  Multimeios  Artes  TP20 

Doutora  Beatriz Berrini  Literatura Portuguesa  Letras Clássicas  TP20 (4) 

Mestre (2)  Carlos Alberto S. Martins 
Comunicação e 
Expressão Verbal  Letras: Português  40 

Graduado  Carlos Eduardo S.F.de Souza 
Literatura Portuguesa 
Teoria Literária  Letras: Português  TP10 

Doutora  Carmen Lúcia José  Comunicação e Artes  Letras: Português  40 

Doutora  Christine  P.  Nelson  de 
Mello 

Marketing Cultural / Arte  Jornalismo  TP20 

Mestre  Clara Maria Pugnaloni  Publicidade e Propaganda  Jornalista  TP30 

Doutora  Edilene Dias Matos  Comunicação e Semiótica  Letras  40 

Doutor  Edson do Prado Pfützenreuter  Comunicação e Semiótica  Artista Plástico  40 

Livre Docente  Elaine  da  Graça  de  P. 
Caramella 

Comunicação e Semiótica  Língua e Literatura 
Vernáculas 

40 

Doutora  Elisabete Alfeld Rodrigues  Comunicação e Semiótica  Letras: Português  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime 
de 

Trabalho 

Doutor  Erson Martins de Oliveira  Literatura Brasileira  Letras:  Português 
Alemão 

40 

Doutora  Fátima Regina Machado  Comunicação e Semiótica  Letras:  Português/ 
Inglês 

40 

Doutor  Fernando Segolin 
Teoria Literária 
Literatura Portuguesa 

Letras:  Português/ 
Inglês 

TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Hermes Renato Hildebrand  Comunicação e Artes  Matemática  40 

Doutor  João de Fernandes Teixeira 
Filosofia,  Cognição  e 
Semiótica  Filosofia  TP20 

Doutor  Joaquim Benedicto de Oliveira 
Comunicação  e  Expressão 
Verbal/Literatura Portuguesa  Letras: Português  TP30 

Doutor  José Amálio de B. Pinheiro  Comunicação e Semiótica  Direito  40 (4) 

Doutora  Leila de  Aguiar Costa 
Literatura Portuguesa 
Critica Literária 

Letras: Francês / 
Português 

TP20 
TP10 (4) 

Mestre (2)  Lourdes Malerba Gabrielli  Comunicação e Semiótica  Letras Clássicas  TP30 

Doutor  Marcus  Vinicius F. Bastos  Comunicação e Semiótica  Jornalista  40 

Doutora  Maria Aparecida Junqueira 
Literatura  Brasileira  e 
Crítica Literária  Letras: Português 

TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Maria Cecília Laudisio  Comunicação  Administração  TP30 

Doutora  Maria da C. da c. Goloboivante  Comunicação e Semiótica  Comunicação  40 

Doutora  Maria dos Prazeres S. Mendes  Literatura InfantoJuvenil  Letras:  Português/ 
Inglês 

TP10 

Mestre  Maria Inês dos Santos Duarte  Artes  Letras: Português/Francês  TP30 

Doutora  Maria José P. Gordo Palo 
Projetos  de  Pesquisa  e 
Literatura Brasileira 

Língua  e  Literatura 
Vernáculas 

TP10 
TP30 (4) 

Livre 
Docente  Maria Lúcia S. Braga  Comunicação e Semiótica 

Letras:  Português 
Inglês  40 (4) 

Doutora 
Maria  Rosa  D.  de  O. 
Sekiguchi  Literatura Brasileira  Letras: Português  TP30 (4) 

Mestre (2)  Maria  Teresa Rego de França  Comunicação e Expressão Verbal  Letras: Português  TP30 

Mestre (2)  Misaki  Tanaka 
Comunicação e 
Televisão  Jornalismo  40 

Mestre  Mônica dos Santos Mandaji  Comunicação  Jornalismo  TP20 

Doutor  Norval Baitello Júnior  Semiótica da Cultura 
Letras: Português/ 
Alemão  40 (4) 

Mestre  Paulo César  da Silva Telles  Multimeios  Radialista  40 

Mestre (2)  Regiane M. de Oliveira  Comunicação e Semiótica  Comunicação: Rádio  40 

Mestre (2)  Romilda Mochiuti 
Língua e Literatura Espanhola/ 
Literatura HispanoAmericana 

Letras: Espanhol/ 
Português  TP10 

Doutora  Rosamaria  Luiza  de  Mello 
Rocha 

Comunicação  Jornalismo  TP20 

Doutora  Rosângela da Silva Leote  Comunicação e Artes  Artes Plásticas  40 

Doutora  Sandra de C. Rosa Mráz  Comunicação e Semiótica  Letras: Português  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Sandra M. do Nascimento  Comunicação e Televisão  Jornalismo  TP30 

Doutora  Solange Silva Moreira  Comunicação e Semiótica  Letras: Português/ 
Inglês 

40 

Doutora  Sônia Régis Barreto  Comunicação e Semiótica  Jornalismo  40 

Doutora  Vera Lúcia Bastazin 
Teoria  Literária  e 
Literatura Portuguesa  Letras: Português 

TP30 
TP10 (4) 

Mestre (2)  Verônica Ferreira Dias  Comunicação e Semiótica  Cinema  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Hamilton Octávio de Souza  Chefe  Jornalista  40 

Doutor  José Arbex Júnior  ViceChefe  Jornalista  TP30 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Aldo Patrício Flores Quiroga  Jornalismo Ambiental  Jornalista  TP10 

Graduado  Alexandre Nogueira Carvalho  Comunicação Visual  Jornalista  TP10 

Mestre  Douglas Amparo Mansur  Integração da América Latina  Fotojornalismo  TP10 

Mestre  Douglas Canjani de Araújo  História da Arte  Arquiteto  TP30 

Doutora  Eliane Robert Moraes  Estética, Literatura  Socióloga  40 

Graduado  Elias José Novellino  Radiojornalismo  Jornalista  TP20 

Mestre  Enor Paiano  Comunicação e Arte  Jornalista  TP10 

Doutor  Fabio Cypriano  Comunicação e Semiótica  Jornalista  40 

Mestre (2)  Francisco das C. Camêlo  Comunicação e Semiótica  Artista Plástico  40 

Graduado  Gabriel Priolli Netto  Telejornalismo  Jornalista  40 

Graduado  Hamilton Octavio de Souza  Comunicação  Jornalista  40 

Graduado  João Batista Torres Rocha  Comunicação  Jornalista  TP20 

Graduado  Jorge Rafael J.B. Renard  Filosofia da Imagem  Filósofo  40 

Doutor  José Arbex Junior  Edição  Jornalista  TP30 

Doutor  José Salvador Faro  Comunicação, Jornalismo  Jornalista  TP20 

Graduado  Júlio Wainer  Vídeo  Arquiteto  40 

Mestre  Laís Guaraldo  Comunicação e Semiótica  Letras  TP30 

Mestre  Luiz A. Egypto Cerqueira  Comunicação  Jornalista  TP10 

Graduado  Luiz Carlos de O. Ramos  Jornalismo  Jornalista  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Marcos Luiz Cripa  Comunicação  Jornalista  TP30 

Doutora 
Margarethe  B.  Steinberger 
Elias  Lingüística / Comunicação 

Letras: Português/ 
Inglês  TP20 

Mestre  Maria Angela Di Sessa  Comunicação Visual  Fotógrafa  40 

Doutor  Milton Pelegrini  Comunicação e Semiótica  Jornalista  TP20 
Mestre  Pollyana Ferrari Teixeira  Edição/ Jornalismo on line  Jornalista  40 

Mestre (2)  Rachel Pereira Balsalobre  Comunicação  Jornalista  TP30 

Doutor  Renato Levi Pahim  Jornalismo  Jornalista  40 

Graduado  Salomon Cytrynowicz  Fotografia/Fotojornalismo  Jornalista  40 

Graduado  Sérgio Pinto de Almeida  Comunicação  Jornalista  TP10 

Doutor  Silvio Roberto Mieli  Comunicação multimídia  Jornalista  TP10 

Mestre  Urbano Nobre Nojosa  Comunicação  Jornalista  TP20 

Mestre (2)  Valdir Mengardo  Ciências da Comunicação  Jornalista  40 

Mestre  Vera Lúcia Simonetti Racy  Fotojornalismo  Socióloga  40 

Graduado  Wagner Gutierrez Barreira  Técnicas de Reportagem  Jornalista  TP10 

Graduado  Wladyr Nader  Comunicação  Advogado  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Sônia Campaner Miguel Ferrari  Chefe  Filósofa  40 

Doutor  Edelcio Gonçalves de Souza  ViceChefe  Filósofo 
TP20 
TP20 (4) 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Ana Maria Oliveira Yamin  Filosofia Antiga  Filósofa  40 

Doutor  Antonio José R. Valverde 
Ética e Filosofia 
Política  Filósofo 

TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Benedito Eliseu Leite Cintra  História da Filosofia  Filósofo  TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Carlos Arthur R. do Nascimento  Filosofia Medieval  Filósofo  TP30 (4) 

Doutor  Carlos Eduardo M. Matheus  História da Filosofia  Filósofo  40 

Doutora  Dulce Mara Critelli  Filosofia Política  Filósofa 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Edelcio Gonçalves de Souza 
Lógica  e  Teoria  do 
Conhecimento  Filósofo 

TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Ivo Assad Ibri  Filosofia da Linguagem  Engenheiro  40 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Livre 
Docente 

Jeanne Marie Gagnebin de Bons  História da Filosofia  Filósofa  TP30 (4) 

Doutor  Lafayette de Moraes 
Lógica e Filosofia do 
Conhecimento  Matemático 

TP10 
TP10 (4) 

Doutor  Marcelo Perine 
Ética e Filosofia 
Política  Filósofo 

TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Márcio Alves da Fonseca 
Filosofia 
Contemporânea  Filósofo  40 

Doutora  Maria Constança P. Pissarra 
Ética e Filosofia 
Política  Filósofa 

TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Mário Ariel Gonzalez Porta  História da Filosofia  Filósofo 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Peter Pál Pelbart 
Filosofia 
Contemporânea  Filósofo  40 (4) 

Doutora  Rachel Gazolla de Andrade  História da Filosofia  Filósofa  TP30 (4) 

Doutor  Ricardo Nascimento Fabbrini  Estética  Filósofo 
TP30 
TP10 (4) 

Doutora  Salma Tannus Muchail 
Filosofia 
Contemporânea  Filósofa 

TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Silvia Saviano Sampaio  Filosofia Moderna  Filósofa 
TP30 
TP10 (4) 

Doutora  Sônia Campaner Miguel Ferrari 
Filosofia Alemã 
Contemporânea  Filósofa  40 

Doutora  Thais Curi Beaini 
Filosofia 
Contemporânea  Filósofa 

TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Yolanda Glória G.Muñoz 
Ética e Filosofia 
Política  Filósofa  TP20 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE FRANCÊS 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Vera Lúcia Marinelli  Chefe  Letras: Português / Francês  40 

Doutora  Mára Lúcia Faury  ViceChefe  Letras: Português/Francês  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Alexandra F. S. Geraldini  Lingüística Aplicada 
Letras: Tradutor 
Intérprete: 
Inglês/Português 

40 

Mestre  Denise Radanovic Vieira  Língua e Literatura 
Francesas 

Letras: 
Port./Francês 

40 

Doutora  Heloísa Brito de A. Costa  Língua  e  Literatura 
Francesas 

Letras: Francês  40 

Doutora  Jelssa Ciardi Avolio  Ensino  de  Línguas 
Modernas 

Letras: Francês/ 
Italiano 

40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Mára Lúcia Faury 
Ensino  de  Líng. 
Modernas  e  Liter.  de 
Expressão Francesa 

Letras: Português/ 
Francês 

40 

Mestre  Mônica Galliano Hehnes  Língua Francesa  Letras: Francês  40 

Mestre  Sérgio Luiz B. da Silva  Língua e Literatura 
Francesas 

Letras Português/ 
Francês 

TP30 

Doutora  Vera Lúcia Marinelli  Ensino de Francês/ Língua e 
Literatura Francesas 

Letras: Português/ 
Francês 

40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE INGLÊS 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Reynaldo José Pagura  Chefe  Letras: Português/ Inglês  40 

Doutora  Elizabeth H. de La Taille  ViceChefe  Letras: Francês  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Ana Elisa Machado Cysne 
Aprendizagem  e Aquisição 
da Língua Estrangeira  Letras: Inglês  40 

Doutora  Angela Brambilla C. T.Lessa  Lingüística Aplicada  Letras: Inglês 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Angelita Gouveia Quevedo  Lingüística Aplicada  Letras: Inglês  40 

Doutora  Cecília Almeida Salles  Comunicação e Semiótica  Letras: Inglês  40 (4) 

Doutora  Cibele Mara Dugaich 
Língua  Inglesa:  Leitura 
e Escrita 

Letras: Língua e 
Literatura Inglesa 

40 

Mestre  Clare Elizabeth Charity  Tradução e Interpretação  Música  TP30 

Doutor  Cláudio Picollo  Lingüística Aplicada 
Letras: 
Português/ 
Inglês 

40 

Mestre  Elba Ioli S. O. de Andrade  Língua e Literatura Inglesas  Letras: Inglês  40 

Doutora  Elizabeth H. de La Taille  Lingüística, Língua Inglesa  Letras: Francês  40 

Doutora  Fernanda Coelho Liberali  Lingüística Aplicada 
Letras: Português / 
Inglês 

40 (4) 

Doutor 
Franciscus  Willem  A.  M.  V. 
de Wiel  Lingüística Aplicada 

Letras: Português/ 
Inglês  40 

Doutora  Glória Regina L. Sampaio  Tradução  Letras: Inglês  TP30 
Doutora  Heloisa Collins  Lingüística Aplicada  Letras: Inglês  TP20 (4) 

Graduado (1)  João Batista T. da Silva  Lingüística Aplicada  Letras: Inglês  40 

Doutor  José Garcez Ghirardi 
Língua  Inglesa:  Leitura 
e Escrita  Advogado  40 

Doutor  Julian Francis Nazário 
Literaturas Estrangeiras 
Modernas  Letras: Inglês  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Laura Burman  Lingüística Histórica  Letras: Inglês  40 

Doutora  Leila Cristina Mello Darin  Tradução  Letras: Inglês  40 

Doutora  Lúcia Helena de S. França  Tradução e Interpretação  Direito  TP10 

Mestre (2)  Márcia Mathias Pinto 
Ensino  de  Língua  Inglesa 
Oral  Letras: Inglês  40 

Doutora  Maria Antonieta Alba Celani  Lingüística Aplicada 
Letras: Anglo 
Germânicas  40 (4) 

Mestre (2)  Maria Fachin Soares 
Língua Inglesa: Leitura 
e Escrita 

Letras: Português/ 
Inglês  40 

Mestre 
Marisa  Maria  Jenkins  de 
Britto 

Línguas Estrangeiras 
Modernas 

Letras: Anglo 
Germânicas  40 

Doutora  Maximina Freire  Lingüística Aplicada  Letras: Português/ 
Inglês 

TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Reynaldo José Pagura  Tradução e 
Interpretação 

Letras: Português/ 
Inglês 

40 

Doutora  Rosinda de Castro G. Ramos  Lingüística Aplicada 
Letras: Português/ 
Alemão  40 (4) 

Doutora  Silvia Simone Anspach 
Literaturas Estrangeiras 
Modernas  Letras Inglês  TP20 

Doutora  Tania Regina de S. Romero  Lingüística Aplicada 
Letras: Port. 
Inglês e Alemão  40 

Doutora  Vera Lúcia Cabrera Duarte  Psicologia da Educação  Letras: Inglês  40 

Mestre  Victoria Claire Weischtordt  Tradução  Letras: Inglês  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGENS DO CORPO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação Profissional  Regime de 

Trabalho 

Doutor  Carlos Gardin  Chefe  Letras: Português/ Inglês/ Alemão  40 

Doutor  Cassiano Sydow Quilici  ViceChefe  Sociólogo  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Acácio Ribeiro Vallim Júnior  Dança – Teatro  Educador  40 

Doutor  Caio Cesar Souza C. Prochno  Psicologia Social  Psicólogo, Filósofo  TP10 

Doutor  Carlos Gardin  Comunicação e Semiótica  Letras: Português/ 
Inglês/ Alemão 

40 

Doutor  Cassiano Sydow Quilici  Antropologia, Teatro  Sociólogo  40 

Doutora  Christine Greiner 
Com. e Semiótica Dança 

Jornalista 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Cleide Riva C. Batistuzzo  Comunicação e Semiótica 
Letras: Português / 
Inglês  TP 20 

Graduado  Francisco Alberto A. Medeiros  Teatro 
Direção Teatral 
Crítica Dramatúrgica  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Helena Tania Katz  Teoria da Dança 
Comunicação  e 
Semiotica 

TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Hilton Ferreira Japyassu  Etologia  Psicologia Experimental  TP10 

Doutor  Jorge de Albuquerque Vieira 
Teoria  Geral  dos 
Sistemas 

Comunicação e 
Semiótica 

TP10 
TP20 (4) 

Mestre  Jose Antonio de O Lima  Anatomia  Cinesiologia  TP30 

Doutor  José Luiz Martines  Músico  Músico  Clássico  TP20 

Notório Saber  José Rubens S. de Madureura  Dramaturgia  Diretor Teatral  40 

Notório Saber  Lara Luciana Lima Pinheiro  Dança  Bailarina  TP 20 

Mestre  Lucila Romano Tragtenberg  Música  Musicista  TP20 

Doutor  Lúcio José de Sá L. Agra  Comunicação e Semiótica  Semioticista  TP30 

Notório Saber  Luis Eduardo Cesar Maldonado  Teatro  Ator, Diretor Teatral  40 

Mestre (2)  Maria Gabriela C. T. Imparato  Dança  Física  40 

Mestre (2)  Maria Helena F. de A. Bastos  Comunicação e Semiótica  Educação Física  TP20 

Notório Saber  Maria Zelia Bacelar Monteiro  Dança  Bailarina  TP 20 

Mestre  Marta Lúcia de A . Soares  Artes:Danças e Movimentos 
Bacharel em Dança e 
Est. do Movimento  TP10 

Doutora  Naira Neide Ciotti  Perfornance  Historiadora  TP30 

Graduada  Neide Neves  Dança  Letras: Português  TP20 

Mestre  Rachel Zuanon Dias  Teatro  Artista Plástica  TP10 

Mestre  Rosa Maria Hercoles  Comunicação eSemiótica  Educação Física  40 

Graduada  Rosana Mª Seligmann Silva  Interpretação Teatral  Atriz  TP20 

Graduada  Samira de Souza B.Borovik  Performance  Com. e Semiotica  TP20 

Notório Saber  Toshiuki Tanaka  Dança e Teatro  Ator/Performer/Diretor  TP10 

Graduada (3)  Vera Cecília  Achatkin  Teatro  Artes Cênicas  40 

Graduada  Vera  Maria  Sala  Dança  Fisioterapeuta  TP20 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Eliane Gonçalves  Chefe  Letras: Port. / Espanhol  40 

Mestre (2)  Bruno B. de Abreu Dallari  ViceChefe  Lingüísta  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Aglael Juliana Ap. G. Rossi  Lingüística  Fonoaudióloga  TP10 (4) 

Doutora  Ana Luiza Marcondes Garcia  Lingüística Aplicada  Letras:Português / Inglês  TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Anise A. G. D’Orange Ferreira  Lingüística Aplicada 
Psicóloga/ Letras 
Clássicas  TP30 (4) 

Doutora  Anna Rachel Machado  Lingüística Aplicada  Letras:  Português  / 
Francês 

40 (4) 

Doutor  Antonio Paulo Berber Sardinha  Lingüística Aplicada  Letras: Inglês 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Bruno B. de Abreu Dallari  Lingüística  Lingüista  40 

Doutora  Cláudia Cecília B. de Jacobi 
Lingüística 
Língua Espanhola  Bióloga  40 

Doutor  Cláudio César Montoto  Tradução  Letras: Port. / Espanhol  40 

Mestre (2)  Cristiane C. Mori De.Angelis 
Lingüística Aplicada 
Fonoaudiologia  Fonoaudióloga  TP20 

Mestre  Egon de Oliveira Rangel  Lingüística aplicada  Lingüista  40 

Mestre (2)  Eliane Gonçalves  Lingüística  Letras: Port. / Espanhol  40 

Livre Docente  Elisabeth Brait 
Teoria  e  Análise  do 
Discurso  Lingüística 
Aplicada 

Letras: Português 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Fábio Valverde R. Bastos Filho  Engenharia Nuclear  Engenheiro Eletricista  TP10 

Mestre (2)  Flamínia Manzano M. Lodovici  Lingüística 
Letras: 
Port./Francês/Latim  40 

Doutora  Graciela Alicia Foglia 
Língua Espanhola 
Literatura Espanhola e 
HispanoAmericana 

Física 
Letras: Espanhol  40 

Mestre  Ivan Rodrigues Martin 
Língua e Literatura 
Espanhola/ Literatura 
HispanoAmericana 

Letras: Espanhol/ 
Português  40 

Doutora  Jacqueline Peixoto Barbosa  Lingüística Aplicada  Lingüista  40 

Mestre 
John  L.  O’kuinghttoons 
Rodríguez  Lingüística  Letras: Espanhol  40 

Doutora  Leila Barbara  Lingüística Aplicada  Letras: Anglo Germânicas  40 (4) 

Mestre  Marcelo El Khouri Buzato  Lingüística aplicada  Lingüista  TP09 

Mestre (2)  Marcello Marcelino Rosa  Lingüística  Letras: Inglês  40 

Doutora 
Maria  Aparecida Caltabiano 
M. B. Silva  Lingüística Aplicada  Letras: Português / Inglês  40 

Doutora  Maria Cecília C. Magalhães  Lingüística Aplicada  Letras:Port/Inglês/ Alemão  40 (4) 

Mestre  Maria Cibele G. P. Alonso  Lingüistica Aplicada  Letras: Espanhol/Português  TP10 

Doutora  Maria Francisca A. F. L. de Vitto 
Teoria e Análise 
Lingüística  Letras: Inglês 

TP20 
TP20 (4) 

Mestre (2)  Mário Augusto de Souza Fontes  Ciência da Fala  Físico  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Mônica F. Mayrink O'Kuinghttons  Lingüística Aplicada  Letras: Espanhol/ Inglês  40 

Doutor  Orlando Vian Junior  Lingüística Aplicada  Letras: Português/ Inglês 
TP30 
TP10 (4) 

Doutora  Paulina Dalva A. Rocca  Lingüística Aplicada 
Letras: Português/ Inglês/ 
Latim  40 

Mestre  Rosangela A. Dantas de Oliveira  Língua Espanhola  Letras:Portug./Espanhol  TP25 

Doutora  Sandra Madureira  Fontes 
Lingüística: Ciência 
da Fala  Letras: Português/Inglês 

TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Sérgio Bicudo Veras  Multimeios  Comunicação e Semiótica  40 

Doutora  Sumiko Nishitani Ikeda  Lingüística  Letras: AngloGermânicas 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Suzana Carielo da Fonseca 
Lingüística e Patologia 
da Linguagem  Fonoaudióloga  40 

Mestre (2)  Taís B.da Rocha Bressane  Linguística Aplicada  Letras: Português  40 

Mestre (2)  Walter Garcia da Silveira Junior  Lingüística  Jornalista  TP10 

Doutora  Zuleica Antônia de Camargo  Lingüística  Fonoaudióloga  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Jarbas Vargas Nascimento  Chefe  Letras: Português/Francês 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Luiz Antonio Ferreira  ViceChefe  Letras: Português/ Inglês 
TP10 
TP30 (4) 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora 
Ana Cláudia Mei A . de Oliveira  Linguagens, Ensino 

e Artes 
Jornalista 
Letras: Português  40 (4) 

Doutora  Ana Rosa Ferreira Dias 
Língua  Portuguesa: 
Variação  Lingüística  do 
Português 

Letras: Português 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Anna Maria Marques Cintra 
Língua  Portuguesa: 
Produção  Textual, 
Redação e Leitura 

Letras Clássicas: 
Português 

TP30 
TP10 (4) 

Doutora  Aparecida Regina Borges Sellan 
Língua  Portuguesa: 
Tipologia  Textual  e 
Gêneros do Discurso 

Letras: 
Português/Inglês  40 

Doutora  Aurora de Jesus Rodrigues 
Língua  Portuguesa: 
Variações do Discurso 

Letras: Português/Francês 
40 

Doutora  Dieli Vesaro Palma 
Língua  Portuguesa: 
Usos  e  Normas  do 
Português no Brasil 

Letras: Português/Francês  TP30 
TP10 (4) 

Livre Docente  Dino Fioravante Preti 
Língua  Portuguesa: 
Oralidade e Escrita 

Letras Clássicas: 
Português 

TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Doroti M. Guimarães 
Língua  Portuguesa: 
Tipologia  Textual  e 
Gêneros do Discurso 

Letras: Português 
40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Edna Camille  Blumenschein 
Língua  Portuguesa 
Português  para  Fins 
Específicos 

Letras:Português/Inglês  40 

Doutor  Jarbas Vargas Nascimento 
História  da  Língua 
Portuguesa 

Letras: Português/ 
Francês 

TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Jeni Silva Turazza 
Lexicologia  da 
Língua Portuguesa 

Letras: NeoLatinas  TP10 
TP30 (4) 

Doutor  João Hilton S. de Siqueira 
Produção Textual: 
Redação e Leitura 

Letras:Português/Inglês  TP10 
TP30 (4) 

Doutor  José Everaldo Nogueira Júnior 
Língua  Portuguesa  / 
Redação 

Letras:Português/Inglês 
TP20 

Doutora  Leda Pires Correa 
Lexicologia  da 
Língua Portuguesa  Letras:Português/Inglês  40 

Livre 
Docente 

Leonor Lopes Favero 
Teoria  e  Análise 
Lingüística/  Lingüística 
Histórica 

Letras Neolatinas  40 (4) 

Doutora  Lilian Maria G. Passarelli 
Produção Textual: 
Redação e Leitura 

Letras: Português Inglês e 
Francês  40 

Doutor  Luiz Antonio Ferreira 
Variedades  Retóricas  e 
Estilísticas  da  Língua 
Portuguesa 

Letras: Português/ Inglês  TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Mara Sofia Zanotto Paschoal 
Variedades 
Estilísticas  da 
Língua Portuguesa 

Letras Clássicas: 
Português  40 (4) 

Doutora  Maria Cecília P. de S. e Silva  Português 
Instrumental 

Letras: NeoLatinas  40 (4) 

Mestre  Maria Ignez S. de M. Franco  Português 
Instrumental 

Letras: NeoLatinas 
40 

Mestre (2)  Maria Laura P. Ricciardi 
Usos  e  Normas  do 
Português no Brasil  Letras: NeoLatinas  40 

Doutora  Maria Thereza Q. Strôngoli  Variações do 
Discurso 

Letras: NeoLatinas  TP30 (4) 

Mestre (2)  Marilena Zanon  Português 
Instrumental 

Letras  Clássicas: 
Português  40 

Doutora 
Mercedes Fátima C. Crescitelli  Português  para 

Fins Específicos 
Letras: 
Português/Inglês 

TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Nancy dos S. Casagrande 
Historiografia  da 
Língua Portuguesa 

Letras: 
Português/Inglês  40 

Doutora  Neusa Maria O.B. Bastos 
Historiografia  da 
Língua Portuguesa 

Letras: 
Português/Inglês 

TP20 
TP20 (4) 

Mestre (2)  Nilvia T. da Silva Pantaleoni 
Português  para 
Fins Específicos 

Letras: NeoLatinas  TP30 

Doutora  Regina Célia P. da Silveira 
Usos e Normas do Português 
no Brasil: Tipologia de Texto e 
Gêneros do Discurso 

Letras :            Neo 
Latinas 

TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Sueli Cardoso Pitta 
Português para 
Fins Específicos  Letras: Português  TP30 

Doutora  Sueli Cristina Marquesi 
Produção Textual: 
Redação e Leitura 

Letras: 
Português/Inglês 

TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Valeuska França C. Martins 
Morfofonologia  e 
Morfossintaxe  da 
Língua Portuguesa 

Letras: Português 
TP30 

Doutora  Vanda Maria da Silva Elias 
Português para 
Fins Específicos 

Letras: Português 
40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

FACULDADE DE PSICOLOGIA 

DIRIGENTES DA FACULDADE 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Maria da Graça M. Gonçalves  Diretora  Psicóloga  40 

Mestre (2)  Mônica Helena Tieppo Alves .Gianfaldoni  ViceDiretora  Psicóloga  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS EM PSICOLOGIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Maria Elizabeth Montagna  Chefe  Psicóloga  40 

Mestre loísa Marques Damasco Penna  ViceChefe  Psicóloga  TP35 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Alice Maria de C. Dellitti  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP35 

Mestre  Ana Helena do Amaral  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Doutora  Anna Elisa de Villemor Amaral  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP10 

Graduado  Ari Rehfeld  Psicologia Clínica  Psicólogo  TP20 

Graduado  Carlos Eduardo C.Freire  Psicologia Clínica  Psicólogo  TP10 

Mestre  Claudinei Affonso  Psicologia Clínica  Psicólogo  TP05 

Doutora  Denize Rosana Rubano  Epistemologia  Psicóloga  40 

Doutora  Edna Maria S.P.Kahhale  Psicologia da Saúde  Psicóloga 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Elizabeth C. P. Brandão  Psicodiagnóstico  Psicóloga  40 

Mestre  Eloísa Marques D. Penna  Psicologia Analítica  Psicóloga  TP35 

Doutora  Fani Eta K. Malerbi 
Estatística 
Psicologia Experimental  Psicóloga  40 

Doutora  Fátima Regina P. de Assis  Psicologia Experimental  Psicóloga  40 

Graduada  Lúcia Sellmann N. Pompéia  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP10 

Doutor  Marcelo Frota Bevenutti  Psicologia Experimental  Psicólogo  40 

Mestre  Marcos Oreste Colpo  Psicologia Clínica  Psicólogo  TP05 

Doutora  Maria Amália Pie ª Andery  Psicologia Experimental  Psicóloga 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Maria Cecília V.M. Silva  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Mestre (2)  Maria Cristina P.Rosenthal  Psicologia Clínica  Psicóloga  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Maria de Lourdes B. Zanotto 
Psicologia da Educação 
/ Análise do 
Comportamento 

Psicóloga  40 

Doutora  Maria do Carmo Guedes  Metodologia de 
Pesquisa 

Filósofa  40 (4) 

Doutora  Maria Eliza Mazzili Pereira  Psicologia em 
Métodos 

Psicóloga  TP30 
TP10 (4) 

Doutora  Maria Elizabeth Montagna  Psicodiagnóstico  Psicóloga  40 

Mestre  Maria Luisa Guedes  Psicologia 
Comportamental 

Psicóloga  40 

Doutora  Marilda Pierro de O. Ribeiro  Psicologia da Educação  Psicóloga  40 

Doutora  Marlise Aparecida Bassani 
Psicologia 
Comportamental  Psicóloga 

TP10 
TP30 (4) 

Graduado  Maximiliano A. Rezende  Psicologia 
Fenomenológica 

Psicólogo  TP05 

Graduado  Miguel Angelo Y. Perosa  Psicologia Clínica  Psicólogo  TP05 

Doutora  Miriam Debieux Rosa  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP25 

Mestre (2)  Mônica  Helena  Tieppo  Alves 
Gianfaldoni 

Psicologia da Educação/ 
Análise do Comportamento 

Psicóloga  40 

Graduado  Nichan Dichtchekenian  Psicologia Fenomenológica  Psicólogo  TP30 

Doutora  Nilza Micheletto  Psicologia Experimental  Psicóloga 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Paula Suzana Gióia  Psicologia da Educação  Psicóloga 
TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Raul Albino Pacheco Filho  Psicanálise  Psicólogo 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Regina Aiko Fukunaga Kato  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Doutor  Ricardo Roberto P. Teixeira  Estatística  Psicólogo  TP30 

Doutor  Roberto Alves Banaco  Psicologia Experimental  Psicólogo 
TP10 
TP30 (4) 

Graduada  Rosa Maria Farah  Psicologia Analítica  Psicóloga  TP30 

Mestre  Sandra Macedo Bettoi  Psicologia em Métodos  Psicóloga  TP20 

Doutor  Sérgio Vasconcelos de Luna  Metodologia de Pesquisa  Psicólogo  40 (4) 

Doutora  Teresa Maria de A. P. Sério  Psicologia Experimental  Psicóloga  TP10 
TP30 (4) 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE PSICODINÂMICA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Ida Elisabeth Cardinalli  Chefe  Psicóloga  TP35 

Mestre  Heloisa Dias da Silva Galan  ViceChefe  Psicóloga  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Alexandre Saadeh  Psicopatologia  Psicólogo  TP20 

Doutor  Alfredo Naffah Neto  Psicanálise  Psicólogo  TP30 (4) 

Graduada  Almira Maria R. Lopes  Psicanálise  Psicóloga  TP10 

Graduada  Amarilys Pontedeiro  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP30 

Doutor  Ana Maria Trapé Trinca  Psicanálise  Psicóloga  TP30 

Mestre  Célia Maria de Souza Terra  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP35 

Doutora  Ceres Alves de Araújo  Psicologia Aplicada  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Denise Gimenez Ramos  Psicologia Clínica  Psicóloga 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Elisa Maria Ulhoa Cintra  Psicanálise  Psicóloga  TP10 

Doutor  Felícia Knobloch  Psicanálise  Psicóloga  40 

Doutor  Franklin W. Goldgrub  Psicologia Clínica  Psicólogo  TP30 

Mestre  Getúlio Bezerra Castro  Psicopatologia  Médico  TP10 

Mestre  Heloísa Dias da Silva Galan  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP20 

Mestre  Ida Elizabeth Cardinalli  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP35 

Graduado  João Augusto Pompéia  Psicologia Clínica  Psicólogo  TP05 

Doutor  Julianna  Emma  Radvany 
Florez 

Psicodrama  Psicóloga  40 

Mestre  Kátia El Id  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP30 

Mestre  Liliana Liviano Wahba  Psicologia Clínica  Psicóloga 
TP10 
TP10 (4) 

Graduado  Lorival de Campos Novo  Psiquiatria  Médico  TP20 

Graduada  Magdalena M. Ramos  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP05 

Graduado 
Manoel  Antônio  S. 
Mascarenhas  Psiquiatria  Psiquiatra  TP10 

Mestre  Márcia Almeida Batista  Psicodrama  Psicóloga  TP35 

Mestre  Marcia Taques Bittencourt  Abordagem Corporal  Psicóloga  TP05 

Doutora  Maria Cecília C. de Faria  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Doutora  Maria Cristina Borja Gondim  Psicanálise  Psicóloga  TP20 

Doutora  Maria Helena Pereira Franco  Psicologia Clínica  Psicóloga 
TP10 
TP30 (4) 

Graduada  Maria Lúcia A. Gutierrez  Psicanálise  Psicóloga  TP20 

Doutora  Maria Ruth G. Pereira  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP10 

Doutora  Marília A. Lopez e Grisi  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 (4) 

Mestre  Marina Massi  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP05 

Doutora  Marina Pereira Gomes  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP35 

Doutora  Marina Pereira R. Boccalandro  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP30



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Mathilde Neder  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 (4) 

Doutor  Nestor E. R. Boccalandro  Psicologia Clínica  Psicólogo  40 

Graduada  Regina Célia C.de Carvalho  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP20 

Doutora  Regina Célia Gorodscy  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Doutor  Regina Fabbrini  Psicanálise  Psicóloga  TP20 

Doutora  Renata Aleotti  Psicologia Clínica  Psicóloga  TP10 

Doutor  Renato Mezan  Psicanálise  Psicólogo  40 (4) 

Doutora  Sandra Dias  Psicanálise  Psicóloga  TP35 

Mestre  Tania Cociuffo  Psicopatologia  Psicóloga  TP10 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Plínio de Almeida Maciel Jr.  Chefe  Psicólogo  40 

Doutora  Hilda Regina F. Dalla Déa  ViceChefe  Bióloga  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Adriana Loduca Ribeiro  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga  TP20 

Mestre  Ana Cristina Marzolla  Excepcionalidade  Psicóloga  TP30 

Doutor  Ana Laura Schliemann  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga  40 

Mestre (2)  Antônio Carlos A .Pereira  Psicologia do Desenvolvimento  Psicólogo  40 

Doutora  Ceneide Cerveny  Terapia Familiar  Psicóloga  TP30 (4) 

Mestre (2)  Denise Batista de C.Menezes  Neurologia  Médica  TP20 

Doutora  Dinamar Ap. Gaspar Martins  Biológica  Bióloga  TP10 

Doutor  Durval Luiz de Faria  Psicologia Analítica  Psicólogo 
TP25 
TP10 (4) 

Doutora  Eliana Bertolucci  Psicologia Transpessoal  Psicóloga  TP30 
Mestre (2)  Fernanda A. C. G. Paulino  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga  TP20 
Doutora  Flávia Arantes Hime  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga  TP30 
Mestre  Francisco Igliori Gonsales  Psicologia do Desenvolvimento  Psicólogo  TP10 
Doutor  Gilberto Mariano Azzi  Neurologia  Médico  TP15 

Doutora  Hilda Regina F. Dalla Déa  Psicobiologia  Bióloga  40 

Doutora  Ida Kublikowski  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga 
TP20 
TP10 (4) 

Graduada  Isabel C. Labate Marcondes  Biológica  Bióloga  TP20 
Doutora  Isabel da Silva Kahan Marin  Psicanálise  Psicóloga  40 

Graduada  Lúcia Maria Franco da Silva  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Maria Cecília Roth  Psicologia Hospitalar  Psicóloga  40 

Mestre (2)  Maria Claudia T. Vieira  Psicanálise  Psicóloga  40 

Doutor  Mauro Lantzman  Psicologia do Desenvolvimento  Veterinário  TP10 

Doutor  Milena de Barros Viana  Neurologia  Psicóloga  TP20 

Graduado  Nelson D'Angelo Ribeiro  Psicologia do Desenvolvimento  Psicólogo  TP30 
Mestre  Paulo Roberto Moreira  Psicologia doDesenvolvimento  Psicólogo  40 
Mestre (2)  Plínio de Almeida Maciel Jr  Promoção de Saúde  Psicólogo  40 

Doutora  Rosa Maria S. Macedo  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Rosa Maria Tosta  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Doutora  Rosane Mantilla de Souza  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Sidnei José Casetto  Psicossomática  Psicólogo  TP20 
Doutor  Silvana Rabello  Psicanálise  Psicóloga  TP35 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Brônia Leibesny  Chefe  Psicóloga  40 

Doutora  Maria Cristina G. Vicentim  ViceChefe  Psicóloga  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduada  Ana Maria de S. Battaglin  Psicologia e Cultura  Psicóloga  TP15 

Doutora  Ana Mercês Bahia Bock  Psicologia Social  Psicóloga  40 

Mestre  André Rodrigues L. Bruttin  Psicologia Social  Psicólogo  TP20 

Doutor  Antonio da Costa Ciampa  Psicologia Social  Psicólogo  40 (4) 

Mestre  Brônia Liebesny  Psicologia Social  Psicóloga  40 

Doutora  Camila Pedral Sampaio  Psicanálise  Psicóloga  TP35 

Mestre  Carmem Lúcia A. Rittner  Psicologia do Trabalho  Psicóloga  TP10 

Mestre  Chica Hatakeyama Guimarães  Psicologia da Educação  Psicóloga  40 

Doutora  Cláudia Leme F. Davis  Formação de Professores  Psicóloga  40 (4) 

Graduado  Dino Beschizza Galvão Bueno  Psicologia Organizacional  Psicólogo  TP10 

Mestre  Elisa Zaneratto Rosa  Psicologia Social  Psicóloga  40 

Mestre (2)  Fábio de Oliveira 
Psicologia  Social  do 
Trabalho  Psicólogo  TP30 

Doutora  Fúlvia Mª de B.M. Rosemberg  Psicologia Social  Psicóloga  TP30 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Hélio Roberto Deliberador  Psicoterapia/Psic.Clínica  Psicólogo  TP35 

Doutora  Heloisa Szymanski R. Gomes  Psicologia da Educação  Psicóloga  40 (4) 

Graduado  Hemir Barição  Psicanálise  Psicólogo  TP20 

Graduado  Joel Antonio Gosling  Psicologia Clínica  Psicólogo  TP05 

Doutor  José Leon Crochik  Psicologia Social  Psicólogo  40 (4) 

Mestre  Luciana Szymanski R. Gomes  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Doutora  Maria Cristina G. Vicentin  Psicologia Institucional  Psicóloga  40 

Doutora  Maria  Cristina Pinto Gattai  Psicologia Social  Psicóloga  TP20 

Doutora  Maria da Graça M. Gonçalves  Psicologia Social  Psicóloga  40 

Doutora  Maria de Lourdes T. Teixeira  Psicologia Institucional  Psicóloga  40 

Doutora  Maria Lúcia Vieira Violante  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Mary Jane Paris Spink  Psicologia Social  Psicóloga  40 (4) 

Graduado  Nicola Centrone  Psicologia Social  Psicólogo  40 

Doutora  Noely Montes Moraes  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Doutor  Odair Sass  Psicologia Social  Psicólogo  40 (4) 

Doutora  Odette Godoy Pinheiro 
Psicologia  Social  e  da 
Saúde  Psicóloga  TP20 

Mestre  Patrícia Maria G.C. Mortara  Psicologia Social  Psicóloga  TP10 

Doutor  Peter Kevin Spink  Psicologia Social  Psicólogo 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Regina Sônia G.F. Nascimento  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 

Mestre  Renata Paparelli 
Psicologia Social e 
Educação  Psicóloga  TP20 

Doutora  Renate Meyer Sanchez  Psicanálise  Psicóloga  TP20 

Doutora  Ruth G. da Costa Lopes  Gerontologia  Psicóloga 
TP05 
TP35 (4) 

Doutor  Salvador A. M. Sandoval  Psicologia Política  Psicólogo  40 (4) 

Mestre  Sandra Gagliardi Sanchez  Piscologia Social  Psicóloga  40 

Doutor  Sérgio Ozella  Psicologia Social  Psicólogo 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Sérgio Wajman  Psicologia Social  Psicólogo  40 

Doutor  Sigmar Malvezzi  Psicologia Organizacional  Psicólogo  TP10 

Doutora  Silvia Tatiana Maurer Lane  Psicologia Social  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Suely Belinha Rolnik  Psicologia Clínica  Psicóloga  40 (4) 

Mestre (2)  Talitha Ferraz de Souza  Psicanálise  Psicóloga  TP30 

Graduada  Vera Lúcia Giffoni  Psicologia Social  Psicóloga  TP30 

Doutora  Wanda Maria Junqueira Aguiar  Psicologia Social  Psicóloga  40 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

DIRIGENTES DA FACULDADE 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Maria do Socorro Reis Cabral  Diretora  Assistente Social  40 

Doutora  Rosalina de Santa Cruz Leite  Vice Diretora  Assistente Social  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Maria Beatriz C. Abramides  Chefe  Assistente Social  40 

Mestre  Marilia da Silva Pardini  ViceChefe  Assistente Social  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Carlos Jorge M. Simões  Direito e Legislação Social  Advogado  TP10 

Mestre (2)  Cristina  Maria Brites 
Fundamentos  Filosóficos  do 
Serviço  Social  /  Ética  /Direitos 
Humanos 

Assistente Social  40 

Doutora  Dilsea  Adeodata Bonetti  Pesquisa Social  Assistente Social  40 (4) 

Doutora  Elisabeth de Melo Rico 
Serviço  Social  Aplicado/ 
Filantropia Empresarial  Assistente Social  40 

Mestre  Márcia Calhes Paixão  Fundamentos do Serviço Social  Assistente Social  TP30 

Mestre (2)  Maria Beatriz C. Abramides 
Fundamentos  do  Serviço  Social/ 
Formação  e  Trabalho 
Profissional 

Assistente Social  40 

Doutora  Maria Carmelita Yasbek 
Serviço  Social  e  Políticas 
Públicas/  Fundamentos  do 
Serviço Social 

Assistente Social  40 (4) 

Mestre  Maria do Socorro R. Cabral 
Política  Social  /  Serviço 
Social aplicado  Assistente Social  40 

Doutora  Maria Lúcia Silva Barroco 
Fundamentos  Filosóficos  do 
Serviço  Social/  Ética/  Direitos 
Humanos 

Assistente Social  40 (4) 

Mestre  Marília da Silva Pardini 
Serviço  Social  Aplicado 
Pesquisa Social  Assistente Social  40 

Doutora  Raquel Raichelis Degenszajn 
Fundamentos  do  Serviço  Social/ 
Políticas Públicas  Assistente Social 

TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Regina Mª Giffoni Marsiglia  Pesquisa Social e Saúde  Assistente Social 
TP10 
TP20 (4) 

Doutora  Rosangela  Dias  Oliveira  da 
Paz 

Fundamentos,  Política  e 
Movimentos Sociais  Assistente Social  TP30 

Doutora  Suzana  Aparecida  R. 
Medeiros 

Gerontologia  Assistente Social  40 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DA INTERVENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Olda Andreazza Morbin  Chefe  Assistente Social  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Ada Pellegrini Lemos  Serviço Social Aplicado/ Família  Assistente Social  TP10 (4) 

Doutora  Aldaíza Oliveira Sposati  Políticas Públicas/ Assistência Social  Assistente Social  40 (4) 

Doutora  Luzia Fátima Baierl Lippi  Movimentos Sociais/ Violência  Assistente Social  40 

Doutora  Maria do Carmo B. C. Falcão 
Serviço  Social  Aplicado/  Políticas 
Públicas  Assistente Social 

TP20 
TP10 (4) 

Doutora  Maria Lúcia C. da Silva  Movimentos  Sociais/  Serviço 
Social Aplicado 

Assistente Social  40 (4) 

Doutora  Maria Lúcia Rodrigues  Serviço Social Aplicado  Assistente Social  40 (4) 

Doutora  Mariangela B. Wanderley 
Políticas  Públicas/  Serviço 
Social  Aplicado/  Fundamentos 
do Serviço Social 

Assistente Social  TP30 
TP10 (4) 

Mestre  Marli Pitarello 
Fundamentos do Serviço Social 
Criança e Adolescente  Assistente Social  40 

Mestre (2)  Mercedes M. Cywinski 
Serviço  Social  Aplicado  / 
Assistência Social  Assistente Social  40 

Doutora  Myrian Veras Baptista  Criança e Adolescente  Assistente Social  40 (4) 

Mestre  Olda Andreazza Morbin  Administração em Serviço Social 
/ Gestão Social 

Assistente Social  40 

Doutora  Rosalina de Santa Cruz Leite  Serviço Social Aplicado / Gênero  Assistente Social  40 

Doutora  Úrsula Margarida S. Karsch  Fundamentos  do Serviço 
Social 

Assistente Social  40 (4) 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE PRÁTICA  DO SERVIÇO SOCIAL 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Laisa Regina Di Maio C. Toledo  Chefe  Assistente Social  40 

Mestre  Sueli Gião P. do Amaral  ViceChefe  Assistente Social  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Ademir Alves da Silva 
Política Social  /  Fundamentos 
do Serviço Social  Assistente Social  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Graziela Acquaviva Pavez 
Serviço  Social  Aplicado  / 
Gênero,  Violência  e  Pesquisa 
Social 

Assistente Social  40 

Mestre 
Isaura  Isoldi  de  M.  C. 
Oliveira 

Serviço  Social  Aplicado  / 
Saúde e Violência  Assistente Social  40 

Doutora  Laisa  Regina  Di    Maio  C. 
Toledo 

Serviço  Social  Aplicado  / 
Família  Assistente Social  40 

Doutora  Marcia Ap.Accorsi Pereira  Movimentos Sociais  Assistente Social  TP20 

Doutora  Maria Amália Faller Vitale  Serviço  Social  Aplicado/ 
Família 

Assistente Social  TP–20 (4) 

Doutora  Maria Lúcia Martinelli  Serviço Social Aplicado  Assistente Social  40 (4) 

Mestre  Maristela Teixeira Gasbarro 
Serviço  Social  Aplicado  / 
Supervisão/ Psicodrama  Assistente Social  40 

Doutora  Marta Silva Campos  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Sueli Gião P. do Amaral  Serviço  Social  Aplicado  / 
Gênero 

Assistente Social  40 

Mestre  Yara Spadini Vicini  Psicologia Social/Saúde Mental  Assistente Social  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CENTRO DE CIÊNCIAS  JURÍDICAS, ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS 
Rua Ministro Godói, 969  Sala 123A  Perdizes 
São Paulo  SP    CEP 05015000 
Fone (0xx11) 3670.8030  Fax (0xx11) 3670.8533 

DIRIGENTES DO CENTRO 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 
Regime de 
Trabalho 

Livre Docente  Dirceu de Mello  Diretor Geral  Juiz /  Desembargador 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Nena Geruza Cei  ViceDiretora Geral  Contadora  40 

Doutor  João Idelbrando Bocchi  ViceDiretor Comunitário  Economista  40 

FACULDADE DE DIREITO 

DIRIGENTES DA FACULDADE DE DIREITO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Livre Docente  Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos  Diretor 
Advogado 
Consultor Jurídico 

TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Antonio Carlos da Ponte  ViceDiretor  Promotor de Justiça 
TP30 
TP10 (4) 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 
Regime de 
Trabalho 

Livre Docente  Sérgio Seiji Shimura  Chefe  Promotor de Justiça 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Adriano Ferriani  ViceChefe  Advogado  TP20 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Adalberto Martins  Direito e Processo do Trabalho  Juiz do Trabalho  TP10 

Mestre  Adriano Ferriani  Cível  Advogado  TP20 

Mestre  Adriano Lichtenberger Parra  Cível / Trabalho  Advogado  TP10 
Mestre  Alexandre Alves Lazzarini  Cível  Juiz de Direito  TP10 

Doutor  Amauri  Mascaro do Nascimento  Direito do Trabalho 
Juiz do Trabalho 
Advogado Trabalhista  TP10 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Ana Amélia M. Camargos  Direito do Trabalho  Advogada  TP10 

Mestre  Ana Lúcia I. Meirelles de Oliveira  Cível/Criminal  Juíza Federal  TP10 

Graduada  Angélica M.L. de Arruda Alvim  Cível  Advogada 
TP05 
01 H/A (*) 

Mestre (2)  Anselmo Prieto Alvarez  Assistência Judiciária  Procurador do Estado  TP10 

Graduado (1)  Antônio Carlos Mathias Coltro  Tribunal de Alçada Criminal  Desembargador  TP10 

Mestre  Antônio  Carlos  Matteis  de 
Arruda 

Contencioso Cível  Advogado  TP10 

Mestre  Antônio  Carlos  Matteis  de 
Arruda  Jr. 

Cível  Advogado  TP05 

Doutora  Arlete Inês Aurelli  Cível  Advogada  TP10 

Mestre  Arnaldo Leonel Ramos Júnior  Trabalho/Consumidor  Advogado  06 H/A 

Mestre  Betina Rizzato Lara  Cível  Juíza de Direito  TP10 

Doutora  Carla Teresa Martins Romar  Direito do Trabalho  Advogada  TP30 

Graduado  Carlos Alberto Ferriani  Cível  Advogado  40 

LivreDocente  Cássio de Mesquita Barros Jr.  Trabalhista  Advogado  TP10 (4) 

Doutor  Cássio Scarpinella Bueno  Processo Civil  Advogado 
TP30 
TP10 (4) 

Doutora  Christiani Marques  Cível/Trabalho  Advogada  TP10 

Mestre  Cid Flaquer Scartezzini Filho  Cível  Advogado  02 H/A 

Mestre  Cláudia Haidamus Perri 
Civil/ Processo Civil/ 
Empresarial/ Direito Marítimo/  Advogada  TP10 

Mestre  Cláudio Cintra Zarif  Cível  Advogado  03 H/A 

Mestre  Cláudio Lima B. de Camargo  Cível  Juiz de Direito  TP10 

Graduado  Cláudio Manoel Alves  Cível  Advogado  TP10 

Mestre  Deborah  Regina  L.  Ferreira  da 
Costa  Administrativo/Cível 

Procuradora 
Municipal 

TP05 
03 H/A(*) 

Doutor  Donaldo Armelin  Direito Empresarial 
Desembargador 
Advogado 

TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Edson Cosac  Bortolai 
Contencioso Cível/ 
Comercial  Advogado  TP20 

Mestre 
Eduardo  Pellegrini  de  Arruda 
Alvim  Cível  Advogado  03 H/A 

Doutor  Erik Frederico Gramstrup  Direito Público  Juiz Federal  TP10 

Doutor  Everaldo Augusto Cambler  Cível  Advogado  TP10 

Doutora  Fabíola Marques  Trabalho  Advogada  TP10 

Mestre  Flávio Secolin  Trabalho  Advogado  TP05



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Francisco da S. Caseiro Neto  Civil  Advogado  TP20 

Doutor  Francisco José Cahali  Cível  Advogado 
TP10 
TP20 (4) 

Mestre  Gilberto Haddad Jabur  Civil/Empresarial  Advogado  06 H/A 

Doutor  Gilson Delgado Miranda  Cível/Criminal  Juiz de Direito  TP30 

Doutor  Giovanni Ettore Nanni  Cível  Advogado  TP10 

Graduada (1)  Gisleine Silva Geraldo  Trabalho  Advogada  TP10 

Graduada  Ivete Ribeiro  Trabalho  Advogada  TP10 

Mestre  João Batista Lopes  Processual Civil 
Desembargador 
Advogado 
Consultor Jurídico 

TP20 (4) 

Graduado  José Gaspar G. Franceschini  Cível  Juiz de Direito  TP20 

LivreDocente  José Manoel de A. Alvim Netto  Cível 
Desembargador 
Advogado  TP20 (4) 

Mestre  José Maria Câmara Júnior  Cível  Juiz  de Direito  TP10 

Mestre  José Osório de Azevedo Jr.  Civil  Desembargador  TP30 

Graduado  José Reynaldo P. de Souza  Cível  Juiz  TP05 

Mestre  José Ricardo V. de Freitas  Direito de Família 
Promotor de 
Justiça  TP05 

Mestre  José Roberto de Moraes  Processo Civil 
Procurador do 
Estado  TP20 

Graduado  José Ubirajara Peluso  Direito do Trabalho  Juiz do Trabalho  TP10 

Mestre  Luiz Sérgio de Souza Rizzi  Cível 
Procurador do 
Estado  TP20 

Mestre  Mairan Gonçalves Maia Jr. 
Cível/ Administrativo/ 
Tributário/ Processo Civil  Desembargador  TP20 

Mestre  Márcia Conceição Alves Dinamarco  Cível  Advogada  TP20 

Mestre  Marcus Vinícius de Abreu Sampaio  Civil/Comercial Societário  Advogado  TP10 

Mestre  Maria Alice C. Z. Soares Lotufo  Cível  Advogada  TP30 

Mestre  Maria Cristina Favoretto  Civil/Público  Advogada  TP20 

Mestre 
Maria  Fernanda  R.  de 
Medeiros T. Martins  Direito Civil 

Procuradora do 
Estado  TP10 

Mestre  Maria Helena Corrêa  Cível  Advogada  TP05 

LivreDocente  Maria Helena Diniz  Cível/Comercial  Advogada 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora 
Maria  Helena  Marques 
Braceiro Daneluzzi  Cível 

Procuradora do 
Estado  TP10 

Doutora  Maria Lígia Coelho M. Archanjo  Cível  Advogada  03 H/A



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduada  Mariângela Sarrubbo Fragata  Processo  Civil 
Procuradora do 
Estado  03 H/A 

Mestre  Maurício Pessoa  Cível  Advogado  04 H/A 

Mestre  Nathaly Campitelli Roque  Contencioso Tributário 
Procuradora  do 
Município 

TP20 
01 H/A(*) 

Doutor  Nelson Luiz Pinto  Cível  Advogado 
TP10 
TP30 (4) 

LivreDocente  Nelson Nery Júnior 
Cível/Processual Civil/ 
Consumidor/Meio Ambiente 

Procurador de 
Justiça do MP 

TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Nelson Renato P.R. de Campos  Cível  Advogado  TP10 

Doutora  Odete Novais Carneiro Queiroz  Cível  Advogada  40 

Mestre (2)  Orlando Bortolai Júnior  Cível  Advogado  TP15 

Doutora  Patrícia Miranda Pizzol  Cível  Advogada 
TP20 
TP20 (4) 

Graduada  Patrocínia da Silva Borges  Direito Administrativo/ Civil  Advogada  TP10 

Doutor  Paulo Sérgio João  Direito do Trabalho  Advogado 
TP10 
TP20 (4) 

LivreDocente  Pedro Paulo Teixeira Manus  Direito do Trabalho  Juiz do Trabalho 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Ragner Limongeli Vianna  Cível  Advogado  TP20 

Doutora  Regina Vera Villas Bôas  Cível  Professora 
TP10 
TP20 (4) 

Doutor  Renan Lotufo  Cível  Advogado  40 (4) 

Doutor  Renato Rua de Almeida  Trabalho  Advogado 
TP20 
TP20  (4) 

Mestre (2)  Ricardo Régis Laraia  Direito do Trabalho  Juiz do Trabalho  TP05 

Mestre  Rita de Cássia Curvo Leite  Cível  Advogada  TP10 

Mestre  Roberto Soares Armelin  Cível  Advogado  TP10 

Doutor  Rogério José Ferraz Donnini  Cível / Consumidor  Advogado  TP20 

Livre Docente 
Rosa Maria Barreto Borriello 
de Andrade Nery  Cível 

Juíza do 2º Tribunal 
de Alçada  TP30 (4) 

Mestre  Rosana Rossi Ferramenta  Direito Administrativo/ Cível  Advogada  04 H/A 

LivreDocente  Rui Geraldo Camargo Viana  Cível  Advogado 
TP20 
TP10 (4) 

LivreDocente  Sérgio Seiji Shimura  Cível 
Promotor de 
Justiça 

TP10 
TP30 (4) 

Graduada  Simone da Silva Thallinger  Cível  Advogada  TP10 

Mestre  Simone Fristchy Louro  Cível/Família/Trabalho  Advogada  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre 
Solange  Gonçalves  Roja 
Potecasu  Administrativo / Trabalho  Advogada 

TP05 
01 H/A (*) 

Mestre (2)  Suely Esther Gitelman  Trabalho  Advogada 
TP05 
01 H/A (*) 

Doutora  Suzana Maria P. C. P. Federighi  Direitos Difusos e Coletivos 
Procuradora  do 
Estado  TP20 (4) 

LivreDocente 
Teresa  Celina  de  Arruda 
Alvim Wanbier  Cível  Advogada 

TP10 
TP30 (4) 

Graduada (1) 
Vera  Lúcia  Olivério  Dias  da 
Rocha  Cível/Família  Advogada  TP10 

Mestre (2)  William Santos Ferreira 
Cível/Imobiliário/Empresarial 
/ Fam. Sucs e outros  Advogado  TP20 

(*) Regime de trabalho misto: hora/aula e orientação TCC 

PROFESSORES AUXILIARES:, Airton Vieira, Anna Cândida S. Suplicy Forbes, Celso Palley,  Claudia E. 
Schwerz  Cahali  ,  Daniela  Lenza  Navarrete,  Elisete  Aparecida  Prado  Sanches,  Enrico  Giannelli,  Luciana 
Terezinha  Simão  Villela,  Luiz  Fernando  H.  Sant’anna,  Marco  Antonio  Moraes  Sophia,  Maria  Elizabeth 
Mostardo Nunes, Maria Luisa de Oliveira Grieco, Marisa Cláudia Gonçalves Cucio, Marta Regina Prado C. 
Freire, Paulo Guilherme de M. Lopes , Paulo Roberto Mascusi, Paulo Sérgio Nogueira Salles, Rita de Cássia 
Carvalho Pimenta, Rita de Cássia Mesquita Taliba,  Victório Giuzio Neto. 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Paulo Afonso Garrido de Paula  Chefe  Procurador de Justiça  TP20 

Mestre (2)  Sérgio Luis Mendonça Alves  ViceChefe  Procurador de Justiça  TP15 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Alexandre David Malfatti  Cível  Juiz de Direito  TP05 

Mestre (2)  André Gustavo de A. Geraldes  Ambiental  Advogado  TP10 

Mestre  Antônio Carlos Malheiros  Direito Público  Desembargador  TP10 

Doutora  Belinda Pereira da Cunha  Direitos Difusos e Coletivos  Advogada  TP10 

Mestre (2)  Carolina Magnani  Adolescente Infrator  Advogada  TP15 

Graduado (1)  Celso Ferenczi  Cível  Advogado  TP10 

Doutora  Consuelo Y. Moromizato Yoshida  Tributário/Difusos 
Desembargadora 
Federal 

TP10 
TP30 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Eduardo Dias de Souza Ferreira  Infância  e Juventude 
Promotor de 
Justiça  TP15 

Mestre (2)  Érika Bechara  Ambiental  Advogada  TP10 

Mestre (2)  Flávio Crocce Caetano  Direito Público  Advogado  TP30 

Doutor  Frederico da Costa Carvalho Neto  Cível  Advogado  TP10 

Mestre (2)  Josué de Oliveira Rios  Direito do Consumidor  Advogado  TP10 

Mestre (2)  Laura Martins Maia de Andrade  Trabalho  Procuradora  TP05 

Mestre  Lucinéia Rosa dos Santos  Cível / Trabalho  Advogada  TP10 

Doutor  Luiz Antonio de Souza 
Interesses Difusos e 
Coletivos 

Promotor de 
Justiça  TP05 

Doutor  Marcelo Gomes Sodré 
Direito  do  Consumidor/ 
Direito Ambiental 

Procurador do 
Estado  TP20 

Mestre  Maria Stella Gregori 
?????? 

Advogada 
TP05 
01 H/A (*) 

Mestre (2)  Martha de Toledo Machado 
Criminal  e  Infância  e 
Juventude 

Promotora de 
Justiça  TP10 

Mestre (2)  Paulo Afonso Garrido de Paula 
Direito  da  Criança  e 
Adolescente 

Procurador de 
Justiça  TP20 

Mestre (2)  Paulo Sérgio Feuz  Cível  Advogado 
TP05 
03 H/A (*) 

Mestre (2)  Sérgio Luiz Mendonça Alves  Cível  Procurador de Justiça  TP15 

Mestre (2)  Teresa Cristina de Deus  Empresarial  Advogada  TP05 

Graduado (1)  Vitor Morais de Andrade  Cível  Advogado 
TP05 
01 H/A (*) 

LivreDocente  Wagner Balera 
Previdenciário/Direitos 
Humanos  Advogado 

TP10 
TP30 (4) 

(*) Regime de trabalho misto: hora/aula e orientação TCC 

PROFESSORES AUXILIARES:  Lúcia Reisewitz. 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE  DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Eloisa de Sousa Arruda  Chefe  Promotora de Justiça  TP30 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Alfonso Presti  Direito Penal  Promotor de Justiça  TP10 

Doutor  Antônio Carlos da Ponte  Criminal  Promotor de Justiça  TP30 
TP10 (4) 

Graduado  Antônio de Pádua Bertoni Pereira  Criminal  Procurador de Justiça  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Antonio Lopes Monteiro 
Tribunal de Justiça 
– Seção Criminal  Procurador de Justiça  TP20 

Graduado  Antônio Luiz Ribeiro Machado  Cível/ Criminal/ 
Direito Administrativo 

Desembargador 
Tribunal  de Justiça/ 
Advogado 

TP30 

Mestre  Carlos Fernando de Faria Kauffmann  Criminal  Advogado  TP10 

Mestre (2)  Christiano Jorge Santos  Criminal/ Infância 
e Juventude 

Promotor de Justiça  TP20 

Mestre (2)  Cláudio José Pereira  Criminal  Advogado  TP30 

LivreDocente  Dirceu de Mello 
Criminal (Direito 
Penal) 

Juiz 
Desembargador 

TP20 
TP20 (4) 

Graduado (1)  Eduardo Marcelo M. de Freitas  Criminal  Promotor de Justiça  TP10 

Doutor  Eduardo Reale Ferrari  Criminal  Advogado  TP20 

Mestre  Eliana Passarelli  Proteção ao Idoso  Promotora de Justiça  TP20 

Mestre  Eloisa de Sousa Arruda  Criminal  Promotora de Justiça  TP30 

Mestre  Fernando Oscar Castelo Branco  Criminal  Advogado  TP10 

Graduado  Francisco de Camargo Lima  Direito Penal  Delegado de Polícia  TP30 

LivreDocente  Guilherme de Souza Nucci  Direito Público  Juiz  TP10 

LivreDocente  Hermínio Alberto Marques  Porto 
Penal/ Processo 
Penal 

Advogado 
Procurador de Justiça  TP30 (4) 

Graduado  Hugo Crepaldi Neto  Criminal  Advogado  TP30 

Mestre  Issao Kameyama 
Perícias  Médico 
Legais  Médico Legista  TP20 

Mestre  Laís Helena Domingues de Castro  Criminal 
Procuradora do 
Estado  TP35 

Graduado  Luiz Antônio Castro de Miranda 
Câmaras de Direito 
Público do TJSP  Promotor de Justiça  TP15 

Mestre  Marcelo Matias Pereira  Família/Criminal  Juiz de Direito  TP05 

LivreDocente  Marco Antônio Marques da Silva 
Criminal/Direito 
Processual Penal  Magistrado 

TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Marcos Marins Carazai  Criminal  Advogado  TP10 

Graduada (1)  Maria Eugênia Ferreira da Silva  Criminal  Advogada  03 H/A 

Graduada  Maria Inês Trefiglio Valente  Penal  Delegada de  Polícia  40 

Mestre  Maria Sílvia Garcia de A. R. Ferrari 
Promotoria 
Cumulativa  Promotora de Justiça  TP10 

Graduada  Marta de Paula Fernandes  Criminal 
Procuradora de 
Justiça  TP10 

Graduado  Mauro César Bullara Arjona  Direito Criminal  Advogado 
TP10 
03 H/A(*) 

Mestre  Osvaldo Palotti Júnior  Justiça Criminal  Juiz de Direito  TP10 

LivreDocente  Oswaldo Henrique Duek Marques  Criminal  Procurador de Justiça 
TP10 
TP30 (4) 

Graduado  Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes  Criminal  Procurador de Justiça  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Pedro Wilson  Bugarib  Promotoria do Júri  Promotor  TP25 

Graduada  Rita de Cássia Mello de Carvallo  Cível  Advogada  03 H/A 

Graduado  Roberto Maurício Genofre  Criminal  Delegado de Polícia  40 

Mestre (2)  Seong Soo Kim 
Medicina Legal/ 
Clínica  Médico  03 H/A 

Mestre  Tânia Teixeira Laky  Criminal  Advogada  TP05 

Mestre 
Valéria Diez Scarance Fernandes 
Goulart 

Direito Processual 
Penal  Promotora de Justiça  TP10 

Graduado  Vinícius Bairão Abrão Miguel  Criminal  Advogado  03 H/A 

Mestre (2)  Waléria Garcelan Loma Garcia  Penal  Promotora de Justiça  TP20 
(*) Regime de trabalho misto: hora/aula e orientação TCC 

PROFESSORES AUXILIARES: Luiza Rita Ferreira Caeneghem e Raecler Baldresca. 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Márcio Cammarosano  Chefe  Advogado 
TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Antônio Carlos Mendes  ViceChefe  Advogado  TP10 
TP10 (4) 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

LivreDocente  Adilson Abreu Dallari  Direito Público  Advogado  TP10 (4) 

Mestre  Adriana Ancona de Faria 
Constitucional/ 
Administrativo  Advogada  TP10 

Mestre (2)  André Brawerman  Tributário 
Procurador do 
Estado  TP10 

Doutor  Antônio Carlos Mendes 
Constitucional/ 
Administrativo/ 
Tributário 

Advogado  TP10 
TP10 (4) 

Doutor  Carlos Ari Vieira Sundfeld 
Direito Público e 
Regulação  Advogado 

TP10 
TP10 (4) 

LivreDocente  Celso Antônio Bandeira de Mello  Administrativo  Advogado  TP20 (4) 

Graduada  Christianne de Carvalho Stroppa  Administrativo  Advogada  TP35 

Doutora  Daniela Campos Libório Di Sarno  Público  Advogada  TP20 

Doutora  Dinorá Adelaide Musetti Grotti  Direito Público  Advogada 
TP20 
TP10 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Eduardo Martines Júnior  Direito Público  Promotor de Justiça  TP10 

Doutora  Flávia Cristina Piovesan 
Direitos Humanos/ 
Direito Constitucional 

Procuradora do 
Estado 

TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Helga Klug Doin Vieira  Tributário  Advogada  TP30 

Doutora  Heloisa Hernandez Derzi  Previdenciária 
Procuradora 
Federal  TP15 

Mestre (2)  Ionas Deda Gonçalves 
Previdenciário/ 
Tributário 

Procurador 
Federal  TP10 

Graduada  Joana Paula G. M. Batista  Direito Administrativo  Advogada  04 H/A 

Mestre  Jorge Radi Júnior  Direito Público  Advogado  TP10 

Mestre  José Eduardo Martins Cardozo 
Direito  Administrativo 
Filosofia  do Direito  Advogado  TP20 

Mestre  José Roberto Pimenta Oliveira  Administrativo 
Procurador da 
República  TP20 

Mestre (2)  Letícia Queiroz de Andrade  Administrativo  Advogada  TP20 

Doutora  Livia Mª Armentano Koenigtstein Zago  Direito Administrativo  Procuradora  TP20 

LivreDocente  Lúcia Valle Figueiredo Collarile  Direito Administrativo  Advogada  TP30 (4) 

Doutora  Luciana de Toledo T. C. Branco  Direito Constitucional  Advogada  TP10 

LivreDocente  Luiz Alberto David Araujo  Direito Constitucional  Advogado 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Marcelo Buczek Bittar  Constitucional  Procurador  TP30 

LivreDocente 
Marcelo  de  Oliveira  Fausto 
Figueiredo Santos 

Direito Público/ 
Constitucional/ 
Administrativo 

Advogado/ 
Consultor Jurídico 

TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Márcio Cammarosano  Administrativo  Advogado 
TP30 
TP10 (4) 

LivreDocente  Maria Garcia  Magistério Superior  Professora 
TP10 
TP30 (4) 

Graduada  Maria Virgínia G. P. Figueira  Cível  Advogada  TP05 

Doutor  Michel Miguel E. Temer Lulia  Direito Constitucional  Advogado  TP10 (4) 

Doutor  Miguel Horvath Júnior  Previdenciário 
Procurador 
Federal  TP10 

Mestre (2)  Mônica de Melo  Direito Constitucional 
Procuradora do 
Estado  TP10 

Mestre  Neyde Falco Pires Corrêa  Direito Administrativo 
Direito Constitucional 

Advogada 
Procuradora 
Municipal 

TP15 

Doutor  Oscar Vilhena Vieira 
Direito Constitucional 
Direito Internacional 
Direitos Humanos 

Procurador do 
Estado  TP10 

Doutor  Oswaldo de Souza Santos Filho  Previdência Social 
Procurador 
Federal  TP10 

Mestre (2)  Pedro Estevam Alves P. Serrano  Direito Público  Advogado  TP20 

Doutor  Pietro de Jesús Lora Alarcón  Cível/Administrativo  Advogado  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre 
Priscilla  Figueiredo  da  Cunha 
Rodrigues  Direito Tributário  Advogada  TP30 

Doutora  Regina Célia Martinez  Empresarial/ Ambiental/ 
Constitucional 

Advogada/ 
Consultora 
Jurídica 

TP10 

Mestre  Renato Barth Pires 
Direito Público 
(Constitucional)  Juiz Federal  TP15 

Mestre (2)  Roberto Baptista Dias da Silva  Direito Público  Advogado  TP10 

Mestre (2)  Roberto  Correia  da  Silva 
Gomes Caldas 

Direito Público/ 
Administrativo / 
Tributário 

Advogado  TP05 

Doutor  Roberto Maia Filho  Cível/ Criminal  Juiz de Direito  TP05 

Graduado  Sérgio de Macedo Soares 
Direito do Trabalho 
Direito Previdenciário  Advogado 

TP05 

LivreDocente  Silvio Luís Ferreira da Rocha  Administrativo/Criminal  Juiz 
TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Vidal Serrano Nunes Júnior 
Interesses Difusos e 
Coletivos 

Promotor de 
Justiça  TP20 

Mestre  Weida Zancaner  Administrativo/ 
Constitucional 

Procuradora  TP30 

Graduado (1)  Yara Martinez de Carvalho Stroppa 
Direito Constitucional e 
Direito Administrativo  Advogada  TP15 

(*) Regime de trabalho misto: hora/aula e orientação TCC  Eugênio Reynaldo Palazzi Jr. 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS, ECONÔMICAS E COMERCIAIS 

Titulação  Nome  Cargo  Qualif icação Profissional  Regime de 
Trabalho 

LivreDocente  Roque Antônio Carrazza  Chefe  Advogado 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Nelson Nazar  ViceChefe  Juiz do Trabalho  TP10 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduada  Anna Emilia Cordelli Alves  Direito Tributário  Advogada  TP05 

Doutor  Antônio Márcio da C. Guimarães  Cível/Comercial  Advogado  40 

Graduado  Antônio Sampaio Amaral Filho 
Administrativo/ Civil/ 
Trabalhista  Advogado  02 H/A 

Doutor  Carlos Roberto Husek  Trabalho  Juiz  TP30 

Graduada  Claudia Aparecida de S. Trindade  Tributário 
Procuradora da 
Fazenda Nacional  01 H/A 

Mestre 
Cláudia  Villagra  da  Silva 
Marques 

Propriedade  Intelectual  e 
Internacional  Advogada  TP30 

Mestre  Cláudio de Abreu  Direito Tributário  Advogado  TP15



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Clóvis Beznos  Direito Administrativo  Advogado  TP20 

Doutor  Djalma Bittar  Tributário  Advogado  TP10 

Graduada  Dulce Soares Pontes Lima  Cível  Advogada  TP05 

Mestre  Ecio Perin Júnior  Empresarial  Advogado  40 

Mestre  Elenice Maria Sant’anna  Civil/Comercial  Advogada 
TP05 
06 H/A(*) 

Doutora  Elizabeth Nazar Carrazza  Consultoria Tributária  Advogada 
TP10 
TP20 (4) 

Graduado  Enéas Fonseca Cicivizzo  Trabalho  Advogado  03 H/A 

LivreDocente  Estevão Horvath  Tributário/ Financeiro 
Procurador do 
Estado 

TP15 
TP10 (4) 

Mestre (2)  Fábio Costa Couto Filho  Direito Público 
Procurador  do 
Município  TP10 

LivreDocente  Fábio Ulhôa Coelho  Direito Comercial  Advogado  40 (4) 

Mestre (2)  Faissal Yunes Júnior  Empresarial  Advogado  TP10 

Doutor 
Fernando  Antonio  Albino  de 
Oliveira 

Direito Econômico – Mercado 
Financeiro e de Capitais  Advogado  TP10 (4) 

Mestre  Fernando Brandão Whitaker  Cível/ Tributário  Advogado  TP10 

Graduado  Fernando de Oliveira Marques  Direito Econômico 
Economista 
Advogado 

TP05 
03 H/A(*) 

Doutor  Geraldo José Guimarães Silva  Cível /Empresarial  Advogado  TP10 

Doutor  Jacques Labrunie  Direito Comercial  Advogado  TP10 

Doutor  José Artur Lima Gonçalves  Tributário  Advogado  TP10 (4) 

Graduado  José Carlos M. Teixeira Filho  Econômico  Advogado  TP05 

LivreDocente  José Eduardo Soares de Melo  Tributário  Advogado  TP10 

Doutor  José Roberto D’Affonseca Gusmão  Propriedade Intelectual  Advogado  TP20 (4) 

Mestre  Josefina Montanarini  Seguradora 
Advogada 
Assessora Jurídica  TP30 

Mestre (2)  Julcira Maria de Mello Vianna  Cível/ Tributário  Advogada  TP30 

Graduado  Luiz Antônio Alves de Souza  Empresarial/ Público  Advogado  TP10 

Graduado  Luiz Gonzaga Modesto de Paula  Comercial  Advogado  TP10 

Graduado (1)  Luiz Haroldo Gomes de Soutello  Moeda e Bancos 
Procurador 
Federal  TP05 

Graduado (1)  Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira 
Direito Administrativo/ 
Constitucional/ Eleitoral  Advogado  TP05 

Graduado  Luiz Teixeira  Comercial  Advogado  TP20 

Mestre (2)  Luiza Nagib  Tributário  Advogada  TP10 

Mestre  Marcio Severo Marques 
Tributário/ Administrativo 
Empresarial  Advogado  TP10 

Doutor  Marcus  Elidius  Michelli  de 
Almeida 

Cível/ Comercial  Advogado  40 

Doutora  Margareth Anne Leister  Fiscal 
Procuradora da 
Fazenda Nacional 

TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Maria Leonor Leite Vieira  Direito Tributário  Advogada  TP10 

Doutor  Marino Luiz Postiglione  Cível  Advogado  TP10 

Mestre  Maurício Scheinman  Empresarial  Advogado  TP30 

Graduada  Michele Aguiar Kakon  Direito Comercial  Advogada  40 

Graduado  Moacir Antônio Miguel  Cível  Advogado  03 H/A 

Mestre  Nelson Nazar  Trabalho / Economico  Juiz do Trabalho  TP10 

Mestre  Orlando da Silva Leite Júnior  Empresarial/ Tributário  Advogado  02 H/A 

LivreDocente  Paulo de Barros Carvalho  Tributário  Advogado 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Regina Helena Costa 
Tributário/ Administrativo/ 
Previdenciário 

Desembargadora 
Federal  TP10 

Mestre  (2)  Renata Marques Ferreira  Tributário  Advogada  TP05 

Doutor  Renato Lopes Becho  Tributário  Juiz Federal  TP10 
TP10 (4) 

Doutor  Ricardo Hasson Sayeg 
Direito Empresarial/ 
Tributário/ Penal  Advogado  TP10 

Graduado  Ricardo Penteado de Freitas Borges 
Direito  Público  /  Direito 
Eleitoral e Administrativo  Advogado  04 H/A 

Doutor  Roberto Quiroga Mosqueira  Tributário  Advogado  TP10 

LivreDocente  Roque Antônio Carrazza  Tributário  Advogado 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre (2)  Rosemarie Adalardo Filardi  Empresarial  Advogada  TP30 

Graduado  Rubens Lazzarini 
Comercial/ Empresarial/ 
Tributário  Advogado  TP20 

Mestre  Rubens Tarcísio F.  Velloza  Direito Comercial  Advogado  TP20 

Mestre  Sidnei Turczyn  Cível/ Empresarial  Advogado  TP10 

* Regime de trabalho misto: hora/aula e orientação TCC 

PROFESSORES AUXILIARES: Alessandra Maria M. La Regina, Maria Hermínia P. P.  e Silva Moccia, 
Maria  Regina  Marino  Ferreira  Conti,  Patrícia  Saito,  Paulo  Henrique  Fantoni,  Sandra  Moschetti  Pinho 
Cicivizzo,  Valéria  Cristina  P.  Furlan  Vera  Lúcia  Manso  de  Sena  Modesto  de  Paula,  Walter  Carlos 
Cardoso Henrique. 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE TEORIA GERAL DO DIREITO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Edson Iuquishigue Kawano  Chefe  Advogado  40 

Doutora  Márcia Cristina de Souza Alvim  ViceChefe  Advogada  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Airton Andrade Leite  Ensino Superior  Advogado  TP20 

Mestre  Ana Paula Sebe Filippo  Filosofia do Direito  Advogada  TP05 

Mestre  Celeste Maria Gama Melão 

Direito  Educacional  e 
Público  /  Ética  /  Gestão 
Sócioeducacional 

Profissional  do 
Direito  40 

LivreDocente  Celso Fernandes Campilongo 
Teoria do Direito/ Cível/ 
Concorrencial  Advogado  TP10 (4) 

LivreDocente  Cláudio de Cicco 
Filosofia  do  Direito/ 
Teoria Geral do Direito  Advogado 

TP20 
TP10 (4) 

Mestre (2)  Cláudio Ganda de Souza  Cível/ Comercial  Advogado 
TP05 
02 H/A(*) 

Graduado  Clério Rodrigues da Costa  Cível 
Procurador do 
Estado 

TP05 
02 H/A(*) 

Mestre  Dora Nogueira Porto  Pesquisa e Docência  Socióloga  TP20 

Graduado  Edson Iuquishigue Kawano  Cível  Advogado  40 

Doutor  Gabriel Benedito Issaac Chalita  Filosofia do Direito  Advogado  TP30 (4) 

Mestre (2)  Greice Patrícia Fuller  Criminal/ Ambiental  Advogada  04 H/A 

Mestre  Guilherme Arruda Aranha  Cível  Advogado  TP05 

Mestre  Ida Raichtaler do Valle  Planejamento e Docência  Cientista Social  06 H/A 

Mestre (2)  Ivone Cristina de Souza João  Cível  Advogada  TP05 

Mestre  João Monteiro de Castro  Cível 
Procurador do 
Estado  TP25 

Mestre  Juarez Rogério Felix  Civil / Público  Advogado  03 H/A 

Doutor  Lafayette Pozzoli  Cível  Advogado  TP10 

Doutora  Lídia Reis de Almeida Prado  Direito Público 
Procuradora da 
Prefeitura  TP10 

Doutor  Luiz Sérgio F. de Souza  Direito Público  Magistrado  TP20 

Doutora  Mara Regina de Oliveira  Ambiental  Advogada  TP20 

Doutor  Marcelo Souza Aguiar  Cível  Juiz Federal  TP20 (4) 

Doutora  Marcia Cristina Souza Alvim  Direito Público  Advogada  TP20 

Doutor  Marcio Anatole de S. Romeiro  Filosofia do Direito, Etica, 
Filosofia Contemporânea 

Professor  TP05 

Graduado  Marcos Novaroski F. Velloza  Cível  Advogado  04 H/A 

Doutora  Marily Diniz  Amaral Chaves  Criminal 
Procuradora do 
Estado  TP05 

Graduado  Mario Antônio Trovado Cury  Contratos  Advogado  TP10 

Mestre (2)  Mario Franco Enzo Pugliese  Cível/ Tributário  Advogado  TP10 

Mestre  Maurício Nogueira dos Santos  Filosofia do Direito  Professor  08 H/A 

Doutor  Nelson Saule Júnior 
Direito Urbanístico 
Direitos Humanos 
Direito Público 

Advogado  TP25



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Noirma Murad  Cível/ Empresarial  Advogada  TP30 

Graduado  Paulo César Fabra Siqueira  Teoria Geral do Direito  Advogado  TP20 

Mestre  Ritinha Alzira M. C. Stevenson  Cível  Juíza Federal  TP10 

Mestre (2)  Rodrigo Priolli de Oliveira Filho  Cível/ Consumidor  Advogado  TP20 

Mestre  Sady Santos Dalmas  Comercial/Civil/Tributário  Advogado  TP30 

Doutora  Sílvia Carlos da Silva Pimentel  Filosofia do Direito  Advogada  40 

Graduada (1)  Sílvia Lopes Varella F. Sumi  Economia  Advogada  40 

LivreDocente  Tércio Sampaio Ferraz Júnior  Direito Econômico  Advogado  TP20 (4) 

Mestre  Vera  Maria de C. P. Rodrigues  Securitário  Advogada  02 H/A 

Graduado  Wladimir Novaes  Cível/ Tributário 
Procurador do 
Estado 

TP05 
02 H/A (*) 

(*) Regime de trabalho misto: hora/aula e orientação TCC 

PROFESSORES AUXILIARES:, Branca Lescher Facciolla, Joaquim Dias Alves, Márcia Arnaud Antunes, 
Thales Baleeiro Teixeira. 
De acordo com a metodologia de ensino adotada na Faculdade de Direito, os professores regentes de disciplinas são 
acompanhados em algumas aulas, por professores auxiliares.



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA 

DIRIGENTES DA FACULDADE 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Luiz Gonzaga Morettin  Diretor  Matemático  40 

Mestre (2)  Eduardo Fernandes Pestana Moreira  ViceDiretor  Administrador  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRAÇÃO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Narcélio José dos Santos  Chefe  Economista  TP20 

Doutor  Francisco Antônio Serralvo  Vicechefe  Administrador 
TP20 
TP20 (4) 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Agustin Perez Rodrigues  Marketing  Administrador  40 

Doutor  Alexandre Luzzi Las Casas  Marketing  Administrador 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Amauri Pedroso Catropa  Administração Geral  Administrador  40 

Mestre  Ana Lúcia de Madureira Biral  Recursos Humanos  Psicóloga  40 

Mestre  Ana Maria Ramos Buairide  Marketing  Administradora  TP30 

Graduado (1)  Antônio Carlos Gobe  Marketing  Administrador  TP05 

Mestre  Antônio Carlos Lima Duran  Recursos Humanos  Economista  TP25 

Mestre  Antonio Joaquim R. Q. Cunha  Administração Financeira  Administrador  TP20 

Doutor  Antônio Vico Mañas  Administração Geral  Administrador 
TP20 
TP20 (4) 

Doutor 
Arnaldo  José  F.  Mazzei 
Nogueira  Administração Geral  Administrador  40 

Doutor  Belmiro do Nascimento João  Administração Geral 
Administrador 
Engenheiro  40 

Mestre (2)  Carlos Alberto Ribeiro Barbosa  Administração de Marketing  Psicólogo  40 

Mestre  Carlos Roberto de Mello  Finanças  Administrador  40 

Doutora  Carmen Lídia Ramuski  Marketing  Administradora  TP30 

Mestre  (2)  Celso Sebastião de Souza  Administração Geral  Sociólogo  TP30 

Mestre  Cláudio Capp Pacheco  Administração da Produção  Engenheiro  TP20 

Mestre  Cristiane Chaves Gattaz Bueno  Sistema de Informação  Administradora  TP30 

Doutora  Denise Poiani Delboni  Recursos Humanos  Administradora  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Edson Mariano da Silva  Finanças  Administrador  TP15 

Mestre (2)  Eduardo Fernandes P. Moreira  Administração Financeira  Administrador  40 

Mestre (2)  Egydio Barbosa Zanotta  Marketing  Economista  40 

Mestre  Elcio Gozzi  Administração da Produção  Engenheiro  40 

Mestre (2)  Eliana Regina Iapichini Pecht  Sociologia  Socióloga  TP20 

Mestre (2)  Elisabete Adami P. dos Santos  Recursos Humanos  Administradora  40 

Mestre (2)  Elisabeth Juliska Rago  Sociologia  Socióloga  TP20 
Graduado (1)  Elizete Fantato  Marketing  Comunicação Social  TP10 

Doutor  Fábio Gallo Garcia 
Administração Contábil / 
Financeira  Administrador  TP20 

Mestre (2)  Felício Padula Benatti  Marketing  Economista  40 

Doutor  Félix Alfredo Larrañaga 
Finanças Internacionais/ 
Logística/Com. Exterior  Engenheiro  TP30 

Mestre  Flavio Carneiro G. Alcoforado  Administração Geral  Administrador  TP25 

Doutor  Francisco Antônio Serralvo  Marketing  Administrador 
TP20 
TP20 (4) 

Livre Docente  Gastão Rúbio de Sá Weyne  Administração da Produção 
Engenheiro 
Advogado  40 

Doutor  Geraldo Aparecido Borin  Administração Geral  Administrador  40 

Graduado (1)  Gerson Alfieri  Organização e Métodos  Economista  TP20 

Doutor  Gezio Duarte Medrado  Direito  Juiz de Direito  TP20 

Graduado (1)  Gilberto Caetano  Administração Geral  Economista  40 

Mestre (2)  Gin Kwan Yue  Administração da Produção  Engenheiro  40 

Doutor  Hamilton D’Angelo  Administração Geral  Pedagogo  40 

Mestre  Helgo Max Seitz  Marketing  Administrador  40 

Graduado (1)  Irani Cavangoli  Administração Geral  Administrador  TP30 

Doutor  Ivan Ricardo Gartner  Administração Financeira  Engenheiro  TP30 

Graduado (1)  Administrador  Sociologia  Sociólogo  TP30 

Mestre  Jaert Jacó Sobanski  Administração Financeira  Direito  TP10 

Doutor  Jean Pierre Marras  Recursos Humanos  Administrador  TP25 

Mestre  João Cândido G. Saraiva  Marketing  Direito  TP30 

Mestre (2)  João Gonçalves Monteiro Jr.  Administração Geral  Administrador  TP20 

Graduado (1)  José Carlos Borsoi  Produção  Administrador  TP10 

Graduado  José Cláudio Correra  Administração de Marketing  Administrador  TP10 

Graduado (1)  José Natale  Direito  Advogado  40 

Doutor  José Odálio dos Santos  Administração Financeira 
Administrador 
Contador 

TP20 
TP20 (4) 

Mestre (2)  José Palandi Júnior  Marketing  Desenhista Industrial  40 

Mestre (2)  José Roberto Martins Ferreira  Sociologia  Historiador  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  José Wilson Saraiva  Marketing  Administrador  TP05 

Mestre  Luciane Tudda  Administração da Informática  Administradora  40 

Doutor  Luciano Antônio P. Junqueira  Administração Geral  Sociólogo 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Luís Antonio Volpato  Finanças  Administrador  TP25 

Mestre (2)  Luiz Cláudio Zenone  Marketing  Administrador  40 

Graduado  Luiz Loretti Neto  Finanças  Administrador  TP30 

Graduado  Luiz Tadeu Moraes Villaça  Recursos Humanos  Administrador  TP20 

Graduado  Marco Antonio F. David  Finanças  Administrador  TP10 

Mestre (2)  Marcos Augusto de C. Senna  Administração Geral  Economista  40 

Mestre  Marcos Roberto Piscopo  Administração Geral  Administrador  TP20 

Graduada (1)  Maria Amélia Jundurian Cora  Administração Geral  Administradora  TP05 

Doutora  Maria Aparecida F. de Aguiar  Administração Geral  Psicóloga 
TP20 
TP 20 (4) 

Doutora  Maria Clotilde P.R.B. Sant Anna  Marketing  Administradora  40 

Mestre (2)  Maria do Carmo R. S. Ferreira  Finanças  Administradora  TP30 

Mestre  Maria de Betânia Paes Norgren  Psicologia Organizacional  Psicóloga  TP20 

Mestre (2)  Maria do Carmo R.S. Ferreira  Administração Financeira  Administradora  40 

Graduada  Maria Lúcia Jordão Ortega  Direito Administrativo  Advogada  40 

Graduado (1)  Maria Odila Amarante Savoy  Psic. Organizacional  Psicóloga  TP20 

Mestre (2)  Maria Sidnéa N. M. Rodrigues  Sociologia  Socióloga  40 

Doutora  Maria Virginia Llatas  Administração Informática  Matemática  40 

Mestre (2)  Marília de G. L. e Silva Tose  Recursos Humanos  Direito  TP20 

Livre Docente  Marly Cavalcanti 
Planejamento Estratégico 
Empresarial 

Administradora 
Advogada  40 

Graduado  Messias de Freitas Leitão  Direito  Advogado  40 

Doutor  Moacir de Miranda Oliveira Jr.  Marketing  Administrador 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Myrt Thania de Souza Cruz  Psicologia Organizacional  Psicóloga  40 

Mestre (2)  Narcélio José dos Santos  Recursos Humanos  Economista  TP20 

Doutora  Neusa M. Bastos F. dos Santos  Recursos Humanos  Administradora  40 (4) 

Doutor  Onésino de Oliveira Cardoso  Comunicação e Marketing  Administrador 
TP 10 
TP 30 (4) 

Mestre (2)  Paulo Romaro  Finanças  Sociólogo  40 

Mestre (2)  Plínio João de Sousa  Administração Geral  Administrador  40 

Mestre  Régio Lacerda  Psicologia Organizacional  Psicólogo  40 

Mestre  Ricardo Sampaio Zanotta  Marketing  Direito  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Rita de Cássia Czinczel Hasse  Psicologia  Organizacional  Psicóloga  TP20 

Mestre (2)  Rivadávia Pereira Gomes Fº  Administração Geral  Administrador  40 

Graduado (1)  Roberto Álvaro Torquato  Administração Geral  Administrador  40 

Mestre  Ronaldo Grecco  Administração da Informática  Administrador  40 

Mestre  Rosana Lucille Bassinello  Administração Geral  Administradora  40 

Doutor  Rubens Famá  Administração Financeira  Administrador  40 (4) 

Mestre  Rubens Leonardo Monicci  Recursos Humanos  Sociólogo  TP30 

Mestre  Ruth Yamada Lopes Trigo  Psic. Organizacional  Psicóloga  40 

Mestre  Sady Earle de Alencar  Administração da Produção 
Advogado 
Economista Contador  TP30 

Graduada (1)  Sandra Mára Ribeiro Muradi  Direito  Advogada  40 

Doutor  Sérgio Gozzi  Administração da Produção  Engenheiro 
TP20 
TP20 (4) 

Graduado (1)  Sérgio Pereira de Q. Cotrim  Marketing  Economista  TP10 

Mestre  Valdenise Lezier Martyniuk  Marketing 
Publicidade  e 
Propaganda  TP30 

Mestre (2)  Valério de Alencar Weyne  Administração da Produção 
Administrador 
Economista  40 

Mestre (2)  Wagner Abrão Martins  Administração da Produção  Engenheiro  40 

Mestre (2)  Waldomiro Piedade Filho  Finanças  Administrador  40 

Doutor  Walter Gomes da Cunha Filho  Administração da Produção  Engenheiro  40 

Doutor  William Eid Júnior  Administração Financeira  Administrador  TP10 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ATUÁRIA E MÉTODOS QUANTITATIVOS 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Samuel Hazzan  Chefe 
Matemático 
Engenheiro  TP30 

Mestre  Maria Célia Muniz Santiago  Suplente  Matemática  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado (1)  Antonio Carlos Lopes Alvares  Matemática Financeira  Atuário / Contador  TP30 

Graduado (1)  Antônio Cordeiro Filho 
Matemática Financeira 
Matemática Atuarial  Atuário  TP20 

Graduado  Antônio José Pinheiro de Almeida  Matemática 
Físico 
Advogado  TP30 

Doutora  Cecília Pescatore Alves  Metodologia Científica  Psicóloga  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Dalva Regina Ribeiro Barbosa  Estatística 
Estatística 
Marketing  TP20 

Livre Docente  Edmundo Éboli Bonini 
Matemática Financeira 
Estatística  Atuário 

TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Edson Ferreira de Oliveira  Estatística Aplicada 
Engenheiro 
Matemático  40 

Doutor  Edson  Marques Flores  Estatística  Estatístico  TP05 

Graduada (1)  Elisa Missae Tanonaka  Matemática  Matemática  TP20 

Mestre (2)  Elizabeth Borelli 
Estatística / Lógica 
Informática 

Administradora 
Física  40 

Mestre (2)  Everaldo Montesi Medeiros  Estatística  Economista  40 

Mestre  Fátima Lilian Mélega Gallo  Estatística Matemática  Matemática  40 

Doutor  Flávio Angelini  Estatística  Economista  40 

Graduado  Francisco Duarte Caparroce  Matemática Aplicada  Economista  TP30 

Graduado  Gerhard Dutzmann  Matemática Atuarial  Atuário  TP10 

Mestre (2)  Giuseppe Milone  EstatísticaMatemática  Atuário  40 

Doutora  Hiroco Fuita  Matemática 
Matemática 
Física  40 

Doutor  Jair Pereira dos Santos  Estatística  Matemático  40 

Mestre  João Antonio Polido  Estatística  Matemático  40 

Doutor  José Alberto Soler Bezerra  Matemática  Matemático  TP20 (4) 

Mestre  José Carlos Fernandes Rodrigues  Matemática  Matemático  40 

Mestre  José Luiz Carlos Demário  Informática 
Engenheiro 
Médico  40 

Mestre (2)  Luiz Carlos Paulino Guimarães  Estatística  Engenheiro  40 

Doutor  Luiz Gonzaga Morettin  Estatística  Matemático  40 

Doutor  Luis Patrício Ortiz Flores  Estatística  Estatístico  40 

Graduada  Magda Tsuê M. Ardisson  Matemática Atuarial  Atuária  TP10 

Mestre  Maria Célia Muniz Santiago  Matemática  Matemática  40 

Mestre  Maria Regina Nothen  Medicina  Médica  TP05 

Mestre  Regina Maria Baratho  Estatística  Estatística  40 
Mestre (2)  Renaldo Antônio Gonçalves  Estatística  Economista  40 

Mestre  Roberto Benedicto Aguiar Filho  Matemática  Matemático  TP30 

Graduado  Ruy Vicente Galisi 
Matemática Financeira 
Estatística 

Matemático 
Engenheiro  40 

Graduada (1)  Salete Aparecida Ferreira  Matemática Estatística  Contadora  TP30 

Doutor  Samuel Hazzan  Matemática Financeira 
Matemático 
Engenheiro  TP30 

Doutor  Saulo de Tarso e Souza  Estatística Matemática  Economista  40 

Doutor  Sérgio Éboli Bonini  Estatística  Economista  40 

Mestre  Silvia Assinati Meira  Matemática  Matemática  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Silvio Nececkaite Sant Anna  Matemática Financeira  Atuário  40 

Graduado  Stefanos Melher  Matemática Atuarial 
Administrador 
Atuário  TP20 

Graduado (1)  Valder Viana de Carvalho  Matemática Financeira  Contador/Atuário  TP20 

Graduada (1)  Vera Lúcia O. das Neves  Matemática  Matemática  40 

Graduado (1)  Victor Hugo Cesar Bagnati  Matemática Atuarial  Atuário  TP20 

Graduado (1)  Victor Marcelo Rojas Santander 
Matemática Financeira 
Informática  Engenheiro  40 

Doutor  Wilson Vilanova  Matemática Financeira  Contador  TP10 

Mestre  Yaeko Uehara  Informática / Estatística  Administradora  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Adhemar Apparecido De Caroli  Chefe  Economista  40 

Mestre  José Heleno Mariano  Vicechefe  Contador  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Adhemar Apparecido De Caroli  Tec. Med. Desempenho  Economista  40 

Doutor  Antonio Benedito S. Oliveira  Ética Geral e Profissional  Contador  40 

Mestre  Carlos Aragaki  Auditoria  Contador  TP20 

Graduado (1)  Carlos Vieira  Controladoria Governamental  Contador  TP30 

Doutora  Denise Fabretti  Legislação Tributária  Advogada  40 

Graduada  Dilene Ramos Fabretti 
Legislação Tributária  e 
Relações do trabalho  Advogada  40 

Mestre  Edevaldo Gomes  Contabilidade de Custos  Administrador  40 

Mestre  Fernando de Almeida Santos 
Contabilidade e Análise 
de Balanços  Administrador  40 

Graduado (1)  Francisco Hashimoto  Contabilidade Intermediária  Contador  40 

Graduado  Francisco Moreno Corrêa 
Planejamento Contábil 
Tributário  Advogado  TP30 

Mestre  Geraldo Gianini 
Mec. das Inst. Financ. e 
Planej.Contábil Financeiro  Contador  40 

Mestre  Gleubert Carlos Coliath 
Introd.Pesquisa Contábil e 
Anal.Dem.Contábeis  Contador  40 

Doutor  Ivam Ricardo Peleias 
Introd. Pesq. Contábil e 
Contabilidade Básica  Contador  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Izilda Lorenzo 
Planejamento  Contábil 
Financeiro  /  Controladoria 
Organizacional 

Contadora  TP20 

Livre Docente  José Carlos Marion  Teoria da Contabilidade  Contador  40 (4) 

Mestre  José Carlos T. Oyadomari  Contabilidade de Custos  Contador  40 

Mestre  José Heleno Mariano  Contabilidade de Custos e 
Práticas na Área Contábil 

Contador  40 

Mestre  José Luiz Munhós 
Análise das Demonstrações 
Contábeis/ Cont.Gerencial  Contador  40 

Doutor  Juarez Toreno Belli 
Normas  Contábeis  e  de 
auditoria  Contador  TP30 

Graduado (1)  Luiz Carlos Vaini 
Teoria da Contabilidade/ 
Prática na Área Contábil  Contador  40 

Doutor  Napoleão Verardi Galegale 
Normas  Contábeis  de 
Auditoria  Contador 

TP10 
TP20 (4) 

Doutora  Nena Geruza Cei  Contabilidade Avançada  Contadora  40 

Graduado (1)  Nicolás Alvarez Nuñez  Contab. de Custos e Controle 
e Gestão de Custos 

Contador  40 

Doutor  Paulo Roberto da Silva  Controladoria  Contador  TP30 (4) 

Doutor  Roberto Fernandes dos Santos  Controladoria  Economista 
TP10 
TP30 (4) 

Graduado (1)  Sérgio Januário de Freitas 
Tec. Méd..  Desempenho 
e Controladoria  Contador  40 

Mestre  Silney de Souza  Contabilidade de Seguros  Contador  TP10 

Mestre  Vicente Bosco Filho  Planej.Contábil Financeiro  Contador  40 

Graduada (1)  Vilma Silva de Oliveira  Contabilidade de Custos  Contadora  40 

Graduado (1)  Waldir Rhein 
Contabilidade de Custos 
Contab.Anál.Balanços.  Contador  40 

Mestre  Wlilliam Carlo B. Cei dos Santos 
Contabilidade de Custos / 
Práticas Contábeis  Contador  TP30 

Mestre  Windsor Espenser Veiga  Contab. Anál. Balanços  Contador  40 

Doutora  Zaina Said El Hajj  Introdução Pesq. Contábil  Contadora  TP10 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Norma Cristina Brasil Casseb  Chefe  Economista  40 

Doutora  Márcia Flaire Pedroza  Vicechefe  Economista  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Adriano Henrique R. Biava  Economia do Setor Público  Economista  40 

Doutor  Alcides Ribeiro Soares  Economia Política  Economista  40 

Mestre (2)  Alexandre Comin  Economia Industrial  Economista  TP20 

Doutora  Anita Kon  Economia Regional e Urbana  Economista 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Antônio Carlos Alves dos Santos  Teoria Econômica  Economista  40 

Doutor  Antônio Carlos de Moraes 
Técnica  de  Pesquisa  em 
Economia  Economista 

TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Antônio Corrêa de Lacerda  Economia Industrial  Economista  40 

Graduado  Antônio Douglas W. Leite 
Desenvolvimento 
Sócio Econômico  Economista  40 

Doutor  Armando Barros de Castro  Economia Brasileira  Economista  TP30 

Doutor  Bruno José Daniel Filho  Economia Brasileira  Engenheiro Civil  40 

Graduado (1)  Carlos de Souza Braga  Econometria  Economista  40 

Doutor  Carlos Donizeti M. Maia  Economia  Monetária  Economista  40 

Doutor  Carlos Eduardo F. Carvalho  Economia  Monetária  Economista 
TP10 
TP 30 (4) 

Doutora  Celina Martin Ramalho  Macroeconomia  Economista  TP20 

Doutor  César Roberto L. da Silva  Economia Agrícola  Economista 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Claudemir Galvani  Economia Brasileira  Economista  TP10 

Doutora  Cláudia Helena Cavalieri  Economia do Trabalho  Economista  40 

Doutora  Cristina Helena P. de Mello  Economia Monetária  Economista  40 

Mestre  Darlene Ramos Dias  Economia Agrícola  Economista  TP20 

Mestre  Fernando Roberto Leite Neto  Economia Internacional  Economista  TP20 

Doutor  Flávio Mesquita Saraiva  Desenvolvimento SócioEconômico  Economista  40 

Graduado (1)  Francisco González  Teoria Econômica  Economista  40 

Mestre  Gabriel Natalino da Costa  Economia Brasileira  Engenheiro Químico  40 

LivreDocente  Gilson de Lima Garófalo  Microeconomia  Economista  40 

Doutor  Gilval Mosca Froelich 
História  do  Pensamento 
Econômico  Economista  40 

Doutor  Jason Tadeu Borba  Economia Política  Economista  40 

Doutor  João Batista Pamplona  Economia do Trabalho 
Engenheiro 
Agrônomo 
Administrador 

TP20 
TP20 (4) 

Doutor  João Ildebrando Bocchi  Economia do Setor Público  Economista  40 

Doutor  João Machado Borges Neto  Economia Política  Economista 
TP20 
TP20 (4)



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  João Mamede Cardoso  Economia Internacional  Economista  40 

Mestre  João Pizysieznig Filho  Economia Agrícola 
Engenheiro 
Agrônomo  40 

Mestre  Jorge Alano S. Garagorry  Teoria Econômica  Economista  40 

Doutor  José Benedito de Z. Maia  Economia Brasileira  Economista  TP30 

Mestre  José Geraldo P. Júnior  Teoria Econômica  Administração  TP20 

Doutor  José Márcio Rebolho Rego  Economia Brasileira  Economista  TP10 

Doutor  José Nicolau Pompeo  Finanças e Economia  Economista  40 

Mestre  José Roberto Amaral Leite  Teoria Econômica  Economista  TP20 

Doutor  Júlio Manuel Pires  Economia do Setor Público  Economista 
TP10 
TP30 (4) 

Doutor  Ladislau Dowbor  Planejamento  Econômico  Economista  40 (4) 

Doutora  Laura Valladão de Mattos  Teoria Econômica  Economista 
TP30 
TP10 (4) 

Doutor  Leonardo  Nelmi Trevisan 
História Econômica 
Geral  Historiador 

TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Leslie Denise Beloque  Economia Política  Economista  40 

Graduada  Luba Chinkerman  Teoria Econômica  Socióloga  40 

Doutor  Luís Eduardo Afonso  Microeconomia 
Engenheiro 
Economista  TP10 

Graduado  Luis Sérgio Lopes Serra  Economia Política  Economista  40 

Doutor  Luiz Moraes de Niemeyer Neto  Planejamento Econômico  Economista  40 

Mestre (2)  Marcel Guedes Leite  Econometria  Economista  40 

Doutora  Márcia Flaire Pedrosa  Teoria Econômica  Economista  40 

Doutor  Marcos Fernandes G. da Silva  Teoria Econômica  Economista  TP20 

Doutora  Maria Angélica Borges  Economia Política  Socióloga  40 

Doutora  Maria Antonieta Del T. Lins  Economia Monetária  Economista  TP10 

Doutora  Maria Aparecida de P. Rago 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico  Socióloga  40 

Doutora  Maria Cristina P. de Freitas 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico  Economista  TP20 

Doutora  Maria Cristina S. Amorim  Planejamento Econômico  Economista 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Maria Tereza Oliveira Audi  Economia Industrial  Economista  40 

Doutor  Mario José de Lima  Economia Política  Economista  40 

Mestre (2)  Mônica Landi  Economia do Setor Público  Economista  40 

Doutor  Nelson Carvalheiro  Microeconomia  Economista 
TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Nelson Marconi  Economia Monetária  Economista  TP20 

Doutora  Norma Cristina Brasil Casseb  Macroeconomia  Economista  40 

Mestre  Orozimbo José de Moraes  Economia Internacional  Economista  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Patrícia Helena F. Cunha  Economia Monetária  Economista 
TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Paulo Fernandes Baia  Teoria Econômica  Economista  40 

Mestre  Paulo Henrique R. Sandroni  Economia Brasileira  Economista  TP10 
Doutor  Paulo Roberto Arvate  Economia do Setor Público  Economista  TP20 
Doutor  Pedro Hubertus V. Aguero  Economia Industrial  Economista  40 

Doutora  Regina M. D’Aquino F. Gadelha  História Econ. Geral  Historiadora 
TP20 
TP20 (4) 

Doutor  Reynaldo Passanezi Filho  Economia Industrial  Economista  TP30 
Mestre  Ricardo Carlos Gaspar  Economia Brasileira  Economista  40 
Doutor  Roberto Luis Troster  Economia Política  Economista  TP20 
Mestre (2)  Roland Veras Saldanha Júnior  Economia Brasileira  Economista  40 

Doutora  Rosa Maria Marques  Macroeconomia  Economista 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Rosa Maria Vieira Berriel  História Econ. Geral  Socióloga  40 

Doutor  Rubens Rogério Sawaya  Teoria Econômica  Economista  40 

Doutor  Samuel Kilsztain  Economia Política  Economista 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre (2)  Selva Ribas Bejarano  Formação Econômica do Brasil  Economista  40 

Mestre  Sidival Tadeu Guidugli  Econometria  Economista  TP30 

Doutor  Silvio Yoshiro M. Miyazaki  Economia Internacional  Economista  40 
Mestre  Tomás Bruginski de Paula  Técnica Pesquisa Econômica  Economista  TP20 

Graduado (1)  Vito Antônio Letizia  História Econ. Geral  Historiador  40 

Mestre  Waldemir Luiz de Quadros  Macroeconomia  Economista  40 

Graduado  Waldir Pereira Gomes  História Econômica Geral  Economista  40 

LivreDocente  Zilton Luiz Macedo  Economia Urbana  Economista  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS E BIOLÓGICAS 
Praça Doutor José Ermírio de Moraes, 290 
Sorocaba  SP  CEP: 18030230
 (0xx15)  3212. 9877 / Fax (0xx15) 3212.9879 

DIRIGENTES DO CENTRO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Cibele Isaac Saad Rodrigues  Diretora Geral  Médica  40 

Doutora  Maria Cecília Ferro  ViceDiretora Geral  Médica  TP30 

Mestre  Carmen Lúcia Cipullo Gardenal  ViceDiretora Comunitária  Enfermeira  40 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DIRIGENTES DA FACULDADE 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Heitor Zochio Fischer  Diretor  Biólogo  40 

Doutora  Maria  Lourdes Peris Barbo  Vice  Diretora  Médica  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Walter Barrella  Chefe  Biólogo  TP30 
Mestre (2)  Sérgio Moraes  ViceChefe  Engenheiro  TP20 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Heitor Zochio Fischer  Zoologia  Biólogo  40 

Doutor  Henry Lesjak Martos  Ecologia Vegetal  Engenheiro  TP10 

Doutor  Marco Antônio P.V.de Moraes  Física Nuclear  Físico  TP20 

Doutora  Maria Cornélia Mergulhão  Educação Ambiental  Bióloga  40 

Mestre  Minoru Iwakami Beltrão  Saneamento  Engenheiro  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Paulo Inácio K. L. do Prado  Ecologia  Biólogo  TP10 

Mestre (2)  Paulo Roberto Moraes  Geografia  Geógrafo  TP10 

Mestre (2)  Sérgio Moraes  Ciência da Computação  Engenheiro  TP20 

Doutor  Walter Barrella  Ecologia  Biólogo  TP30 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Eliana Aparecida de Rezande Duek  Chefe  Química  40 

Mestre  Mercia Pelizari Pacheco  ViceChefe  Médica Veterinária  TP15 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Carlos Antonio Dini  Fisiologia  Médico  TP20 

Mestre  Clemente R. Sannazzaro  Bioquímica  Bioquímico  TP25 

Doutora  Eliana Ap. de Rezende Duek  Química Inorgânica/ Orgânica  Química  40 

Mestre  Gisele Regina de Azevedo  Biofísica  Enfermeira  TP20 

Doutor  João Luis Garcia Duarte  Fisiologia Geral e Humana  Médico  40 

Graduado  José Roberto Ferreira  Fisiologia  Médico  TP10 

Graduada  Leonor Xavier Trigo  Biofísica  Médica  TP10 

Graduado (1)  Marco Túlio Massari  Farmacologia  Médico  TP35 

Graduada (1)  Maria Julieta B. Sannazzaro  Bioquímica  Bioquímica  TP15 

Mestre  Mercia Pelizari Pacheco  Bioquímica  Médica Veterinária  TP15 

Doutor  Paulo Renato Canineu  Farmacologia  Médico  TP20 (4) 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE  MORFOLOGIA E PATOLOGIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Maria Eliza Zuliani Maluf  Chefe  Bióloga  TP30 

Doutor  Pedro Luiz Silva Pinto  ViceChefe  Biomédico  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Alex Tadeu Moraes  Anatomia Patológica  Médico  TP20 

Doutor  Antonio Marcos de Andrade  Anatomia  Médico  TP20 

Doutora  Carolina Guilherme P. Beyrodt  Parasitologia  Bióloga  TP20 

Doutora  Diana Tannos  Histologia  Médica  TP30 

Graduado  Hélio Carlos Bonito  Anatomia  Médico  TP20 

Doutor  Jerônymo Stecca  Patologia e AnatomiaPatológica  Médico  TP30 

Doutor  João José Sabongi Neto  Anatomia  Médico  TP10 

Mestre  José Francisco M. Morad  Anatomia  Médico  TP20 

Doutor  Júlio Boschini Filho  Biologia Geral  Biólogo  40 

Mestre  Lenita Crespo R. F. de Sampaio  Biologia Geral  Bióloga  TP30 

Doutor  Luciano Mendes Castanho  Zoologia  Biólogo  40 

Doutora  Marcela P. Peçanha  Microbiologia  Bióloga  TP10 

Doutora  Maria Cecília Ferro  Patologia e  Anatomia Patológica  Médica  TP30 

Doutora  Maria do Carmo Alberto Rincon  Histologia  Bióloga  TP20 

Doutora  Maria Eliza Zuliani Maluf  Microbiologia  Bióloga  TP30 

Doutora  Maria Lourdes Peris Barbo  Patologia e Anatomia Patológica  Médica  40 

Graduada  Marlene Sabbag Fonseca  Microbiologia  Farmacêutica  TP20 

Doutor  Neil Ferreira Novo  Bioestatística  Médico 
TP10 
TP10 (4) 

Mestre  Nelson Boccato Júnior  Anatomia  Médico  TP30 

Doutor  Nelson Brancaccio dos Santos  Patologia e Anatomia Patológica  Médico  TP30 

Graduado  Orlando F. Rodrigues Júnior  Patologia e Anatomia Patológica  Médico  40 

Doutor  Pedro Luiz Silva Pinto  Parasitologia  Biomédico  TP20 

Mestre  Susana Guimarães Moraes  Histologia  Bióloga  TP20 

Doutor  Thiago Bôer Breier  Botânica  Biólogo  TP10 

Mestre  Vanda Ap. Gavino de Castro  Imunologia  Biomédica  TP30 

Doutora  Vilma Palazetti de Almeida  Botânica  Bióloga  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DIRIGENTES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Maria Helena Senger  Diretora  Médica  40 

Doutor  Luiz Ferraz de Sampaio Neto  ViceDiretor  Médico  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Livre Docente  Edie Benedito Caetano  Chefe  Médico  40 

Mestre (2)  Helio Kiyoshi Hasimoto  Suplente  Médico  TP20 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Alfredo Bauer  Obstetrícia  Médico  TP10 

Graduado  André Nachiluk  Ortopedia e Traumatologia  Médico  TP10 

Graduado  Ângelo Hugo C. Zacariotto  Princípios de Cirurgia/Gastro  Médico  TP10 

Graduado  Antônio Alberto R.Argento  Urologia  Médico  TP10 

Livre Docente  Antônio Rozas  Obstetrícia  Médico  TP30 

Doutor  Ayrton D’Andréa Filho  Ginecologia  Médico  TP20 

Livre Docente  Bussâmara Neme  Obstetrícia  Médico  TP08 

Graduado  Cássio Caldini Crespo  Otorrinolaringologia  Médico  TP20 

Graduado  Cássio Rosa  Princípios de Cirurgia/Gastro  Médico  TP20 

Doutor  Celso Augusto N. Simoneti  Ortopedia e Traumatologia  Médico  TP20 

Graduado  Celso Machado de Araújo Fº  Ortopedia e Traumatologia  Dentista  TP10 

Mestre (2)  Décio Gomes de Souza  Otorrinolaringologia  Médico  TP10 

Graduada  Denyse Tizu Hashimoto  Obstetrícia  Médica  TP10 

Livre Docente  Edie Benedito Caetano  Ortopedia e Traumatologia  Médico  40 

Doutor  Eduardo Álvaro Vieira  Ortopedia e Traumatologia  Médico  TP20 

Mestre  Eduardo Martins Marques  Obstetrícia  Médico  TP10 

Mestre  Elizabeth Kasuko Watanabe  Obstetrícia  Médica  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Fábio Linardi  Princípios de Cirurgia/ Vascular  Médico  TP20 

Graduado  Fernando Antônio Cruz  Otorrinolaringologia  Médico  TP10 

Graduado  Fernando Biazzi  Urologia  Médico  TP10 

Graduado  Fernando de Barros Oliveira  Princípios de Cirurgia/ Torácica  Médico  TP10 

Doutor  Godofredo Campos Borges  Otorrinolaringologia  Médico  TP20 

Doutor  Hamilton Aleardo Gonella  Princípios de Cirurgia/Gastro  Médico  TP20 

Mestre (2)  Hélio Kiyoshi Hasimoto  Princípios de Cirurgia/ Torácica  Médico  TP20 

Mestre  Ie Tjie Lian  Ginecologia  Médico  TP10 

Doutor  Ivo Vecina Martin  Ortopedia e Traumatologia  Médico  TP10 

Livre Docente  João Alberto H. de Freitas  Oftalmologia  Médico  TP10 

Graduado  João Carlos Wey  Ginecologia  Médico  TP20 

Graduado  João Edward Soranz Filho  Oftalmologia  Médico  TP10 

Doutor  João Lopes Vieira  Anestesiologia  Médico  TP10 

Doutor  Joaquim Miguel F. R. Neto  Cirurgia Pediátrica  Médico  TP10 

Doutor  Joe Luiz Vieira Garcia Novo  Obstetrícia  Médico  TP10 

Graduado  Jorge Márcio Soranz  Anestesiologia  Médico  TP10 

Doutor  José Augusto Costa  Princípios de Cirurgia / Vascular  Médico  TP30 

Doutor  José BenHur de E. F. Neto  Princípios de Cirurgia / Gastro  Médico  TP20 

Doutor  José Carlos Menegoci  Ginecologia  Médico  TP30 

Doutor  José Carlos R. Iglezias  Princípios de Cirurgia/Torácica  Médico  TP20 

Mestre  José Francisco Soranz  Oftalmologia  Médico  TP20 

Doutor  José Jarjura J. Júnior  Otorrinolaringologia  Médico  TP10 

Doutor  José Mauro da S. Rodrigues  Medicina Legal  Médico  TP15 

Graduado  Kleber Tavares Rocha  Anestesiologia  Médico  40 

Graduado  Luiz Agliberto Cury  Ortopedia e Traumatologia  Médico  TP30 

Mestre  Luiz Angelo Vieira  Ortopedia e Traumatologia  Médico  TP10 

Graduado  Luiz Antônio Callegari  Ortopedia e Traumatologia  Médico  TP10 

Doutor  Luiz Antônio G. Brondi  Ginecologia  Médico  TP20 

Doutor  Luiz  Ferraz  de  Sampaio  Neto  Ginecologia  Médico  40 

Mestre  Marco Antônio B. Modena  Obstetrícia/Ginecologia  Médico  TP20 

Mestre  Marcos Tadeu Lungwtz  Princípios de Cirurgia/Gastro  Médico  TP10 

Graduada  Nancy Akico Nagayassu  Ginecologia  Médica  TP20 

Mestre  Nelson Pedro Bressan Filho  Obstetrícia  Médico  TP10



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduado  Plínio Conceição dos Santos  Otorrinolaringologia  Médico  TP10 

Doutor  Ronaldo Antônio Borghesi  Princípios de Cirurgia/Gastro  Médico  TP20 

Mestre  Rozana Martins Simoneti  Ginecologia  Médica  TP10 

Graduado  Rubem Cruz Swensson  Otorrinolaringologia  Médico  TP10 

Doutor  Saul Gun  Urologia  Médico  TP20 

Doutor  Sérgio Borges Balsámo  Obstetrícia  Médico  TP20 

Mestre  Sérgio Roberto Nassar  Urologia  Médico  TP10 

Graduado  Valter Roberto Nadalini  Oftalmologia  Médico  TP10 
Livre Docente  William Abrão Saad  Princípios de Cirurgia/ Gastro  Médico  TP10 

Mestre  Wilson O. Campagnone  Cirurgia Pediátrica  Médico  TP10 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Alcirene Helaehi Cabral  Chefe  Enfermeira  40 

Graduada  Cibele Tardelli Menezes  ViceChefe  Enfermeira  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Alcirene Helaehil Cabral 
Enfermagem na Assistência ao 
Paciente Crítico  Enfermeira  40 

Mestre  Carmen Lúcia C. Gardenal  Legislação Profissional  Enfermeira  40 

Graduada  Carmen Sylvia Scutti Agasi  Nutrição e Dietética  Nutricionista  TP10 

Graduada (1)  Cassia Maria Hilkner Silva 
Enfermagem  em  Centro 
Cirúrgico e Centro de Material  Enfermeira  40 

Graduada  Cibele Tardelli Menezes 
Enfermagem  em  Centro 
Cirúrgico e Centro de Material  Enfermeira  40 

Mestre  Daniela Miori Pascon Goehler 
Enfermagem na Assistência ao 
Paciente  Enfermeira  TP20 

Mestre (2)  Dirce Setsuko Tacahashi  Enfermagem Pediátrica  Enfermeira  40 

Mestre  Eliana de Paula Leite  Enfermagem em Doenças Transmissíveis  Enfermeira  40 

Graduada (1)  Fatima Ayres de A. Scattolin  Enfermagem Fundamental  Enfermeira  TP20 

Graduada  Hebe Karina de O Stucchi  Enfermagem Pediátrica  Enfermeira  TP10 

Graduada (1)  Isabel Cristina R. S. Sacomann 
Enfermagem  Fundamental  e 
Enfermagem Cirúrgica  Enfermeira  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualif icação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Graduada  Jaci Ferreira Moser 
Enfermagem Psiquiátrica/ Ética 
em Enfermagem  Enfermeira  40 

Mestre  Janie Maria de Almeida 
Enfermagem  na  Reprodução 
Humana e Saúde Ambiental  Enfermeira  40 

Mestre (2)  Leni Boghossian Lanza  Enfermagem Fundamental  Enfermeira  40 

Doutora  Lúcia Rondelo Duarte 
Enfermagem em Saúde 
Coletiva  Enfermeira  40 

Mestre  Maria Brioschi Furlan 
Enfermagem na Reprodução 
Humana  Enfermeira  40 

Graduada  MariaInês de B. C. Bertolaccini  Enfermagem Médica  Enfermeira  40 
Graduada (1)  Priscila Rangel Dordetto  Enfermagem Fundamental  Enfermeira  TP10 

Mestre (2)  Raquel Aparecida de Oliveira  Enfermagem Cirúrgica  Enfermeira  40 

Mestre  Ruth Bernarda Riveros Jeneral  Enfermagem em Saúde  Enfermeira  40 

Doutora  Sonia Chébel M. Sparti  Psicologia em Saúde  Pedagoga  TP10 

Mestre  Sonja Hedwig Schilling 
Enfermagem  em  Centro 
Cirúrgico e Centro de Material  Enfermeira  TP20 

Doutora  Valdina Marins Pereira 
Enfermagem  na  Reprodução 
Humana / Didática  Enfermeira  TP20 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE  MEDICINA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  José Eduardo Martinez  Chefe  Médico  40 

Doutor  Fernando Antonio de Almeida  Suplente  Médico  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Alcinda Aranha Nigri  Pediatria  Médica  TP30 

Mestre  Alexandre Eduardo F. Vieira  Endocrinologia  Médico  TP10 

Graduada  Ana Célia A . Ayres Dellosso  Nutrição  Nutricionista  02 H/A 

Livre Docente  Antônio Carlos G. da Cunha  Clínica Médica e Ética Médica  Médico  40 

Mestre  Antônio Fábio Corte Real  Nefrologia Pediátrica  Médico  TP20 

Doutor  Antônio Matos Fontana  Psiquiatria e Psico Médica  Médico  40 

Doutor  Antônio Nelson Cincotto  Pneumologia  Médico  TP30 

Graduado  Bayard  Nóbrega  de  Almeida  Junior  Cardiologia  Médico  TP20 

Graduado  Carlos Alberto Emílio L. Lazar  Doenças Infecciosas e Parasitárias  Médico  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Carlos Von Krakauer Hübner  Psiquiatria e Psico Médica  Médico  TP30 

Mestre  Celeste Gomes S. Oshiro  Pediatria  Médica  TP20 

Doutora  Cibele Isaac Saad Rodrigues  Nefrologia  Médica  40 

Graduado  Clodair Carlos Pinto  Clínica Médica  Médico  TP30 

Doutor  Clóvis Duarte Costa  Pediatria  Médico  TP30 

Graduado  Dario Doretto  Neurologia  Médico  TP10 

Doutora  Deborah Regina Cunha Simis  Dermatologia  Médica  TP30 

Graduado  Enio Márcio Maia Guerra  Nefrologia  Médico  40 

Graduado  Erezil Gomes de Freitas  Doenças Infecciosas e Parasitárias  Médico  TP20 

Graduado  Euclides Martins Oliveira Filho  Pediatria  Médico  TP20 

Mestre  Fátima Cristina Minari 
Medicina  Preventiva  e  Social  e 
Hematologia  Médica  TP20 

Doutor  Fernando Antônio de Almeida  Nefrologia  Médico  40 
Graduado  Fernando José Goes Ruiz  Doenças Infecciosas e Parasitárias  Médico  TP20 

Doutor  Francisco Carlos de Andrade  Neurologia  Médico  TP10 

Doutor  Gilberto Santos Novaes  Reumatologia  Médico  TP30 
Doutor  Gilson Luchesi Delgado  Oncologia Clínica  Médico  TP10 

Graduada (1)  Gisele Moreira 
Gastroenterologia  e  Princípios 
de Cirurgia/ Gastro  Médica  TP20 

Doutor  Gladston Oliveira Machado  Radiologia  Médico  TP20 

Doutora  Glória Zanelato Campagnone  Cardiologia  Médica  TP20 

Mestre  Gracinda Rosário Paulo  Gastroenterologia  Médica  TP30 

Doutor  Hudson Hübner França  Cardiologia  Médico  TP20 

Graduado  Ivo Alberto Soares Camargo  Pneumologia  Médico  TP20 

Mestre  Izilda das Eiras Tâmega  Pediatria  Médica  TP30 

Graduada  Izonete Tereza Palmieri  Pediatria  Médica  TP30 

Graduado  Jair Salim  Psiquiatria e Psicologia Médica  Médico  TP20 

Doutor  João Carlos Ramos Dias  Endocrinologia  Médico  TP10 

Mestre (2)  José Eduardo G. B. de Miranda  Pediatria  Médico  TP30 

Doutor  José Eduardo Martinez  Reumatologia  Médico  40 

Mestre  José Inácio Pereira da Rocha  Pediatria  Médico  TP20 

Mestre  José Luciano Pereira  Pediatria  Médico  TP30 

Doutor  José Otávio A . Gozzano  Clínica Médica  Médico  40 

Doutor  José Roberto Maiello  Cardiologia  Médico  TP10 

Doutor  José Roberto P. Pereira Job  Clínica Médica  Médico  40 

Graduado  José Rosalvo Santos Maia  Clínica Médica  Médico  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Livre Docente  José Rosemberg  Pneumologia  Médico  TP10 

Mestre  Kouzo Imamura  Gastroenterologia  Médico  TP30 

Graduado  Lauro Martins Júnior  Cardiologia  Médico  TP20 

Mestre  Ligia Rangel Barbosa Ruiz  Dermatologia  Médica  TP10 

Doutor  Luiz Antonio Rossi  Radiologia  Médico  TP15 

Mestre  Magali Zampieri  Endocrinologia  Médica  40 

Doutor  Marcelo Gil Cliquet  Hematologia  Médico  40 

Doutor  Marcos Vinicius da Silva  Doenças Infecciosas e Parasitárias  Médico  TP20 

Mestre  Maria Cristina P. S. Fontana  Psiquiatria e Psicologia Médica  Médica  40 

Doutora  Maria Helena Senger  Endocrinologia  Médica  40 

Graduada (1)  Maria Tereza V. Quilicci  Endocrinologia  Médica  TP20 

Graduada  Marilda Trevisan Aidar  Reumatologia  Médica  TP30 

Graduado  Mário César Valente  Doenças Infecciosas e Parasitárias  Médico  TP20 

Mestre  Marta Elizabeth Kalil  Pneumologia  Médica  TP10 

Mestre  Marta Wey Vieira  Hereditariedade Médica  Médica  TP10 

Graduado  Nelmar Tritapepe  Clínica Médica  Médico  TP30 

Graduada  Oriene de Mattos Machado  Pediatria  Médica  TP20 

Mestre  Paulo Fernando D. Inneco  Psiquiatria e Psicologia Médica  Médico  TP20 

Doutor  Reinaldo José Gianini  Medicina Preventiva e Social  Médico  40 

Doutor  Ricardo A .de M. Cadaval  Nefrologia  Médico  40 

Graduado  Rodolfo Pinto M. de Araújo  Oncologia Clínica  Médico  TP10 

Mestre  Rodrigo Crespo Barreiros  Pediatria  Médico  TP20 

Doutor  Ronaldo D’Avila  Nefrologia  Médico  40 

Doutora  Rosana Maria Paiva dos Anjos  Medicina Preventiva e Social  Médica  TP30 

Doutora  Rudecinda Crespo  Pediatria  Médica  TP20 

Doutor  Samuel Simis  Neurologia  Médico  TP10 

Doutor  Sandro Blasi Esposito  Neurologia  Médico  TP30 

Doutor  Sérgio dos Santos  Pneumologia  Médico  TP10 

Doutor  Sérgio Rocco João  Cardiologia  Médico  TP10 

Mestre  Sonia Ferrari Peron  Pneumologia  Médica  TP20 

Graduado  Tarcisio Luiz Tâmega  Clínica Médica  Médico  TP30 

Mestre  Vera Lúcia N. Blaia D’Avila  Hematologia  Médica  40 

Mestre  Vicente Spínola Dias Neto  Clínica Médica e Geriatria  Médico  40 

Mestre  Walter Stefanuto  Clínica Médica  Médico  TP30



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
Rua Monte Alegre, 984  Sala S17  Perdizes 
São Paulo  SP CEP 05014901 
Fone (0xx11) 3670.8258 Fax (0xx11) 3670.8261 

DIRIGENTES DO CENTRO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Madalena Guasco Peixoto  Diretora Geral  Assistente Social  40 

Doutora  Leda Maria O. Rodrigues  ViceDiretora Geral  Pedagoga  40 

Doutora  Nadir da Gloria Haguiara Cervellini  ViceDiretora Comunitária  Fonoaudióloga  40 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DIRIGENTES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Marina Graziela Feldmann  Diretora  Pedagoga 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Neide de Aquino Noffs  ViceDiretora  Pedagoga  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Ricardo Augusto H. Melani  Chefe  Jornalista  TP30 

Doutora  Helena Marieta R. Kolyniak  ViceChefe  Educação Física  TP10 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Adilson Souza de Araújo  Educação Física  Educação Física  TP10 

Doutor  Carol Kolyniak Filho  Educação Física  Educação Física  TP20 

Graduado  Davi Francisco da Silva  Educação Física  Educação Física  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 

Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Helena Marieta R. Kolyniak  Educação Física  Educação Física  TP10 

Mestre  Ivo Ribeiro de Sá  Educação Física  Educação Física  TP10 

Graduado  José Antonio Carqueijo Junior  Educação Física  Educação Física  TP10 

Doutor  Kathya Maria A. de Godoy  Educação Física  Educação Física  TP20 

Mestre  Ricardo Augusto H. Melani  Educação Física  Jornalista  TP30 

Graduado  Ricardo Robertes  Educação Física  Educação Física  TP05 

Mestre (2)  Ronaldo Ferreira Negrão  Educação Física  Educação Física  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Noely Weffort de Almeida  Chefe  Pedagoga  40 

Doutora  Neide Barbosa Saisi  ViceChefe  Pedagoga  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Abigail Alvarenga Mahoney  Psicologia da Educação  Pedagoga  TP30 (4) 

Doutor  Adriana Rocha Bruno  Educação  Pedagoga  TP10 

Doutor  Alex Moreira Carvalho  Psicologia da Ciência  Psicólogo  TP10 

Graduado  Altimary Aparecida Cepera  Educação  Pedagoga  40 

Mestre  Ana Maria Di Grado Hessel  Educação  Pedagoga  TP30 

Mestre (2)  Anete Maria B. Fernandes  Psicologia da Educação  Psicóloga  TP30 

Doutor  Antonio Carlos Caruso Ronca  Psicologia da Educação  Pedagogo  40 (4) 

Doutora  Arlete Assumpção Monteiro  Sociologia da Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Bernadete Angelina Gatti  Ensino e Aprendizagem  Pedagoga  TP20 (4) 

Mestre  Célia Cintrão Forghieri  Biologia da Educação  Bióloga  40 

Graduado  Eloisa Denipoti  Sociologia  Socióloga  40 

Mestre  Graciela Deri de Codina  Filosofia da Educação  Filósofa  TP10 

Doutora  Helena M. P. Albuquerque  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Hyrla Aparecida Tucci Leal  História da Educação  Pedagoga  40 

Doutor  Joaquim  Pedro  V.  de  S. 
Campos 

Sociologia Aplicada  Sociólogo  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Leda Maria  A  .  Rodrigues  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Lucila Maria Pesce de Oliveira  Educação  Pedagoga  TP05 

Doutora  Madalena Guasco Peixoto  Filosofia da Educação  Assistente Social  40 

Doutor  Marcos Antonio Lorieri  Filosofia da Educação  Filósofo  TP20 

Livre Docente  Marcos Tarcíso Masetto  História da Filosofia  Filósofo  40 (4) 

Doutora  Maria Ângela B. Carneiro  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Maria Celina Teixeira Vieira  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Maria de Los Dolores J. Pena  Educação  Bióloga  TP10 

Mestre  Maria Helena G.R. de Paula  Educação 
Filósofa 
Pedagoga  TP20 

Doutora  Maria Lúcia de Almeida Melo  Psicologia da Educação  Psicóloga  TP20 

Doutora  Maria Luiza Andreozzi  Psicologia da Educação  Psicóloga  40 

Doutora  Maria Otilia Jose M. Mathias  Psicologia da Educação 
Pedagoga 
Bióloga  40 

Doutora  Maria Stela Santos Graciani  Sociologia Geral  Pedagoga  40 

Doutora  Marília Josefina Marino  Psicodrama  Pedagoga  40 

Doutora  Marina Graziela Feldmann  Educação  Pedagoga 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Marinella Binda Rossett  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Melania Moroz  Psicologia da Educação  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Mirian Jorge Warde  História da Educação  Pedagoga  40 (4) 

Doutora  Mitsuko A . Makino Antunes  Psicologia da Educação  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Myrtes Alonso  Educação  Pedagoga  40 (4) 

Doutora  Nádia Dumara Ruiz Silveira  Sociologia da Educação  Pedagoga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Neide Barbosa Saisi  Psicologia da Educação  Pedagoga  40 

Mestre (2)  Noely Weffort de Almeida  Educação  Pedagoga  40 

Mestre  Priscilla Cornalbas  Filosofia da Educação  Assistente Social  40 

Doutora  Regina Lúcia G. Luz de Brito  Educação  Pedagoga  40 

Doutor  Ruy César do Espírito Santo  Filosofia da Educação  Advogado  40 

Doutora  Sandra Machado L. Marques  Filosofia da Educação  Pedagoga  40 

Mestre  Sônia Maria Calil Bonifácio  Psicologia da Educação  Psicóloga  TP20 
Mestre  Sônia Rachel de Abreu A. 

Silva 
Psicologia da Educação  Psicóloga  TP30 

Doutora  Terezinha Calil P. Campos  Psicologia da Educação  Psicóloga  40 

Mestre  Valéria A.  Medeiros de Silvio  Educação  Pedagoga  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre (2)  Maria José P.F.P. Machado  Chefe  Pedagoga  40 

Mestre  Artur Costa Neto  ViceChefe  Pedagogo  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Alda Luiza Carlini  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Ana Maria A. Avella Saul  Avaliação Educacional  Pedagoga  40 (4) 

Mestre  Angela S. de A. Sandim  Educação  Bióloga  TP20 

Doutora  Anna Franchi  Educação  Matemática  TP30 (4) 

Mestre  Artur Costa Neto  Educação  Pedagogo  40 

Mestre  Carlos Luiz M. S. Gonçalves  Educação  Pedagogo  40 

Doutora  Clarilza Prado de Souza  Educação  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Darcy Raiça  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Elisa Maria Cordeiro da Paixão  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Emília Maria Bezerra C. Sanches  Educação  Pedagoga  40 

Doutor  Fernando José de Almeida  Educação  Pedagogo  40 (4) 

Doutora  Helenice Ciampi R.O Fester  Educação  Historiadora  40 

Doutora  Isabel Franchi Cappelletti  Educação  Pedagoga  40 (4) 

Livre Docente  Ivani Catarina A . Fazenda  Educação  Pedagoga  40 (4) 

Mestre  Laura de Toledo Guimarães  Metodologia do Ensino  Pedagoga  TP20 

Mestre (2)  Luzia Angelina M. Orsolon  Educação  Pedagoga  40 

Doutor  Marcio da Graça  Comunicação e Semiótica  Pedagogo  TP10 

Doutora  Maria Anita Viviani Martins  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Maria Elizabette B. Brito Prado  Psicologia da Educação  Pedagoga  TP20 

Doutor  Maria José P. F. P. Machado  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Maria Teresa B. de Oliveira  Educação  Pedagoga  TP20 

Doutora  Marisa Del Cioppo Elias  Educação  Pedagoga  40 

Mestre  Marisa Santanna Penna  Educação  Enfermeira  TP30 

Doutora  Maristela Lobão de M. Sarmento  Educação  Pedagoga  TP10 

Mestre (2)  Marta Thiago Scarpato  Educação  Pedagoga  TP10 

Doutora  Mere Abramowicz  Educação  Pedagoga  40 (4) 

Mestre  Mônica Fátima V. Mendes  Educação  Pedagoga  TP10 

Doutora  Neide de Aquino Noffs  Educação  Pedagoga  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime  de 
Trabalho 

Doutora  Olgair Gomes Garcia  Educação  Pedagoga  TP30 

Mestre  Regina Helena Zerbini Denigres  Educação  Pedagoga  TP20 

Mestre  Rita Maria Macedo L. Boaretto  Metodologia do Ensino  Pedagoga  TP20 

Doutora  Sonia Maria M. Allegretti  Informática na Educação  Pedagoga  TP30 

Doutora  Vera de Faria Caruso Ronca  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Vera Maria Nigro de S. Placco  Educação  Psicóloga  40 (4) 

Doutora  Vitória Helena Cunha Espósito  Educação  Pedagoga  40 

Doutora  Wanda Rosa Borges  Educação  Pedagoga  40 

Mestre (2)  Yvone Mello Dalessio Foroni  Metodologia do Ensino  Letras  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

FACULDADE DE FONOAUDIOLOGIA 

DIRIGENTES DA FACULDADE DE FONOAUDIOLOGIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutor  Luiz Augusto de Paula Souza  Diretor  Fonoaudiólogo 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Ruth Ramalho Ruivo Palladino  Vice Diretora  Fonoaudióloga  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA FONOAUDIOLÓGICA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Altair Cadrobbi Pupo  Chefe  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Luisa Barzaghi Ficker  ViceChefe  Fonoaudióloga  TP35 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Altair Cadrobbi Pupo  Audição – Linguagem  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Ana Cláudia Fiorini  Audição – Saúde Pública  Fonoaudióloga 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Angela Maria Sprenger  Audição  Fonoaudióloga  TP20 

Doutora  Beatriz Cavalcanti. A C. Novaes  Audição – Linguagem  Fonoaudióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Beatriz Leonel Scavazza  Linguagem  Fonoaudióloga  TP20 

Doutora  Clay Rienzo Balieiro  Audição – Linguagem  Fonoaudióloga  TP35 

Doutor  Dany AlBehy Kanaan  Psicologia  Psicólogo  TP10 

Mestre  Denise de Oliveira Teixeira  Linguagem  Fonoaudióloga  TP10 

Doutora  Doris Ruth Lewis  Audição  Fonoaudióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Edilene Marchini Boechat  Audição  Fonoaudióloga  TP30 

Mestre  Eliane Bier Caraça  Linguagem  Fonoaudióloga  TP15 

Mestre  Eloísa Tavares de Lacerda 
Linguagem  /  Motricidade 
Orofacial  Fonoaudióloga  40 

Mestre  Eunice Caldeira F.C. Pacheco  Linguagem  Fonoaudióloga  TP20 

Doutora  Fátima Cristina Alves Branco  Audição  Fonoaudióloga  TP10 

Doutora  Ieda Chaves Pacheco Russo  Audição  Fonoaudióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Ivone Carmem Dias Gomes  Linguagem – Psicanálise  Fonoaudióloga  40



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime  de 
Trabalho 

Mestre (2)  Izabel Cristina Viola  Voz  Fonoaudióloga  TP05 

Mestre (2)  Kathryn Marie P. Harrison  Linguagem – Audição  Fonoaudióloga  TP30 

Mestre  Laura Ferreira Helou  Audição  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Leny Cristina R. Kyrillos  Voz  Fonoaudióloga  TP10 

Doutora  Lília Ancona Lopez  Linguagem  Fonoaudióloga  TP20 

Mestre  Lúcia Helena de Cunha Gayotto  Linguagem – Voz  Fonoaudióloga  TP10 

Doutora  Lúcia Maria Guimarães Arantes  Linguagem  Fonoaudióloga 
TP30 
TP10 (4) 

Doutora  Luisa Barzaghi Ficker  Audição – Linguagem  Fonoaudióloga  TP35 

Doutor  Luiz Augusto de Paula Souza  Linguagem  Fonoaudiólogo 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Maria Angelina N. de S. Martinez  Audição – Linguagem  Fonoaudióloga  40 

Livre Docente  Maria Cecília Bevilacqua  Audição – Linguagem  Fonoaudióloga  TP10 (4) 

Doutora  Maria Cecília Bonini Trenche  Linguagem  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Maria Cecília  de Moura  Linguagem  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Maria Cláudia Cunha  Linguagem  Fonoaudióloga 
TP20 
TP20 (4) 

Graduada  Maria Georgina C. R. Gonçalves  Psicologia  Psicóloga  TP10 

Mestre (2)  Maria Inês Tassinari  Linguagem/Saúde Pública  Fonoaudióloga  TP20 

Doutora  Maria Isis Marinho Meira  Linguagem  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Maria Laura Wey Martz  Linguagem/Saúde Pública  Fonoaudióloga  TP30 

Doutora  Maria Lúcia Hage Masini  Linguagem  Fonoaudióloga  TP30 

Doutora  Marta A. de Andrade e Silva  Voz  Fonoaudióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Regina Maria A. de C. Freire  Linguagem  Fonoaudióloga 
TP20 
TP20 (4) 

Mestre  Rejane Barbosa Rubino  Linguagem  Fonoaudióloga  TP30 

Mestre  Rosalice R. de M. Abrahão  Linguagem/Saúde 
Pública 

Fonoaudióloga  40 

Doutora  Ruth Ramalho R. Palladino  Linguagem  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Silvia Friedman  Linguagem  Fonoaudióloga 
TP10 
TP20 (4) 

Doutora  Suzana Magalhães Maia  Linguagem – Psicanálise  Fonoaudióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Teresa Maria M. dos Santos  Linguagem – Audição  Fonoaudióloga 
TP20 
TP20 (4) 

Doutora  Tereza Lofredo Bilton  Audição    Motricidade 
Orofacial 

Fonoaudióloga  TP30 

Mestre  Thelma Regina da S. Costa  Audição  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Vera Lúcia Ferreira Mendes  Linguagem/Saúde 
Pública 

Fonoaudióloga  40 

Mestre  Vera Lúcia Figueiredo Pagliari  Linguagem/Saúde 
Pública 

Fonoaudióloga  TP20



(1) Graduado (a) cursando Mestrado, (2) Mestre cursando Doutorado, (3) Graduado(a) cursando Doutorado, (4) Horas na Pós Graduação 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime  de 
Trabalho 

Doutora  Vera Quaglia Cerruti  Audição   Linguagem  Fonoaudióloga  TP10 

Mestre  Vera Regina V.    Teixeira  Linguagem  Fonoaudióloga  TP30 

Doutora  Yara Aparecida Bohlsen  Audição  Fonoaudióloga  40 

DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA  FONOAUDIOLOGIA 

Titulação  Nome  Cargo 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Doutora  Léslie Piccolotto Ferreira  Chefe  Fonoaudióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Doutora  Beatriz  A. de Castro Mendes  ViceChefe  Fonoaudióloga  40 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Regime de 
Trabalho 

Mestre  Alfredo Tabith Júnior  Otorrinolaringologia  Médico  40 

Doutora  Beatriz  A. de Castro Mendes  Audição – Linguagem  Fonoaudióloga  40 

Graduada  Clara Mutsumi  Nagamine  Hori  Linguagem  Fonoaudióloga  TP05 

Mestre  Cláudia Vendramel F. Francisco  Educação Especial  Pedagoga  TP05 

Graduado  Fernando Leite de C.e Silva  Foniatria  Médico  TP30 

Doutor  Gilberto Gattaz  Otorrinolaringologia  Médico  TP10 

Doutor  José Geraldo S. Bueno  Educação Especial  Pedagogo  40 (4) 

Doutora  Léslie Piccolotto Ferreira  Voz  Fonoaudióloga 
TP10 
TP30 (4) 

Mestre  Maria Christina Cruz  Educação Especial  Pedagoga  TP20 

Doutora  Maria Consuelo Passos  Psicologia Clínica  Psicóloga 
TP20 
TP10 (4) 

Doutora  Maria Cristina C. P. Yoshioka  Lingüística  Letras  TP35 

Mestre  Maria Eulália V. Rosário  Educação Especial  Pedagoga  40 

Doutora  Nadir da Glória H. Cervellini  Educação Especial  Fonoaudióloga  40 

Doutora  Noemi Grigoletto de Biase  Otorrinolaringologia  Médica  40 

Doutor  Olavo de Godoy Mion  Otorrinolaringologia  Médico  TP20 

Mestre  Orlando Armelin Júnior  Foniatria  Médico  TP20 

Livre Docente  Orozimbo Alves Costa Filho  Otologia  Médico  TP10 (4) 

Doutor  Paulo Roberto Pialarissi  Otorrinolaringologia  Médico  40 

Doutora  Sulene Pirana  Foniatria  Médica  TP20 

Mestre  Vera Helena de S. Cury  Neurologia  Médica  40



FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

Praça Dr. José Ermírio de Moraes, 290  1º andar 
Sorocaba  SP   CEP: 18030230 

(0 xx15) 3212.9992    EMAIL: sea@sorocaba.pucsp.br 

Cursos: Ciências Biológicas, Enfermagem e Medicina 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenação: Luciano Mendes Castanho 
Duração: 4 anos  Vagas: 60 (vespertino)  60 (noturno) 
Período: Vespertino e Noturno/ com aulas aos sábados de manhã 
Bacharelado e Licenciatura 

O Curso de Ciências Biológicas enfatiza a formação de biólogos de campo, com sólida formação em ecologia. Disciplinas de 

Zoologia, Botânica e Ecologia oferecem, além de aulas teóricas e práticas, atividades de campo e excursões a  parques e 

reservas naturais do Estado de São Paulo. 

Aliada a esta formação voltada para a área ambiental, o Curso oferece disciplinas desenvolvidas em laboratórios, das quais 

se destacam Biologia Celular, Genética, Instrumentação para o Ensino de Ciências e Biologia, Fisiologia Geral e Comparada, 

Microbiologia e Imunologia, entre outras. 

O curso tem como objetivos gerais: 

• formação  de  biólogos  com  aguda  capacidade  crítica  na  área  ambiental,  em  condições  de  atuar  em  setores  como 

Zoológicos, Parques e Reservas Naturais, órgãos de controle ambiental e Universidades. 

• formação  de  professores  de  Ciências  Biológicas para  os  diferentes  níveis,  aptos a  exercer  atividades  de  ensino  nas 

áreas de Ciências  Físicas, Biológicas e em Programas de Saúde. 

• formação de profissionais com base técnica e científica, capazes de desenvolver estudos e projetos de pesquisa  nos 

vários setores da Biologia. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária Bacharelado: 2952 h.  Licenciatura: 3540h 
(95 créditos + 24 créditos licenciatura) 

1º ANO 
• Física 
• Biologia Celular 
• Introdução ao Pensamento Teológico 
• Botânica: Morfologia e Taxomomia 
• Introdução aos Sistemas Computacionais na Pesquisa 

Científica 
• Geologia 
• Biogeografia 
• Química 
• Matemática 

2º ANO 
• Metodologia Científica e Bioética 
• Ecologia Geral e de Populações 
• Botânica: Anatomia e Fisiologia 
• Zoologia de Vertebrados 
• Bioquímica 
• Histologia e Embriologia 
• Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 
• Filosofia da Educação
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3º ANO 
• Zoologia de Invertebrados 
• Anatomia Humana e Comparada 
• Fisiologia Geral e Comparada 
• Genética e Evolução 
• Ecologia de Comunidades e Ecossistemas 
• Bioestatística 
• Psicologia da Educação 
• Didática 

4º ANO 
• Ecologia: Educação Ambiental 
• Ecologia de Impactos Ambientais 
• Ecologia Humana e Saúde Pública 
• Agroecologia 
• Paleontologia 
• Antropologia 
• Microbiologia 
• Imunologia 
• Legislação Ambiental 
• Instrumentação para o Ensino de Ciência e Biologia 
• Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 
• Trabalho de Conclusão de Curso 

Obs.: Estamos apresentando as informações curriculares referentes ao ano de 2005. Este curso encontrase 
em  processo  de  Reforma  Curricular  nos  colegiados  superiores  para  o  ano  de  2006,  dependendo  de 
aprovação para quaisquer alterações. 

ENFERMAGEM 

Coordenação: Dirce Setsuko Tacahashi 
Duração: 4 anos  Período: Matutino  Vagas: 50 

O  Curso  de  Enfermagem  objetiva  preparar  o  aluno  para  atividades  assistenciais,  administrativas  e  de 

pesquisa inerentes à profissão de enfermeiro, que deverá atuar com competência técnica, ética e política 

na  realidade  que  enfrentará  enquanto  profissional  da  saúde  preventiva  e  curativa.  O  curso    é 

desenvolvido no Campus de Sorocaba, com aulas de segunda a sábado das 7 às 12h30. O Centro de 

Ciências Médicas e Biológicas possui ampla biblioteca, laboratórios e três hospitais, além de contar com 

outros campos de estágio, como as Unidades Básicas de Saúde de Sorocaba, Votorantim e ONGs. 

O  curso forma enfermeiros para as áreas essenciais da profissão: 
  Enfermagem MédicoCirúrgica 

  Enfermagem em Saúde Coletiva 

  Enfermagem em Reprodução Humana 

  Enfermagem em Saúde Mental 

Uma vez graduado, o enfermeiro tem à sua escolha variada gama de especializações oferecidas pelo mercado de 

trabalho atual, como Reprodução Humana, Pediatria, Saúde Coletiva, Home Care, Saúde do Trabalhador, Psiquiatria 

e Saúde Mental, Unidade de Terapia Intensiva de Emergência, Programa da Saúde da Família. O enfermeiro poderá 

seguir também carreira docente, militar, ou ter atividades autônomas em consultórios e assessorias. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR    Carga Horária: 4140 h. (194 créditos) 

1º ANO 
• Enfermagem Fundamental 
• História da Enfermagem 

2º ANO 
• Parasitologia 
• Patologia



• Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem 
• Introdução à Enfermagem em Saúde Coletiva 
• Ética e Deontologia de Enfermagem I 
• Metodologia da Pesquisa I 
• Psicologia em Saúde I 
• Biologia 
• Anatomia 
• Fisiologia 
• Histologia 
• Bioquímica 
• Português Instrumental 

• Microbiologia 
• Imunologia 
• Biofísica 
• Farmacologia 
• Bioestatística 
• Psicologia em Saúde II 
• Nutrição e Dietética Aplicadas à Enfermagem 
• Enfermagem Saúde Coletiva I 
• Ética e Deontologia de Enfermagem II 
• Didática Aplicada a Enfermagem 
• Enfermagem Médica 
• Legislação Profissional 
• Antropologia Filosófica 
• Enfermagem em Centro de Material e Biossegurança. 

3º ANO 
• Epidemologia e Estatística Vital 
• Saúde Ambiental 
• Enfermagem Pediátrica 
• Enfermagem na Reprodução Humana 
• Enfermagem em Centro Cirúrgico 
• Enfermagem Cirúrgica 
• Administração em Enfermagem I 
• Ética e Deontologia de Enfermagem III 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Sociologia 

4º ANO 
• Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental 
• Enfermagem em Saúde Coletiva II 
• Enfermagem em Doenças Transmissíveis 
• Administração em Enfermagem II 
• Enfermagem na Assist. ao Paciente Crítico 
• Metodologia da Pesquisa II 
• Cidadania e Saúde 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Estágio Curricular Supervisionado 

MEDICINA 

Coordenação: Marcelo Gil Cliquet 
Duração: 6 anos  Período: Integral  Vagas: 100 

O Curso de Medicina tem como objetivo a formação de  médicos preparados para a prática profissional, dentro 

de valores éticos e humanos,  sempre com uma visão do  ser humano  integral,  com ênfase nos problemas de 

saúde mais prevalentes na população brasileira. No curso, o aluno tem aulas teóricas e práticas, sendo utilizados 

para o ensino, os diversos laboratórios: Anatomia, Histologia, Bioquímica, Microbiologia, Parasitologia, Patologia, 

Técnica  Cirúrgica,  Simulação  de  Procedimentos  e  Informática.  Objetivando  estimular  a  busca  ativa  de 

conhecimentos, utilizase, além da metodologia tradicional, a aprendizagem baseada em problemas. Desde o 1º 

ano, os alunos participam de discussões de casos problemas, realcionados aos temas ensinados. São divididos 

em  pequenos  grupos  e  supervisionados  por  tutores.  O  aprendizado  ocorre  ainda  através  do  contato  com  os 

pacientes atendidos nos Hospitais, Ambulatórios e no Centro de Saúde Escola. Tratase do  treinamento, pela 

prática, do relacionamento médicopaciente e a compreensão do ser humano em sua dimensão maior. Além de 

saber tratar, o futuro médico deverá estar apto a promover a saúde, atuando também na prevenção de doenças. 

Para  tanto,  utilizará  os  conhecimentos médicocientíficos  e  as  habilidades  adquiridas  nas  áreas  de  pediatria,



ginecologia e obstetrícia, clínica  médica  e cirurgia. As atividades     práticas    dos    alunos de graduação em 

Medicina são realizadas no Complexo Hospitalar de Sorocaba, constituído por três Hospitais, uma Unidade de 

Emergência, um Ambulatório Geral e de Especialidades, além de um Centro de Saúde Escola., todos localizados 

dentro  do  Campus  de  Sorocaba.  Em  diferentes  graus  de  complexidade,  prestam  assistência  médica  a  uma 

região populosa e carente do Estado de São Paulo. No Complexo Hospitalar, onde atuam os docentes do Curso 

e profissionais de saúde qualificados, são realizados desde atendimentos primários de saúde, como vacinação, 

até procedimentos médicos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas e transplantes. A Iniciação Científica 

é amplamente estimulada pelo corpo docente e através de bolsas oferecidas pela Universidade e pelo programa 

PIBIC/CNPq. Os três últimos semestres do Curso compõem o Internato, quando o aluno recebe treinamento em 

serviço, supervisionado por docentes.  A Faculdade de Ciências Médicas  da PUCSP oferece 19 Programas de 

Residência  Médica,  todos  credenciados  pelo  Conselho  Nacional  de  Residência  Médica  (MEC).  Além  das 

grandes  áreas  de    Clínica Médica,  Pediatria, Ginecologia  e  Obstetrícia,  Cirurgia Geral,  várias  especialidades 

clínicas e cirúrgicas são contempladas. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   Medicina   Carga Horária: 8378 h. (280 créditos) 

1ª Série (Ano Letivo ) (1º e 2º Períodos) 
• Anatomia I 
• Bioestatística 
• Biologia (Citologia, Genética, Embriologia e Evolução) 

• Bioquímica 
• Histologia 
• Medicina Social I 

2ª Série  (Ano Letivo )  (3º e 4º Períodos) 
• Anatomia II 
• Antropologia 
• Biofísica 
• Enfermagem 
• Fisiologia 

• Introdução ao Pensamento Teológico 
• Medicina Social II 
• Metodologia da Pesquisa Científica 
• Microbiologia 
• Parasitologia 
• Psicologia 

3ª Série (Ano Letivo )  (5º e 6º Períodos) 
• Clínica Médica I 
• Imunologia 
• Nutrição 
• Patologia 

• Farmacologia 
• Medicina Social III 
• Psicologia Médica 

4ª Série (Ano Letivo )  (7º e 8º Períodos) 
• Anestesiologia 
• Clínica Médica II 
• Gastroenterologia 
• Hematologia 
• Nefrologia 
• Pneumologia 
• Princípios da Cirurgia (CC I, II, III) 
• Oncologia Clínica 

• Anatomia Patológica Especial I 
• Cardiologia 
• Dermatologia 
• Endocrinologia 
• Urologia 
• Princípios de Radiologia 
• Reumatologia



5ª Série (Ano Letivo )  (1º Semestre / 9º Período) 
• Biofísica/ Fisiatria 
• Doenças Infecciosas e Parasitárias 
• Ética Médica 
• Ginecologia 
• Hereditariedade Médica 
• História da Pensamento Médico 
• Medicina Legal 
• Medicina do Trabalho 
• Medicina Preventiva 

• Neurologia 
• Obstetrícia 
• Oftalmologia 
• Ortopedia e Traumatologia 
• Otorrinolaringologia 
• Anatomia Patológica Especial II 
• Pediatria 
• Psiquiatria 

5ª Série  (2º Semestre / 10º Período) – Internato  6ª Série (Ano Letivo)  (11º e 12º Períodos) Internato 

• Clínica Médica I 
• Clínica Cirúrgica I 
• Ginecologia I 
• Obstetrícia I 
• Pediatria I 

• Clínica Médica II 
• Clínica Cirúrgica II 
• Ginecologia II 
• Obstetrícia II 
• Pediatria II 

Obs.: Estamos apresentando as informações curriculares referentes ao ano de 2005. Este curso encontrase em 
processo de Reforma Curricular nos colegiados superiores para o ano de 2006, dependendo de aprovação para 
quaisquer alterações.



FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Rua Monte Alegre, 984 Sala S 20 
Perdizes São Paulo/SP Cep:05014901 

(0 xx11) 3670.8111/8337      Fax: (0 xx11) 3670.8109 
email: facsoc@pucsp.br 

Cursos: Ciências Sociais, Geografia, História,  Relações Internacionais  e Turismo 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Coordenação: Mônica Muniz P. de Carvalho de Souza 
Duração: 08 semestres  Período:  matutino e noturno  Vagas: 50 (matutino) 100 (noturno) 
Bacharelado e Licenciatura 

Os objetivos do Curso de Ciências Sociais da PUCSP estão vinculados à formação crítica do aluno  frente aos desafios 

impostos pela realidade brasileira latino americana. Por meio de sólida formação teórica e na pesquisa científica, prepara o 

aluno para a inserção no mercado de trabalho, que pode ser em assessorias e prestação de serviços nos setores ligados à 

administração pública direta e  indireta  (secretarias e demais órgãos governamentais),   empresas,  instituições públicas  e 

privadas de pesquisa e organizações nãogovernamentais. 

As áreas de Antropologia, Sociologia e Política são nucleares na  formação do Cientista Social, complementadas por um 

conjunto de disciplinas de outras áreas  História, Filosofia, Economia, Geografia e Psicologia. As disciplinas de pesquisa 

são em número de 06 e vão do 2º período ao oitavo, sendo que nos 7º e 8º períodos o aluno elabora o desenvolvimento 

sob a orientação de um professor o seu projeto de pesquisa como um trabalho de conclusão de curso. 

O aluno poderá flexibilizar o seu currículo nas atividades complementares e em 03 disciplinas optativas, sendo uma delas 

cursada fora do curso de Ciências Sociais. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  matutino e noturno  Carga Horária: 2475 h (165 créditos) 

1º PERÍODO 
• Antropologia I 
• Política I 
• Sociologia I 
• Filosofia I 
• Economia I 
• Geografia 

2º PERÍODO 
• Antropologia II 
• Política II 
• Sociologia II 
• História I 
• Filosofia II 
• Economia II 

3º PERÍODO 
• Antropologia III 
• Política III 
• Sociologia III 
• História II 
  Psicologia 
  Métodos e Técnicas de Pesquisa I 

4º PERÍODO 
• Antropologia IV 
• Política IV 
• Sociologia IV 
• Métodos e Técnicas de Pesquisa II 
  Estatística I 
  Introdução ao Pensamento Teológico I 

5º PERÍODO 
• Antropologia V 
• Política V 

6º PERÍODO 
• Antropologia VI 
• Política VI
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• Sociologia V 
• Laboratório de Pesquisa I 
• Estatística II 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 

• Sociologia VI 
• Laboratório de Pesquisa II 
• Optativa I 

7º PERÍODO 
• Antropologia VII 
• Política VII 
• Sociologia VII 
• Trabalho de Conclusão de Curso I 
• Optativa II 

8º PERÍODO 
• Antropologia VIII 
• Política VIII 
• Sociologia VIII 
• Trabalho de Conclusão de Curso II 
• Optativa III 

GEOGRAFIA 

Coordenação: Jorge Luiz Barcellos da Silva 
Duração: 08 semestres  Período:  noturno  Vagas: 50 
Bacharelado e Licenciatura 

O curso de Geografia tem por objetivo a formação de profissionais com postura técnica e humanística, capacitandoos para 

o entendimento da produção e estruturação do espaço geográfico em suas diferentes escalas. 

O curso de graduação  tem por meta oferecer uma visão geral das diferentes áreas      e            especialidades   de que     é 

constituída  a  ciência  geográfica.  Assim,  o  aluno  trafega  por  disciplinas  da  área  de  Geografia  Física  (Climatologia, 

Biogeografia, Geologia, Geomorfologia, etc.), Geografia Humana (Indústria, Urbana, Agrária etc.), Geografia Regional do 

Brasil e do Mundo, Teoria e Método, Cartografia, Introdução e Prática de Pesquisa, concluindo o curso com a elaboração 

de monografia. 

É importante destacar que o curso objetiva, além do estabelecimento da relação de ensinoaprendizagem sob o ponto de 

vista  teórico,  o  desenvolvimento  de  atividades  empíricas  proporcionado  pelos  trabalhos  de  campo  interdisciplinares 

obrigatórios, além do exercício de atividades nos laboratórios do curso: 

Laboratório de Geociências que contém amostras de rochas e outros recursos didáticos no campo da Geografia Física 

que possibilita a análise dos diferentes tipos de rochas e solo, atividade fundamental quando se quer estudar ou planejar 

sua utilização para fins agrícolas, conservacionistas ou mesmo para detectar diferentes agentes de impacto ambiental. 

Outra  importante  área  de  atuação  profissional  do  geógrafo  é  a  carreira  na  área  acadêmica  como  pesquisador  em 

instituições públicas e privadas ou como docentes no ensino  fundamental e médio,  já que o curso proporciona também 

formação e diploma em nível de licenciatura plena em Geografia. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 2775 horas. (185 créditos + 24 licenciatura) 

1º PERÍODO 
• Geologia I 
• Introdução à Cartografia Geral 
• História Geral 
• Geografia da População 
• História do Pensamento Geográfico 
• Economia Política 
• Climatologia I 

2º PERÍODO 
• Geologia II 
• Cartografia I 
• Fund. Teóricos e Metodológicos da Geografia 
• Geografia da Energia e Indústria 
• Estatística I 
• Estatística II 
• Climatologia II



• Trabalho de Campo I • Trabalho de Campo II 
3º PERÍODO 
• Biogeografia I 
• Cartografia II 
• Geografia da Circulação e Comércio 
• Geografia Urbana I 
• Geografia Agrária I 
• Antropologia 
• Sociologia 
• Trabalho de Campo III 

4º PERÍODO 
• Biogeografia II 
• Hidrografia I 
• Hidrografia II 
• Geografia Urbana II 
• Geografia Agrária II 
• Pedologia 
• História do Brasil 
• Etnografia do Brasil 
• Trabalho de Campo IV 

5º PERÍODO 
• Geomorfologia I 
• Geografia Regional do Brasil I 
• Fundamentos da Pesquisa Geográfica 
• Optativa 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Espaço Interdisciplinar I 
• Motricidade Humana 
• Trabalho de Campo V 

6º PERÍODO 
• Geomorfologia II 
• Geografia Regional do Brasil II 
• Prática de Pesquisa 
• Optativa 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Espaço Interdisciplinar II 
• Organização do Espaço Paulista 
• Trabalho de Campo VI 

7º PERÍODO 
• Geografia Regional do Brasil III 
• Geografia Regional Geral I 
• Geografia Política 
• Monografia Final I 
• Optativa 
• História das Idéias Políticas 
• Trabalho de Campo VII 

8º PERÍODO 
• Geografia Regional do Brasil IV 
• Geografia Regional Geral II 
• Planejamento I 
• Planejamento II 
• Optativa 
• Monografia Final II 
• Trabalho de Campo VIII 

Obs.: Estamos apresentando as informações curriculares referentes ao ano de 2005. Este curso encontrase 
em  processo  de  Reforma  Curricular  nos  colegiados  superiores  para  o  ano  de  2006,  dependendo  de 
aprovação para quaisquer alterações. 

HISTÓRIA 

Coordenação: Olga Brites da Silva 
Duração : 08 semestres  Período : Matutino e Noturno  Vagas : 50 (matutino) e 100 (noturno) 
Bacharelado e Licenciatura 

O curso de História debate a produção e a transmissão do conhecimento histórico, de forma crítica e pluralista, com o 

objetivo de formar um profissional capacitado a corresponder ao papel que, hoje, dele se exige. 

Nos últimos anos, a sociedade e os setores públicos e privados vêm tomando consciência da importância da atuação 

do Historiador. Esta preocupação se traduz pela ampliação do mercado de trabalho. 

Desta  forma,  além de  todas as  atividades  ligadas ao ensino,  o  profissional  na área de História  pode desenvolver 

pesquisa  em  instituições  públicas,  privadas  e  na  Universidade.  Pode  também  ocupar  espaços  que  estão  sendo 

abertos pelos meios de comunicação, centros culturais , empresas, arquivos , museus e organizações ligadas aos 

trabalhadores, à comunidade e à ecologia.



O currículo de História estruturase em torno de disciplinas voltadas a conteúdos específicos das áreas de História 

Antiga,  Medieval,  Moderna  e  Contemporânea,  História  do  Brasil  e  História  da  América,  além  de  disciplinas  de 

fundamentação teórica e de outras áreas do conhecimento como Antropologia, Economia, Política, Sociologia. 

Pensando  ensino  e  pesquisa  articulados  como  elementos  constitutivos  da  formação  do  historiador,  o  curso  de 

história tem como caráter diferenciador disciplinas que visem à iniciação do aluno na prática de pesquisa. O referido 

curso passou recentemente por processo de Reforma Curricular, tendo sido implantado no currículo em 2002. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR    Carga Horária: 2670h. (178 créditos + 24 licenciatura) 

1º PERÍODO 
• Antiga I: Grécia Antiga – Cultura e Permanências 
• Historiografia Antiga e Medieval 
• Teoria  I:  Fundamentos  da  História  –  Práticas  e 

Abordagens 
• Tendências da Historiografia Brasileira 
• História da América Antes da Conquista Européia 
• Diálogos Contemporâneos 

2º PERÍODO 
• Antiga II – Roma Antiga – Expansão e Alteridade 
• Medieval I – Gênese, Fundamentos e Dinâmica do 

Mundo Medieval 
• Teoria II: Produção do Conhecimento Histórico – do 

Renascimento ao Iluminismo 
• Brasil I : Introdução 
• América I: Temas, Problemas e Abordagens da 

História das Américas 
• Motricidade Humana 

3º PERÍODO 
• Moderna I: Europa Ocidental – Capitalismo  e Cultura 
• Medieval II: Dinâmica e Superação da Ordem Feudal 

– O nascimento da Europa 
• Teoria III: A História Nova – Projetos, Gerações e 

Atualizações 
• Brasil II: Fundamentos do Sistema Colonial no 

“Brasil” dos Séculos XVI e XVII 
• Oriente I: da Arqueologia à Integração Muçulmana 
• Seminário de Pesquisa I 

4º PERÍODO 
• Moderna II: Europa Ocidental – Estados e 
Revoluções 
• Pesquisa Histórica I: Elaboração das Propostas 
Iniciais de Pesquisa 
• Teoria da História IV: História e Revolução Humana 
– Historicidade da Produção Marxiana e Marxista 
• Brasil III: Crise do Sistema Colonial e a Formação 
do Estado Nacional 
• América II: História da América Colonial Espanhola 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 

5º PERÍODO 
• História Contemporânea I: Construção do Universo 

Burguês 
• Pesquisa Histórica II 
• Tendências da Historiografia Contemporânea 
• Brasil IV: História e Historiografia Brasileiras no 

Século XIX 
• Política 
• Introdução ao Pensamento Teológico 

6º PERÍODO 
• Contemporânea  II:  Consolidação  dos  Estados 

Nacionais 
• Seminário de Pesquisa II 
• Antropologia 
• Brasil V: O Brasil 1889 e 1964 
• América  III:  América Latina – Gênese e Formação 

do Estado 
• História e Mídias 

7º PERÍODO 
• Contemporânea III: Imperialismo, Revoluções e 

Totalitarismo 
• Pesquisa Histórica III 
• Sociologia 
• Brasil VI: O Brasil Contemporâneo – Cidadania e 

Conflitos Sociais 
• América IV: História da América Latina 

Contemporânea ;  Optativa 
• Optativa 

8º PERÍODO 
• Contemporânea  IV:  Ordem  Mundial 

Contemporânea 
• Seminário de Pesquisa III 
• Geografia 
• História da Arte 
• África Contemporânea: Nações e Nacionalismos 
• Optativa 

Obs.: Estamos apresentando as informações curriculares referentes ao ano de 2005. Este curso encontrase 
em  processo  de  Reforma  Curricular  nos  colegiados  superiores  para  o  ano  de  2006,  dependendo  de 
aprovação para quaisquer alterações.



RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Coordenação: Reginaldo Mattar Nasser 
Duração: 08 semestres  Período: matutino e noturno  Vagas: 50 (matutino) e 50 (noturno) 

Criado em 1995, o Curso de Relações Internacionais da PUC/SP tem sido um dos mais concorridos no vestibular de 

nossa universidade. 

O mercado de trabalho está cada vez mais promissor para o bacharel em RI e o número de alunos que ingressam na 

pósgraduação  da  PUC/SP  tem  aumentado  consideravelmente  nos  últimos  anos.  O  desempenho  de  alunos  e 

professores em inúmeros seminários e congressos nacionais e internacionais, além de sua atuação junto aos órgãos 

de imprensa e organismos da sociedade civil, discutindo temas de Relações, têm demonstrado a excelente qualidade 

do curso, avaliado ainda como um dos mais conceituados do país. Uma evidência do nível de excelência da PUC/SP 

em Relações Internacionais foi a recente aprovação pela CAPES/MEC de um projeto de desenvolvimento da área em 

nível de pósgraduação, em parceria com a Unicamp e Unesp. 

O Curso de Relações Internacionais da PUC/SP  reconhecido pelo MEC em 1999  tem como cerne as disciplinas da 

área de Relações Internacionais e Ciência Política. A grade curricular compõese também de disciplinas das áreas de 

Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Economia e Direito, dentre outras, sem contar as disciplinas optativas. No 

Brasil, a profissionalização no campo de Relações Internacionais avançou significativamente desde a década de 90. Ao 

contrário da perspectiva voltada apenas à formação do diplomata, hoje há um leque enorme de atividades nas quais o 

internacionalista vem atuando. Neste sentido, poderíamos destacar como áreas de atuação do internacionalista: 

a) A tradicional diplomacia, que no Brasil envolve o exame de ingresso no Itamaraty; 

b) A crescente necessidade de os governos, nos vários âmbitos administrativos,  terem assessoria especializada na 

área de Relações  Internacionais,  por  conta  dos  processos de  integração  regional  e  do  aumento  da mobilidade  do 

capital; 

c)  Câmaras  de  Comércio,  Consulados  e  Embaixadas  estrangeiras,  prestando  assessoria  a  respeito  da  atuação 

política e comercial do Brasil no contexto internacional; 

d)  Os  sindicatos  patronais  e  de  trabalhadores,  que  buscam  se  adequar  às  mudanças  no  plano  internacional, 

elaborando estudos, estratégias e projetos de cooperação; 

e)  Atuação  em  Organizações  NãoGovernamentais,  que  cada  vez  mais  são  internacionais  ou  têm  de 

“internacionalizar” sua ação, o mesmo ocorrendo com uma quantidade crescente de movimentos sociais; 

f) Assessoria técnica em Organismos Internacionais, tais como a OEA, a ONU, a FAO, a UNESCO, o FMI, o Banco 

Mundial, o BID, a OMC, ou então nas burocracias que  terão de ser constituídas para o  funcionamento dos blocos 

econômicos regionais, como já acontece na União Européia, mas ainda não ocorre no Mercosul; 

g) Órgãos de comunicação e entretenimento, com destaque para a Internet e os cadernos internacionais dos jornais 

e revistas; 

h)  Atuação  em  diversos  departamentos  das  empresas,  em  especial  no  vinculado  diretamente  à  questão 

internacional,  mas  também  nas  áreas  de  Planejamento  de  Marketing,  Recursos  Humanos  e  Planejamento 

Estratégico. Ademais, a internacionalização financeira está obrigando os bancos e investidores institucionais a terem 

profissionais com formação em RI; 

i) Por  fim, a própria área acadêmica tem demandado e, provavelmente, precisará crescentemente de profissionais 

com habilitação em Relações Internacionais.



O curso de Relações Internacionais pretende, portanto, formar um profissional que possa atuar como pesquisador, 

professor, conselheiro, assessor,  consultor  ou executor  nas mais  diversas  instituições,  públicas ou privadas. Para 

tanto, o curso tem como objetivo preparar um aluno apto a: 

a) constituir um senso crítico para a análise das Relações Internacionais; 

b) elaborar e avaliar informações sobre a conjuntura internacional mediante a construção de cenários; 

c)  ter  a  capacidade  técnica,  comunicativa  e  de  liderança  para  estabelecer  contatos  entre  Câmaras  de  Comércio, 

Embaixadas, Associações, Organismos Internacionais, Empresas e órgãos governamentais; 

d) avaliar os processos políticos, econômicos, sociais, culturais e jurídicos em países e/ou regiões; 

e) identificar e avaliar as conseqüências das crises econômicas e dos conflitos bélicos na comunidade internacional; 

f) elaborar estratégias de ação visando à cooperação, integração, e interações dos mais variados tipos, no contexto 

internacional; 

g)  identificar  os  objetivos, métodos de  operação, padrões e regras de procedimento das Organizações  Internacionais 

(governamentais e não governamentais); 

h) analisar os principais tratados e acordos internacionais; 

i)  compreender  e  propor  intervenções  nas  interrelações  entre  Estados,  instituições,  organizações  e  associações 

transnacionais; 

j)  utilizar  o  seu  potencial  teóricometodológico  na  área  de  ensino  e  pesquisa  em  Relações  Internacionais 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 2715 horas (181 créditos) 

1º PERÍODO 
• Política I   Política e Soberania 
• História  I  História  das  Relações  Internacionais  na 

Modernidade 
• Antropologia I – Introdução à Antropologia 
• Sociologia I – Introdução à Sociologia 
• Geografia I – Geografia  do  Mundo Contemporâneo I 
• Filosofia 

2º PERÍODO 
• Política II – Introdução às Relações Internacionais 
• Política III  Estado, Regime e Formas da Governo 
• História  II  –  História  das  Relações  Internacionais 

Contemporâneas 
• Antropologia II – Etnia e Nacionalidade no Mundo 

Contemporâneo 
• Geografia  II  –  Geografia  do  Mundo 

Contemporâneo II 
• Economia I – Introdução à Economia 

3º PERÍODO 
• Política IV – Teoria das Relações Internacionais I 
• Política V –Relações Internacionais Contemporâneas 
• História III – História das Américas 
• Geografia III – Geopolítica 
• Sociologia II – Métodos de Pesquisa 
• Direito I – Teoria Geral do Direito 

4º PERÍODO 
• Política VI – Política Comparada 
• Política VII – Organizações Políticas Internacionais 
• História IV – História da Diplomacia do Brasil 
• Lingüística  –  Linguagem,  Comunicação  e 

Sociedade I 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Direito II – Direito Internacional Público 
• Cultura e Motricidade 

5º PERÍODO 
• Política VIII – Teoria das Relações Internacionais II 
• Política IX – Política Externa Brasileira 
• Direito III – Direito Internacional do Comércio 
• Economia II   Economia Internacional I 
• Lingüística II – Linguagem, Comunicação e Sociedade 

II 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Atividades Supervisionadas 

6º PERÍODO 
• Política X – Política Interamericana 
• Política XI – Processos de Integração Regional 
• Economia III – Economia Internacional II 
• Sociologia III – Sociologia da América Latina 
• Optativa 
• Atividades Supervisionadas



7º PERÍODO 
• Política XII – Conflitos nas Relações Internacionais 
• Sociologia IV – Trabalho e Sociedade 
• Antropologia  III    Cultura  Contemporânea  entre  o 

Global e o Local 
• Optativa 
• Optativa 
• Atividades Supervisionadas 

8º PERÍODO 
• Antropologia  IV    Ética  e  Cultura  num  Mundo 

Globalizado 
• Sociologia  V  –  Agenda  Internacional 

Contemporânea: as abordagens sociológicas 
• Serviço  Social    Política  Social  no  Âmbito 

Internacional 
• Optativa 
• Optativa 
• Atividades supervisionadas 

TURISMO 

Coordenação: Vilma Alves Campanha 
Duração: 08 semestres  Período: matutino e noturno  Vagas: 60 (matutino) e 60 (noturno) 

Bacharel em Turismo da PUCSP é o profissional que alia uma visão humanística e global a uma sólida, competente e 

crítica  bagagem  técnicocientífica, que o habilite  a  tomar  decisões  inovadoras  de  forma responsável  e  ética. Busca 

capacitálo  a  problematizar  o  significado e  a  prática da  indústria  do  turismo,  a  gerenciar  empreendimentos,  prestar 

serviços de assessoria técnica e propor intervenções que visem a ações turísticas econômicosocial e ambientalmente 

sustentáveis. 

A  formação  técnica  e  acadêmica  ampla  e  diferenciada  possibilita  ao  profissional  atuar  em  entidades  públicas  e 

privadas,  organizações  nãogovernamentais  e  de  comunicação,  nas  seguintes  áreas:  elaboração  de  políticas  de 

turismo nas organizações internacionais, nacionais, estaduais e municipais; elaboração de projetos de intervenção em 

áreas de  interesse ambiental;  planejamento e  operacionalização de estudos  de  viabilidade econômicofinanceira  de 

empreendimentos  e  projetos  turísticos;  elaboração    de    estudos  de  mercado  turístico;  planejamento    e 

operacionalização de cursos e treinamentos nos diversos segmentos de mercado; gestão da infraestrutura de turismo 

em suas três vertentes: hospedagem, alimentação e transporte, bem como no agenciamento de viagens. 

A  concepção  interdisciplinar  do    curso  tem por  objetivo garantir  ao aluno a  formação,  capacitação,  treinamento e 

aprimoramento de seus conhecimentos, mediante a reflexão sobre os fenômenos turísticos em sua complexidade, a 

fim de identificar potencialidades e demandas turísticas para o desenvolvimento de produtos, de operação e gestão 

responsáveis  no  mercado  e  do  planejamento  integrado  de  atividades  de  lazer  e  turismo  em  consonância  à 

preservação da biodiversidade e da sociodiversidade. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 3744 horas (192 créditos) 

1º PERÍODO 
• Fundamentos do Turismo I 
• Turismo e Sociedade Contemporânea 
• Antropologia e Diversidade Humana 
• História da Arte 
• Cartografia 
• Motricidade Humana e Lazer 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 

2º PERÍODO 
• Fundamentos do Turismo II 
• Sociologia do Lazer e Turismo 
• Arte, Cultura e Mercado 
• Microeconomia do Turismo 
• Fundamentos Geográficos: Geral 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 

3º PERÍODO 
• Turismo: Esferas Públicas e Privada 
• Ética 

4º PERÍODO 
• Estado, Políticas Públicas e Turismo 
• Pesquisa e Turismo



• Análise Estatística Aplicada ao Turismo 
• Macroeconomia do Turismo 
• História, Memória e Patrimônio 
• Turismo, Meio Ambiente e Sociedade 

• Regionalização e Geografia Política 
• Turismo e Economia Internacional 
• Fundamentos Geográficos: Brasil 
• Legislação de Interesse ao Turismo I 

5º PERÍODO 

• Relações Intern. e o Turismo Contemporâneo 
• Legislações de Interesse ao Turismo II 
• Cultura e Globalização 
• Introdução à Psicologia 
• História: viagens e viajantes 
• Política  Estratégica  e  Planejamento  Integrado  do 

Desenvolvimento do Turismo 

6º PERÍODO 

• Teorometria 
• Relações Públicas e Com. InterInstitucional 
• Administração Contábil e Financeira 
• Técnicas Publicitárias, Marketing e Turismo 
• Impacto Ambiental e Turismo 
• Análise  de  Viabilidade  SocialEconômica  e 

Financeiras de Projetos Turísticos 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PLANEJAMENTO E GESTÃO TURÍSTICA DE CIDADES 
7º PERÍODO 

• História e Cidade 
• Economia Urbana e Planejamento 
• Planejamento Urbano I 
• Infraestrutura Urbana para o Turismo 
• Projetos de Intervenção Turística I * 
• Trabalho de Campo I * 

8º PERÍODO 

• Museologia 
• Planejamento Urbano II 
• Turismo e Gestão Municipal 
• Turismo e Cidades Sustentáveis 
• Projetos de Intervenção Turística II * 
• Trabalho de Campo II 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ECOTURISMO 
7º PERÍODO 

• Educação Ambiental nas Esferas do Turismo 
• Ecossistemas Terrestres 
• Turismo e Meio Biótico 
• Ecossistemas Aquáticos 
• Projetos de Intervenção Turística I * 
• Trabalho de Campo I * 

8º PERÍODO 

• Espeleologia 
• Organização  Socioeconômica  Físico  Territorial  e 

Dinâmica Demografica 
• Complexidade e Meio Ambiente 
• A  Pesquisa  –  Ação  em  Projetos  de  Educação 

Ambiental 
• Projetos de Intervenção Turística II * 
• Trabalho de Campo II * 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: GESTÃO HOTELEIRA, LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE VIAGENS 

7º PERÍODO 

• Logística de Transporte 
• Agenciamento de Viagens 
• Gestão Hoteleira 
• Serviço Alimentar 
• Projetos de Intervenção Turística I * 
• Trabalho de Campo I * 

8º PERÍODO 

• Gestão de Recursos Humanos 
• Gerência de Marketing para Turismo 
• Estratégia de Comunicação e Relacionamento 
• Economia de Empresas Turísticas 
• Projetos de Intervenção Turística II * 
• Trabalho de Campo II * 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: TURISMO CULTURAL E EVENTOS 
7º PERÍODO 

• Etnoturismo 
• Diversidade Etária e Turismo 
• Técnicas e Eventos 
• Gerência de Marketing para Turismo 
• Projetos de Intervenção Turística I * 
• Trabalho de Campo I * 
(*) Disciplinas Integrantes da Grade Básica 

8º PERÍODO 

• Práticas Culturais, Religiosidade e Turismo 
• Estratégia de Comunicação e Relacionamento 
• Gestão de Eventos Turísticos 
• Patrimônio Histórico/Cultural e Arquitetônico 
• Projetos de Intervenção Turística II * 
• Trabalho de Campo II *



FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E FILOSOFIA 

Rua Monte Alegre, 971   Perdizes 
São Paulo /SP Cep:05014901 

(0 xx11) Atendimento a alunos: 3670.8273 / 8338 
Atendimento a professores:  3670.8390 / 3670.8506 

Direção da Faculdade  : 3670.8125 
Fax: (0 xx11) 3670.8530 
EMAIL : : : comfil@pucsp.br 

A  Faculdade  de  Comunicação  e  Filosofia  tem  como  objetivo  principal  a  formação  de  profissionais  éticos, 

competentes e criativos, capazes de atuar no processo de transformação dinâmica da sociedade por meio de uma 

formação crítica e multidisciplinar. 

São oferecidos os seguintes Cursos: 

  Comunicação das Artes do Corpo 

  Comunicação Social: Habilitações: Jornalismo/Publicidade e Propaganda 

  Comunicação e  Multimeios 

  Filosofia 

  Letras : Habilitações: Espanhol, Francês, Inglês e Português 

  Secretário Executivo Bilíngüe 

Os cursos estão equipados com um Centro de Estudo para Aprendizagem de Línguas; laboratórios e estúdios de 

fotografia, rádio e vídeo; ilhas de edição; laboratórios de imagem digital e de linguagem e informática com acesso à 

Internet;  salas  especiais  de  artes  do  corpo;  cabinas  para  tradução  simultânea;  circuito  interno  de  TV.  O  corpo 

docente  é  formado  na  sua maioria  por mestres  e  doutores,  titulados  no  Brasil  e  no  Exterior.  A  Faculdade  vem 

estimulando a formação de Grupos de Pesquisa para seus professores e o desenvolvimento de projetos de iniciação 

científica para seus alunos. 

COMUNICAÇÃO DAS ARTES DO CORPO 

Coordenação: Vera Cecília Achatkin 
Duração: 04 anos  Período: vespertino  Vagas: 100 

O artista do corpo 

Profissional  de  artes  cênicas  capacitado  à  investigação  corporal  para  atuar  no  meio  da  dança,  do  teatro  e  da 

performance.  O  que  diferencia  o  artista  do  corpo  do  dançarino,  do  coreógrafo,  do  ator  e  do  diretor  teatro  como 

convencionalmente têm sido nomeados os profissionais que atuam no meio da dança, do teatro e da performance, é 

o fato de não partir de um modelo estético determinado a priori. O artista do corpo aproximase mais do performer 
como este tem sido conceituado a partir dos anos 60. No entanto, não compactua com as vertentes mais imprecisas 

do termo, reconhecidas pelo senso comum como mais próximas do organizador de happenings. O artista do corpo 
aprende a criar um projeto para responder às suas questões, com procedimentos precisos e idéias claras. Ele parte
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do  entendimento  do  corpo  como  mídia  primária  da  cultura  e  da  arte,  estudando  uma  grade  teóricoprática  que 

desenvolve três níveis de questionamentos: 

1  Ontológico 

A partir dos estudos da Teoria Geral dos Sistemas, da Semiótica e da Semiótica da Cultura, da História do Corpo em 

suas diversas manifestações; o artista do corpo é incitado a indagar a natureza do corpo em seus diversos estados 

de  existência,  ou  seja,  nos  diversos  ambientes  onde  o  corpo  será  experimentado.  Vale  observar  que  “ambiente” 

neste  contexto  não é apenas  “lugar”, mas ambiente  cultural  em seus desdobramentos  (artístico,  político,  social  e 

assim por diante). 

2  Semântico 

A partir dos estudos das Leituras do Corpo, do Corpo e suas Linguagens e das Artes do Corpo, o artista aprende e é 

estimulado a  indagar acerca dos significados de suas atuações no mundo, como por exemplo: há especificidades 

conforme  a  comunidade  em  que  vive  e  o  espaço  que  explora?  Há  sentidos  diferentes  entre  o  corpo  urbano 

contemporâneo e os seus antepassados? Qual a  relação entre o corpo no cotidiano e o corpo na arte? Quais os 

modos de percepção e como explorálos? 

3  Epistemológico 

A partir de estudos práticos de improvisação, interpretação, laboratório de criação, tópicos avançados em pesquisas 

das três linhas propostas pelo curso (dança, teatro e performance) e assim por diante; o artista do corpo define, aos 

poucos,  um  percurso  que  tem como  objetivo  encontrar  soluções  sensóriomotoras  e,  evidentemente,  conceituais, 

para  lidar  com  as mais  diversas  situações.  Portanto,  fica  claro  que  não  se  trata  de  uma  “aplicação  criativa”  de 

modelos estéticos preexistentes  ou de  uma  improvisação de  vocabulários  preconcebidos. Há  soluções para  cada 

nova situação apresentada, conforme o treinamento vai sendo desenvolvido. 

Para  tanto,  conta  com  uma  base  que  relaciona  alguns  caminhos  possíveis:  o  método  desenvolvido  por  Klauss 

Vianna, a eutonia de Gerda Alexander, os novos processos de dramaturgia do corpo e o seitai (doho), método de 

percepção e exploração de diferentes níveis de consciência do corpo, aplicado há muitas décadas no Japão e em 

vários países do mundo. 

Competências e Habilidades do Egresso: 

1  Explorar a teatralidade física em espetáculos e outros tipos de intervenções artísticas; 

2  Participar da criação de espetáculos cênicos, partindo de novas investigações de elaboração corporal; 

3  Pesquisar  novos  procedimentos  cênicos  para  o  corpo  que  dança,  para  o  corpo  que  atua  cenicamente  e  para  o 

performer; 

4  Criar suas próprias obras e/ou personagens atuando como pensadorespesquisadores e não apenas como executores; 

5  Atuar no âmbito  da publicidade,  da moda,  da mídia,  de  organizações  culturais  e  de  espetáculos em ambientes  não 

convencionais. 

6  Desenvolver pesquisa teóricocrítica sobre o corpo; 

7  Organizar e o desenvolver projetos na área das artes cênicas; 

8  Investigar, criar e executar obras que realizam um diálogo com as novas tecnologias; 

9  Investigar e experimentar as novas dramaturgias do corpo.



ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 2850h. correspondentes à 1995 h. de Formação 
Básica e 855 h. de Formação Específica. (190 créditos) 

Formação Básica 
1º PERÍODO 
• Anatomia I 
• Semiótica 
• Improvisação I 
• Teoria Geral dos Sistemas 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Corpo na Filosofia I 
• Corpo na Cultura I 
• Leituras do Corpo I 

2º PERÍODO 
• Anatomia II 
• Semiótica da Cultura 
• Improvisação II 
• Etologia Humana 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Corpo na Filosofia II 
• Corpo na Cultura II 
• Leituras do Corpo II 

Formação Específica 
Dança 
• História do Corpo na Dança I 
• Laboratório de Criação I 

Dança 
• História do Corpo na Dança II 
• Laboratório de Criação II 

Teatro 
• História do Teatro I 
• Interpretação Teatral I 

Teatro 
• História do Teatro II 
• Interpretação Teatral II 

Performance 
• O Corpo e suas Performances I 
• Comunicação Corporal 

Performance 
• O Corpo e suas Performances I 
• As Mãos e o Corpo 

Formação Básica 
3º PERÍODO 
• Anatomia III 
• Corpo e Novas Tecnologias I 
• Corpo e Interpretação I 
• Corpo na Cultura III 
• Artes do Corpo I 
• Leituras do Corpo III 

4º PERÍODO 
• Anatomia IV 
• Corpo e Novas Tecnologias II 
• Artes do Corpo II 
• Mercado Cultural 
• Corpo e Interpretação II 
• Leituras do Corpo IV 
• Leituras do Corpo IV 
• Dramaturgia 

Formação Específica 
Dança 
• Dança  Teatro I 
• Teorias da Dança I 
• Optativa I 

Dança 
• Dança  Teatro II 
• Teorias da Dança II 

Teatro 
• Teoria do Teatro I 
• Interpretação Teatral III 
• Optativa I 

Teatro 
• Teoria do Teatro II 
• Interpretação Teatral IV 

Performance 
• A Memória e os Tempos do Corpo 
• Teoria da Performance 
• Optativa I 

Performance 
• Workshops Avançados em Performances do Corpo I 
• O Corpo no Cotidiano 

Formação Básica 
5º PERÍODO 
• Artes do Corpo III 
• Coreografia I 
• Corpo e Interpretação III 
• O Corpo e suas Linguagens I 
• Imagem e Representação I 
• Pesquisadores do Corpo I 

6º PERÍODO 
• Artes do Corpo IV 
• Coreografia II 
• Corpo e Interpretação IV 
• O Corpo e suas Linguagens II 
• Imagem e Representação II 
• Pesquisadores do Corpo II



Formação Específica 
Dança 
• Tópicos Avançados em Dança I 
• Laboratório de Criação III 
• Optativa II 

Dança 
• Tópicos Avançados em Dança II 
• Laboratório de Criação IV 
• Optativa III 

Teatro 
• O Corpo no Teatro I 
• Tópicos Avançados em Teatro I 
• Optativa II 

Teatro 
• O Corpo no Teatro II 
• Tópicos Avançados em Teatro II 
• Optativa III 

Performance 
• Os Olhos e o Corpo 
• Workshops Avançados em Performances do Corpo II 
• Optativa II 

Performance 
• Os Pés e o Corpo 
• Workshops Avançados em Performances do Corpo III 
• Optativa III 

Formação Básica 
7º PERÍODO 
• Pesquisadores do Corpo III 
• O Corpo e suas Linguagens III 
• Corpo e Luz 
• Corpo e Espaço 
• Projeto final I 

8º PERÍODO 
• Pesquisadores do Corpo IV 
• O Corpo e suas Linguagens IV 
• Corpo e Indumentária 
• Projeto final II 

Formação Específica 
Dança 
• Tópicos Avançados em Dança III 
• Dramaturgia para Dança I 
• Optativa IV 

Dança 
• Dramaturgia para Dança II 
• Tópicos Avançados em Dança IV 
• Optativa V 
• Optativa VI 

Teatro 
• O Corpo no Teatro III 
• Tópicos Avançados em Teatro III 
• Dramaturgia para  Teatro I 

Teatro 
• Dramaturgia para o Teatro II 
• Tópicos Avançados em Tetro IV 
• Optativa V 
• Optativa VI 

Performance 
• Workshops Avançados em Performances do Corpo IV 
• O Corpo Fragmentado 
• Optativa IV 

Performance 
• O Corpo e seus Humores 
• A Palavra e o Corpo 
• Optativa V 
• Optativa VI 

COMUNICAÇÃO E MULTIMEIOS 

Coordenação: Rosangella Leote 
Duração: 04 anos  Período: vespertino  Vagas: 100 

O Curso de Comunicação e Multimeios tem como principal preocupação formar profissionais que respondam às novas 

demandas da comunicação, com prontidão especializada e presença críticocriativa, capazes de enfrentar os desafios 

inesperados,  resultantes  das  inovações,  cada  vez mais  presentes,  no universo midiático.   Objetiva,  assim,  situar  a 

nova tecnologia no universo do conhecimento para que seus recursos sejam utilizados em benefício de uma melhor 

distribuição do saber para as novas gerações, ao mesmo tempo em que instaura um espaço para a reflexão crítica em 

relação às conquistas tecnológicas empreendidas pelo homem moderno. O curso oferece aos alunos tanto o suporte



do conhecimento  teórico  e  técnico,  quanto o  exercício  críticoreflexivo  sobre  as potencialidades  comunicativas  das 

linguagens das mídias  tradicionais  e  das novas mídias que  surgem em decorrência  do desenvolvimento de  novas 

tecnologias. 

Promove  a  interdisciplinaridade  e  o  diálogo  entre  diferentes  áreas  do  saber  e  da  produção  em  comunicação  e 

possibilita a experimentação de linguagem, a busca de caminhos criativos e expressivos e o encontro de ferramentas 

eficazes para a efetivação do ato comunicativo. Além disso, propicia o domínio gradual e combinado de recursos de 

informática, artes gráficas, design digital e audiovisual. 

O  curso  oferece  aos  alunos  o  suporte  do  conhecimento  técnico  e  o  treinamento  crítico  e  reflexivo  sobre  as 

potencialidades comunicativas de diferentes mídias. Forma um profissional com visão ampla da comunicação, capaz 

de estabelecer conexões e diálogos entre as diferentes mídias e linguagens, numa sociedade onde a informação se 

configura como um importante setor de atividade. 

Os  estudantes  de  Comunicação  e  Multimeios  desenvolvem  suas  habilidades  nas  linguagens  verbais,  sonoras  e 
visuais, aprendendo a gerar hipermídias (sites, CDRoms e DVDs) vídeos analógicos e digitais em várias categorias 

(animação,  documentário,  videoclipe,  videoarte,  institucional),  peças gráficas,  trilhas e  outros produtos,  de  acordo 

com  estratégias  e  objetivos  previamente  estabelecidos,  com  a  perspectiva  humanista  e  crítica  que  caracteriza  a 

PUCSP. O aluno desenvolve habilidades para criar, projetar e editar numa sociedade cada vez mais interconectada, 

interativa e digital. 

Além de explorar suas potencialidades criativas, os alunos são instigados a desenvolver uma abordagem conceitual 

dos problemas e questões que lhes são propostos. Os aspectos sistêmicos da produção comunicacional presentes 

no curso buscam proporcionar uma larga base para formação individual, instados na vida profissional a interagir em 

equipes multidisciplinares tanto em atividades curriculares como extracurriculares incluindo intensa participação em 

pesquisa através de projetos de Iniciação Científica vinculados aos projetos de pesquisa dos professores. 

É um curso pioneiro, reconhecido pelo MEC e tem um corpo docente altamente capacitado e atuante, além de contar 

com  alunos  de  excelente  potencial  criativo  e  diligente,  o  que  já  resultou  em  uma  série  de  prêmios  nacionais  e 

internacionais  para  trabalhos,  de  professores  e  alunos,  desenvolvidos  nas  disciplinas  e  em  atividades  extra 

curriculares, a maioria sob orientação direta   dos professores. São exemplos: Prêmio Phillips 1º  lugar na América 

Latina – Desenho Digital; Fest Net – Festival Universitário  1º  lugar Regional na Categoria Documentário  (2001); 

Festival do Minuto  1º lugar – Categoria Minuto PUC (2002); Festival Anima Mundi  5º Lugar – Categoria Vídeo  

Animação em Flash;  13º Encontro  de  Iniciação Científica – Melhor  trabalho na área de Artes;  Festival  5 minutos 

(Bahia)    1º  lugar  Vídeo Digital;  Festival  de Santo André   Menção Honrosa  Vídeo Digital; 1º  lugar Festival Sul 

Americano de Vídeo Universitário do Ceará  Vídeo Documentário; 1º Lugar – Festival Senac de Moda. Vídeo sobre 

moda (2003); FESTLATINOBA (2004) 2º Festival de Cyne e y Vídeo Latinoamericano – Argentina  Melhor Vídeo 

experimental também foi participante do 9º Manchester International Short Film Festival  Kinofilm 2005 – Inglaterra; 

Festival de Cinema e Vídeo de Gramado – Melhor vídeo e Melhor Documentário (2005). 

Profissionais  de Multimeios  podem  atuar  em  empresas  de  comunicação,  como  portais  de  internet,  emissoras  ou 

produtoras  de  rádio  ou  TV,  agências  de  propaganda,  editorias  de  arte  de  jornais  ou  revistas,  assessorias  de 

comunicação,  produtoras  de  vídeo,  áudio,  animação,  cinema  ou  games,  na  área  de  comunicação  de  qualquer 

empresa, bem como em novos meios comunicacionais ou culturais.



A infraestrutura  inclui Laboratório de Linguagem e Informática; Centro de Estudos para Aprendizagem de Línguas; 

Laboratório  Integrado  de  Análise  Acústica;  Laboratório  de  Imagem  e  Vídeo  Digital;  Laboratórios  e  Estúdios  de 

Fotografia, Rádio e Vídeo. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   Carga Horária: 2640h. (176 créditos) 

Ano I  Núcleo Fundamentação 
1º PERÍODO 
• Inglês Instrumental I 
• Comunicação e Arte na Era da Informação I 
• Introdução à Lógica Computacional I 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Língua Portuguesa I 
• Teoria da Mídia I 
• Futurologia I 
• Tecnologia da Mídia I 
• Desenvolvimento da Informática I 

2º PERÍODO 
• Inglês Instrumental II 
• Comunicação e Arte na Era da Informação II 
• Introdução à Lógica Computacional II 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Língua Portuguesa II 
• Teoria da Mídia II 
• Futurologia II 
• Tecnologia da Mídia II 
• Desenvolvimento da Informática II 

Ano II  Núcleo Design 
3º PERÍODO 
• Sintaxe Visual I 
• Design Digital I 
• Narratividade e Roteirização I: Processos Analógicos 
• Linguagens Imagéticas I 
• Lógica da Navegação I 
• Filosofia da Técnica I 
• Sistemas de Informação I 
• Oficinas de Projetos* 

4º PERÍODO 
• Sintaxe Visual II 
• Design Digital II 
• Narratividade e Roteirização II: Processos Analógicos 
• Linguagens Imagéticas II 
• Lógica da Navegação II 
• Filosofia da Técnica II 
• Sistemas de Informação II 
• Oficinas de Projetos* 

Ano III  Núcleo Programação 
5º PERÍODO 
• Hipertexto I 
• Sintaxe Visual III 
• Linguagens Imagéticas III 
• Narratividade e Roteirização III: Processos Digitais 
• Mapeamento Lógico I 
• Direito dos Meios Áudio  Visuais I 
  Novas Tecnologias e Educação I 
• Oficinas de Projetos* 

6º PERÍODO 
• Hipertexto II 
• Sintaxe Visual IV 
• Linguagens Imagéticas IV 
• Narratividade e Roteirização IV: Processos Digitais 
• Mapeamento Lógico II 
• Direito dos Meios Áudio  Visuais II 
  Novas Tecnologias e Educação II 
• Oficinas de Projetos* 

Ano IV  Núcleo Edição 
7º PERÍODO 
• Hipertexto III 
• Arte e Tecnologia I 
• Teoria Geral dos Sistemas I 
• Novas Tecnologias e Educação III 
• Projeto em Multimeios I** 
• Oficinas de Projetos* 

8º PERÍODO 
• Hipertexto IV 
• Arte e Tecnologia II 
• Teoria Geral dos Sistemas II 
• Novas Tecnologias e Educação IV 
• Projeto em Multimeios II** 
• Oficinas de Projetos* 

*As  Oficinas  de  Projetos  são  disciplinas  optativas,  de  caráter  teóricoprático  que  visam  possibilitar  a  contínua 
renovação curricular e a conexão mais acirrada com os desenvolvimentos da área. São organizadas em constante 
atualização  de  conteúdos  como  Animação  Experimental,  Cenografia  para  TV  e  Filme  Publicitário,  Revista  de 
Multimeios, Técnicas de Produção ÁudioDigital, Documentário, Vídeo Digital, Realização de Videoclipe, Fotografia, 
Produção de conteúdo para WEB, Efeitos Especiais, entre outras. Essa dinâmica dirige o aluno para um trabalho de 
conclusão  de  curso  com  características  individuais,  enfocadas  nas  especificidades  de  currículo  que  o  aluno 
desenvolveu segundo as suas escolhas. 
** Chamado de Trabalho de Graduação em Multimeios (TGM), equivale ao Trabalho de Conclusão de Curso.



COMUNICAÇÃO SOCIAL: JORNALISMO 

Coordenação: Wladyr Nader 
Duração: 04 anos  Período: matutino e noturno  Vagas: 50 (matutino) e 50 (noturno) 

O  Curso  de  Jornalismo  da  PUCSP  pretende  preparar  profissionais  que  tenham  competência  técnica,  ampla  formação 

cultural  e  postura  ética  para  atuar  numa  área  que  tem  sofrido  grandes  transformações  e  que  desempenha  um  papel 

fundamental na sociedade brasileira atual. Nosso aluno deverá não só conhecer as características técnicas básicas de sua 

profissão, como ser capaz de refletir criticamente sobre suas responsabilidades sociais, enxergando alternativas criativas no 

exercício de suas funções. 

No campo da formação específica, o estudante é gradativamente introduzido nos conhecimentos básicos que abrangem as 

áreas  de  imprensa,  rádio,  TV  e  Internet,  e  cobrem  uma  variada  gama  de  atribuições  que  ele  poderá  vir  a  assumir  no 

mercado. 

Terá também a oportunidade de aprofundarse em áreas de especialização, por meio de disciplinas optativas. No último ano 

do curso, poderá optar pela realização de um "Projeto Experimental" na área de vídeo, rádio ou imprensa escrita, tendo a 

oportunidade de concentrar seus esforços num trabalho de maior fôlego, que condense os conhecimentos adquiridos. 

O jornalismo da PUC tem ainda se preocupado com o aperfeiçoamento de seus laboratórios, contando  com estúdios de TV, 

rádio e foto, de nível profissional, além de quatro laboratórios de informática. Nossa parceria com a TV PUC permite que 

trabalhos de alunos sejam veiculados em programação de TV a cabo, via Canal Universitário. Os "Projetos Experimentais" 

têm também produzido  inúmeras publicações nos últimos anos e, mais recentemente,  trabalhos veiculados na  Internet  e 

mesmo na TV por assinatura. 

Ao mesmo  tempo, consideramos fundamental a valorização da  formação humanística, que  fornece ao aluno os  recursos 

para o aprofundamento de sua visão de mundo, o que certamente se  refletirá em sua prática profissional. As disciplinas 

ligadas  a  Sociologia,  Política,  História,  Filosofia,  Literatura,  Artes  em Geral,  Direito,  Economia,  Teoria  da Comunicação, 

Semiótica,  Lingüística  e  Teologia  são ministradas  para  atender  os  interesses  específicos  do  aluno  de  Jornalismo,  que 

deverá aprender  a  estabelecer  as articulações entre  esses  universos  teóricos e  suas práticas profissionais. Destacamos 

também  a  realização  anual  da  "Semana  de  Jornalismo",  que  conta  com  a  participação  de  profissionais  renomados, 

debatendo temas relevantes da atualidade. Além disso, temos incrementado o programa de intercâmbios internacionais, o 

que abre a possibilidade de alunos realizarem atividades em universidades estrangeiras e de a PUCSP receber estudantes 

e professores vindos de fora, para troca de experiências. 

O corpo de professores da Casa conta com pesquisadores e estudiosos da área de comunicações e com profissionais de 

reconhecida experiência no mercado. Os profissionais formados pela PUCSP têm se colocado muito bem nas várias áreas 

do Jornalismo, obtendo classificações em concursos e eventos realizados por importantes empresas do setor e confirmando 

que a orientação de nosso curso, que combina formação técnica e humanística, é o melhor caminho para futuros jornalistas. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR Carga Horária: 2.820h. (188 créditos) 

1º PERÍODO 
• Introdução à Filosofia I 
• Comunicação e Expressão Verbal I 
• Língua Estrangeira I: Espanhol, Francês ou Inglês 

2º PERÍODO 
• Introdução à Filosofia II 
• Comunicação e Expressão Verbal II 
• Língua Estrangeira II: Espanhol, Francês ou Inglês



• Comunicação Comparada I 
• Introdução ao Jornalismo I 
• Sistemas de Comunicação no Brasil I 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 

• Comunicação Comparada II 
• Introdução ao Jornalismo II 
• Sistemas de Comunicação no Brasil II 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Culturas contemporâneas 

3º PERÍODO 
• Teoria da Comunicação I 
• Teoria Política 
• Sociologia Geral e da Comunicação I 
• Teoria Geral dos Sistemas I 
• Fotojornalismo I 
• Técnicas de Rep. Entrev. Pesq. em Jornal. I 
• Planejamento Gráfico I 
• Expressão Oral e Ecscrita 

4º PERÍODO 
• Teoria da Comunicação II 
• Realidade Sócio  Econômica e Política Brasileira 
• Sociologia Geral e da Comunicação II 
• Teoria Geral dos Sistemas II 
• Fotojornalismo II 
• Técnicas de Rep. Entrev. Pesq. Jornal. II 
• Planejamento Gráfico II 
• Crítica do Texto 

5º PERÍODO 
• Telecinejornalismo I 
• Teoria do Jornalismo I 
• Radiojornalismo I 
• Edição I 
• Teoria do Texto em Jornalismo I 
• Estética e Cultura de Massa I 
• Análise dos Sistemas Áudio  Visuais I 

6º PERÍODO 
• Telecinejornalismo II 
• Teoria do Jornalismo II 
• Radiojornalismo II 
• Edição II 
• Teoria do Texto em Jornalismo II 
• Estética e Cultura de Massa II 
• Análise dos Sistemas Áudio  Visuais II 

7º PERÍODO 
• Legislação e Ética em Jornalismo I 
• Jornalismo Comparado I 
• Projetos Experimentais I Jornal/Rádio/Vídeo 
• Gêneros, Estilos e a Escrita Jornalística 
• Optativa I 
• Optativa II 
• Cultura e Cidadania I 

8º PERÍODO 
• Legislação e Ética em Jornalismo II 
• Jornalismo Comparado II 
• Projetos Experimentais II Jornal/Rádio/Vídeo 
• Preparação e Revisão de Originais, Provas e Videotexto 
• Optativa III 
• Optativa IV 
• Cultura e Cidadania II 

Obs.: Estamos apresentando as  informações  curriculares  referentes  ao  ano de 2005. Este  curso  encontrase em 
processo de Reforma Curricular  nos  colegiados  superiores  para o  ano de 2006,  dependendo de aprovação para 
quaisquer alterações. 

COMUNICAÇÃO SOCIAL: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Coordenação: Lourdes Malerba Gabrielli 
Duração: 04 anos  e meio  Período: matutino e noturno  Vagas: 50 (matutino) 50 (noturno) 

O Curso de Comunicação Social – Habilitação Publicidade e Propaganda objetiva formar um profissional competente, crítico 

e  competitivo  para  enfrentar  as  permanentes  mudanças  solicitadas  pelo  mercado,  no  contexto  de  uma  sociedade  de 

consumo. 

Uma  das  características  do  publicitário  é  a  ação mediadora  entre  o  produto  e  o  consumidor, mas  primeiramente,  ele  é 

cidadão  de  um    país  com uma  diversidade  sócio  econômica  e  cultural muito  grande.  Daí,  a  formação  geral  de  caráter 

humanístico e, ao mesmo tempo, reflexiva sobre o papel da comunicação no contexto de uma sociedade como a nossa ser 

fundamental, além de obrigatória pelas instâncias governamentais. Nesse sentido, vale lembrar que uma das problemáticas 

mais atuais e de extrema importância que vem sendo discutida em âmbito internacional pelos profissionais da área, é a da 

responsabilidade social da empresa.



Por  isso,  o  Curso  de  Publicidade  e  Propaganda  da  PUC/SP  não  dissocia  teoria  e  prática,  formação  geral  e  formação 

específica. O publicitário formado pela PUC tem sensibilidade para perceber as mudanças e se apropriar das informações 

da cultura como um todo, de modo a solucionar o problema que lhe foi solicitado. Este é um fator de extrema importância e 

que pode ser mensurado pelo número de alunos que já no 2º ano do curso são aceitos para fazer estágio em diferentes 

empresas e instituições. Apesar do estágio não ser obrigatório, consideramos que ele seja desejável e incentivamos que o 

aluno o faça, pois permite que próprio aluno traga para a sala de aula questões atuais, assim como  permite que o futuro 

publicitário  já  saia  da universidade  com experiência  profissional. Nesse  sentido, mais  de  60% dos alunos  fazem estágio 

remunerado e supervisionado pela própria universidade para que os estudantes atuem, de fato, na sua área de formação, 

para que sejam profissionais bem sucedidos. 

Apesar  das  palavras  Publicidade  e  Propaganda  aparentarem  uma  sinonímia,  sendo  quase  impossível  separálas  já  que 

tanto uma como outra tem a tarefa de divulgar, expor e tornar público, há uma distinção entre elas. Assim, a Publicidade 

divulga produtos, marcas, serviços, etc. com o objetivo de gerar  lucros; e a Propaganda divulga idéias com o objetivo de 

gerar adesão. 

É com tais pressupostos que este curso na PUC/SP tem um caráter multidisciplinar, dando ênfase à ação de criação do 

comunicador em Publicidade e Propaganda, entendendo por ação de criação a solução de problemas de comunicação de 

uma empresa, instituição, produto ou marca em diferentes mídias. 

O  publicitário  formado  pelo  curso  terá    também  competência  para  atuar  nas  áreas  de  elaboração  e  interpretação  de 

pesquisas,  atendimento  ao  cliente,  planejamento  estratégico  e  mercadológico,  produção  gráfica,  produção  em  mídias 

eletrônicas, planejamento de mídia, assessoria de marketing e de comunicação. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 2.820h. (188 créditos) 

1º PERÍODO 
• Introdução à Filosofia I 
• Comunicação e Expressão Verbal I 
• Língua Estrangeira I: Espanhol/Francês/Inglês 
• Comunicação Comparada I 
• Arte e Cultura Contemporânea I 
• Economia I 
• Realidade SócioEconômica e Política Brasileira I 

2º PERÍODO 
• Introdução à Filosofia II 
• Comunicação e Expressão Verbal II 
• Língua Estrangeira II: Espanhol/Francês/Inglês 
• Comunicação Comparada II 
• Arte e Cultura Contemporânea II 
• Economia II 
• Realidade SócioEconômica e Política Brasileira II 

3º PERÍODO 
• Teoria da Comunicação I 
• Sociologia Geral e da Comunicação I 
• Teoria Geral dos Sistemas I 
• Redação e Expressão Oral – Criatividade 
• Fotografia Publicitária I 
• Estatística Aplicada 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 

4º PERÍODO 
• Teoria da Comunicação II 
• Sociologia Geral e da Comunicação II 
• Teoria Geral dos Sistemas II 
• Redação Publicitária I 
• Fotografia Publicitária II 
• Psicologia da Comunicação 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 

5º PERÍODO 
• Redação Publicitária II 
• Marketing 
• Estética e Cultura de Massa 
• Optativa I 
• Optativa II 
• Ética e Legislação Publicitária 

6º PERÍODO 
• Redação Publicitária III 
• Planejamento Gráfico II 
• Administração em Publicidade e Propaganda 
• Programação Visual 
• Optativa III 
• Optativa IV



• Planejamento Gráfico I • Direito do Consumidor 

7º PERÍODO 
• Teoria e Método de Pesquisa I 
• Novas Tecnologias em Comunicação 
• Promoção de Vendas 
• Produção Publicitária: Imagem 
• Planejamento da Campanha Publicitária I 
• Redação Publicitária IV 
• Cultura e Cidadania I 
• Semiótica e Teoria da Percepção 

8º PERÍODO 
• Teoria e Método de Pesquisa II 
• Mídia 
• Análise e Planejamento Mercadológico 
• Produção Publicitária: Som 
• Planejamento da Campanha Publicitária II 
• Redação Publicitária V 
• Cultura e Cidadania II 

9º PERÍODO  Projetos Experimentais 

FILOSOFIA 

Coordenação: Edélcio Gonçalves de Souza 
Duração: 04 anos  Período: matutino/noturno  Vagas: 40 (matutino) e 50 (noturno) 

“Que  ninguém  hesite  em  se  dedicar  à  filosofia  enquanto 
jovem,  nem  se  canse  de  fazêlo  depois  de  velho,  porque 
ninguém  jamais  é  demasiado  jovem  ou  demasiado  velho 
para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora 
de dedicarse à  filosofia  ainda não  chegou,  ou    que ela  já 
passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que 
já passou a hora de ser feliz” 

(Epicuro) 

Faz parte do campo de atuação da Filosofia debruçarse sobre o presente, a partir dos ensinamentos e das discussões que 

já vêm sendo realizadas há mais de 25 séculos. Sendo assim, é natural que ela jamais perca sua atualidade. Ao contrário, 

configurase  como  um  movimento  constante  de  retomada  daquilo  que  já  foi  pensado  no  passado,  aproximandoo  da 

realidade atual. 

Vivemos um momento de dúvidas e de perplexidades diante de questões ligadas à vida moderna. Enquanto o mundo da 

tecnologia caminha a passos largos, as dúvidas essenciais, as angústias humanas permanecem as mesmas ou mesmo se 

ampliam. Nesse contexto, a Filosofia passa a crescer em importância como um ramo do saber capaz de fornecer um tipo de 

resposta que tem uma característica peculiar: jamais pretende ser definitiva, muito ao contrário: está sempre aberta a novas 

reflexões. Essa busca constante faz parte da própria vocação da Filosofia e é a base de sua constante renovação. 

Visão Crítica e Abrangente 

Uma tendência nova, bastante observada atualmente no mercado de trabalho, é a valorização do profissional que apresenta 

uma formação geral e, ao mesmo tempo, profunda, o que lhe proporciona uma visão de mundo muito mais ampla e mais 

crítica. Longe de estar  limitado a um objeto específico, ele é capaz de estabelecer relações entre domínios diversos. E o 

curso de Filosofia é, certamente, o mais indicado para fornecer esse tipo de competência. 

As  habilidades  relacionadas  à  leitura,  interpretação  e  produção  de  textos  também  abrem  possibilidades  profissionais  no 

mercado editorial. Outro campo que vem se ampliando é a atuação em empresas do  terceiro setor, principalmente as de



perfil humanitário, e ainda diversos tipos de órgãos governamentais. Por lidar freqüentemente com questões ligadas à ética, 

esses órgãos valorizam cada vez mais profissionais com formação em Filosofia. 

Docência e Pesquisa 

Os campos de atuação tradicionais – a docência e a pesquisa – continuam, no entanto, predominando. 

Para  exercer  a  docência  nos  ensinos  fundamental  e médio,  é  necessário  cursar  as  disciplinas  de  licenciatura,  que  são 

oferecidas paralelamente às de bacharelado. Caso a opção seja pela carreira acadêmica, o bacharel em Filosofia poderá 

fazer  sua  pósgraduação  na  área,  habilitandose  para  lecionar  em  diversos  cursos  superiores  que  possuam  disciplinas 

filosóficas em sua grade curricular. 

A  PUC/SP  oferece  cursos  de  Mestrado  e  Doutorado  em  Filosofia,  acompanhando  o  aluno  em  todos  os  níveis  de  sua 

formação.  Voltados  à  pesquisa,  esses  níveis  contemplam  a  produção  de  trabalhos  científicos  a  partir  de  estudos 

aprofundados. 

A  partir  do  3º  semestre  da  graduação,  o  aluno  terá  a  liberdade  de  montar  sua  grade  individual,  de  acordo  com  seus 

interesses e com o direcionamento que deseja dar à sua formação, sempre orientado pela Coordenação do curso. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   Carga Horária: 2280h (152 créditos +24 licenciatura) 

1º PERÍODO 

• Comunicação e Expressão Verbal I 
• Introdução à Filosofia I 
• História da Filosofia I 
• Língua Estrangeira I: Espanhol, Francês ou Inglês 
• Teoria do Conhecimento I 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 

2º PERÍODO 

• Comunicação e Expressão Verbal II 
• Introdução à Filosofia II 
• História da Filosofia II 
• Língua Estrangeira II: Espanhol, Francês ou Inglês 
• Teoria do Conhecimento II 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 

PROFISSIONAL  3º ao 8º 
• Ética I, II, II, IV 
• Teoria do Conhecimento III, IV, V,VI 
• Filosofia Geral I, II, III, IV 
• História da Filosofia III, IV, V, VI, VII, VIII 

• Lógica I, II, III, IV 
• Estética I, II 
• Cultura e Cidadania I 
• Optativa I, II, III, IV 

Obs.: Estamos apresentando as  informações  curriculares  referentes  ao  ano de 2005. Este  curso  encontrase em 
processo de Reforma Curricular  nos  colegiados  superiores  para o  ano de 2006,  dependendo de aprovação para 
quaisquer alterações. 

LETRAS 

Coordenações: 
Português: Mercedes Fátima de Canha Crescitelli 
Período: matutino e noturno  Vagas: 50 (matutino) e 50 (noturno) 
Inglês: Franciscus Willem Antonius Maria Van de Wiel 
Período: matutino e noturno  Vagas: 50 (matutino) e 70 (noturno) 
Francês: Heloísa Brito de Albuquerque Costa 
Período: noturno  Vagas: 50 
Espanhol: Graciela Alicia Foglia 
Período: noturno  Vagas: 50



O Curso de Letras da PUCSP caracterizase como uma opção diferenciada, possibilitando diversas formações, entre elas 

Bacharelado,  Tradução,  Formação  de  Professores  e  outras  formações  compostas  como,  por  exemplo,  Tradução  e 

Formação de Professores. O bacharelado em Línguas propicia um conhecimento profundo da língua e da literatura, além de 

capacitar  o  aluno  a  prosseguir  seus  estudos  em  pósgraduação.  Se  optar  pelo  Bacharelado  em  Tradução,  receberá  o 

instrumental  técnico  necessário  para  um  trabalho  competente.  A  Formação  de  Professores,  por  sua  vez,  vai  formar  o 

professor de língua e literatura materna e/ou estrangeira. 

Os  vários  currículos  organizamse  em  diferentes  disciplinas,  levando  em  conta  o  aluno  como  usuário  e  promotor  de 

linguagem  e  como  futuro  profissional  da  língua materna  e/ou  estrangeira.  Assim,  são  trabalhadas a  leitura,  a  escrita,  a 

compreensão e a expressão oral, em língua materna e estrangeira, de modo que a teoria abordada seja a fundamentação 

do trabalho prático realizado no curso.  Enfatizase, também, a reflexão sobre o papel da cultura dessas línguas no contexto 

sóciohistórico. 

O  curso  tem  sua  estrutura  básica  organizada  em  cinco  eixos:  formação  geral;  lingüística;  língua;  literatura  e  formação 

específica (disciplinas pedagógicas/formação de professores e tradução). 

Tem como característica peculiar a apresentação de um tronco comum, que permite o cruzamento entre as habilitações.  O 

aluno pode optar por: 

• Língua e literatura de expressão portuguesa e uma das línguas e literaturas estrangeiras  oferecidas; 

• Língua e literaturas de língua portuguesa; 

• Uma das línguas e literaturas estrangeiras oferecidas. 

É possível, também, combinar a Habilitação de Formação de Professores das línguas acima citadas (Estrangeiras e Língua 

Portuguesa) com o Bacharelado em Tradução de Espanhol, Francês e/ou Inglês. 

Para complementar o processo de aprendizagem, o curso possui um Centro para Aprendizagem de Línguas. Tratase de 

um  laboratório  de  línguas  com  recursos  audiovisuais  de  tecnologia  avançada,  salas  de  vídeo,  biblioteca  e  um  clube  de 

empréstimo de material. O curso possui, também, laboratório de informática que dispõe de recursos de multimídia e, além 

disso, conta com a Biblioteca Central. 

Os alunos têm o apoio da Coordenação de Letras (Espanhol, Francês, Inglês, Português), que presta atendimento semanal, 

orientandoos em seu plano de estudos. 

O profissional licenciado em Letras pode atuar em escolas públicas e particulares, de ensino fundamental e ensino médio, 

em escolas de línguas ou em empresas com grupos de executivos e corpo de funcionários. Pode, ainda, prestar assessoria 

a empresas na área de comunicação, revisão e editoração. 

Como  tradutor,  é  possível  trabalhar  em escritórios  especializados e  editoras,  prestar  assessoria  a  empresas na área de 

tradução, assessorar organizações no setor de importação e exportação. O profissional pode também atuar como tradutor 

público (tradutor juramentado), desde que preste o concurso requerido para esse fim. 

O curso   possibilita   as   seguintes  composições curriculares: 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Espanhol 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Francês 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Inglês 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Português 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Português + Tradutor: Português / Espanhol 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Português + Tradutor: Português / Francês 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Português + Tradutor: Português / Inglês



• Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor: Espanhol / Português 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor: Francês / Português 

• Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor: Inglês / Português 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Espanhol 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Francês 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Inglês 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Português 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Português / Espanhol 

• Título: Licenciatura  Habilitação:  Português / Francês 

• Título: Licenciatura Habilitação: Espanhol  + Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor Português / Espanhol 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Francês    + Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor Português / Francês 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Inglês       + Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor Português / Inglês 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Português + Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor Português/Espanhol 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Português + Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor Português / Francês 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Português + Título: Bacharelado  Habilitação: Tradutor Português / Inglês 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Português + Título: Bacharelado  Habilitação: Espanhol 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Português + Título: Bacharelado  Habilitação: Francês 

• Título: Licenciatura  Habilitação: Português + Título: Bacharelado  Habilitação: Inglês 

Curso de Línguas para Graduandos 
Os  alunos  matriculados  nos  cursos  de  graduação  da  PUCSP  têm  a  oportunidade  de  complementar  a  sua  formação 

acadêmica cursando uma ou mais línguas estrangeiras (Espanhol, Francês e Inglês). 

Esses cursos são oferecidos pelos professores da Faculdade de Comunicação e Filosofia em horários compatíveis com os 

cursos regulares em que os alunos estão matriculados. São desenvolvidos de forma a capacitar o aluno a falar, entender, ler 

e escrever a língua escolhida e contam com recursos audiovisuais (laboratório de línguas, vídeo e biblioteca especializada). 

Os cursos constam no histórico escolar do aluno. 

Os cursos de Letras têm a possibilidade de oferecer ainda cursos seqüenciais em diversas áreas. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   Carga Horária: 2280h.  correspondente à modalidade Bacharel (152 créditos) 

EIXO FUNDAMENTAÇÃO/MÓDULOS: 

• Estudos dos Sistemas de Representação 
• Arte e Cultura 
• Filosofia 
• Estudos de Civilização do Espanhol 
• Estudos de Civilização do Francês 
• Estudos de Civilização do Inglês 
• Estudos de Civilização do Português 
• Cultura e Cidadania I e II 
• Introdução ao Pensamento Teológico I e II 

EIXO LINGÜÍSTICA/MÓDULOS: 

• Teoria Lingüística 
• Lingüística do Espanhol 
• Lingüística do Francês 
• Lingüística do Inglês 
• Lingüística do Português



EIXO LÍNGUA/MÓDULOS: 

• Língua Espanhola/Francesa/Inglesa/Portuguesa 
(Básico, Intermediário, Avançado, Estudos 
Individuais) 

• Língua Latina 
• Língua Estrangeira: Espanhol/Francês/Inglês 

EIXO LITERATURA/MÓDULOS: 

• Teoria Literária 
• Literatura Brasileira 
• Literatura de Expressão Francesa 
• Literatura Espanhola 
• Literatura HispanoAmericana 
• Literatura Inglesa 
• Literatura NorteAmericana 
• Literatura Portuguesa 

LICENCIATURA 

• Didática 
• Estrutura de Funcionamento do Ensino Básico 
• Filosofia da Educação 
• Psicologia da Educação 
• Prática  de  Ensino  de  Espanhol/Francês/Inglês/ 

Português  no  Ensino  Fundamental  e  Médio  e 
Estágio Supervisionado I e II 

TRADUÇÃO 

• Teoria da Tradução 
• Prática da Tradução: Espanhol/Francês/Inglês 

Obs.: Estamos apresentando as  informações  curriculares  referentes  ao  ano de 2005. Este  curso  encontrase em 
processo de Reforma Curricular  nos  colegiados  superiores  para o  ano de 2006,  dependendo de aprovação para 
quaisquer alterações. 

SECRETÁRIO EXECUTIVO BILÍNGÜE  PORTUGUÊS/ INGLÊS 

Coordenação: Marilena Zanon 
Duração : 04 anos  Período: Noturno  Vagas: 40 

O curso de Secretário Executivo Bilíngüe (SEB) da PUC/SP tem por objetivo básico formar profissionais não só 

tecnicamente  capazes,  mas  também  conscientes  da  realidade  brasileira,  a  fim  de  nela  poderem  atuar  crítica  e 

humanisticamente. 

Sua estrutura curricular exige um trabalho interdepartamental e multidisciplinar, visando ao embasamento teórico do 

corpo  discente  em  Direito,  Economia,  Administração,  Contabilidade,  Arquivística,  Política,  Informática,  Relações 

Humanas e Relações Públicas entre outras disciplinas. Esse caráter interdisciplinar do curso envolve as Faculdades 

de Comunicação e Filosofia, Ciências Sociais, Direito, Economia, Administração e Psicologia, tendo o corpo docente, 

em sua maioria, o título de mestre e doutor. 

No que tange à formação lingüística, o aprofundamento tanto em Língua Portuguesa, quanto em Língua Inglesa dá 

se  por  meio  de  aulas  que  visam  à  instrumentalização  do  aluno  no  campo  de  trabalho.  O  ensino  de  Língua 

Portuguesa recebe um tratamento diferenciado, já que o aluno aprende  desde noções gerais da língua materna, até 

a redação de documentos específicos da área, contemplados na disciplina Redação Técnica. A Língua Inglesa ocupa 

cerca  de  40%  da  carga  curricular,  já  que  sua  fluência  é  de  extrema  importância  para  o  profissional  dessa  área 

atualmente. Para que a aprendizagem da Língua Estrangeira seja facilitada, o curso dispõe de um Laboratório de 

Línguas,  dotado  da  mais  avançada  tecnologia  e  de  uma  sala  de  leitura  com  material  específico  de  diferentes 

disciplinas.



Além do Laboratório de Línguas, o curso dispõe de um Laboratório de  Informática que oferece vários recursos de 

multimídia,  possibilitando  ao  aluno  o  contato  direto  com  o  que  há  de  mais  moderno  na  área,  preparandoo, 

efetivamente, para o mercado de trabalho. 

No que diz  respeito à formação profissional, o curso abrange a disciplina Prática Profissional, cujo objetivo é o de 

realizar um trabalho prático junto a Departamentos da Universidade ou às empresas de médio e grande porte sob a 

supervisão de professores do curso, altamente qualificados. Bienalmente, é realizado pelos alunos, com a orientação 

dos professores de Prática Profissional, o Simpósio de SEB, que tem por finalidade primeira trazer à Universidade 

profissionais  da  área  que  possam  contribuir  com  reflexões  e  discussões  sobre  as  necessidades  do mercado  de 

trabalho no mundo globalizado. 

O Estágio Supervisionado possibilita ao aluno a prática efetiva dos conteúdos abordados no curso, principalmente no 

que se relaciona à sua atuação como secretário bilíngüe. Geralmente, o aluno de SEB, ao finalizar o curso, já atua 

no mercado  de  trabalho,  sendo  reconhecido  como  um  profissional  competente  por  grandes  empresas  dos mais 

variados setores, entre elas estão a Aventis Pharma, a DaimlerChrysler, a DuPont, o Banco de Boston, o Itaú, o 

Citybank, a Avon e a Natura. 

A coordenação do curso está à disposição dos discentes semanalmente, no período noturno, orientandoos em seu 

plano de estudos e realizando avaliações periódicas do curso como um todo. 

O profissional  formado pela PUC/SP,  na nova  realidade do mundo organizacional,  é  um  líder  de  equipes  e  deve 

aprender a planejar e a delegar funções, além de contribuir com as mudanças necessárias dentro da empresa, com 

espírito crítico. O diálogo com o sindicato da categoria é constante,  resultando em parcerias para a realização de 

eventos que discutam a atuação profissional o mais próximo possível da realidade. 

O curso de SEB da PUC/SP, anualmente, é avaliado pelo Guia do Estudante Abril como um dos melhores do país, 

reafirmando o compromisso da PUC/SP com a sociedade na formação de profissionais competentes que realmente 

façam a diferença. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR    Carga Horária: 2550h. (170 créditos) 

1º PERÍODO 
  Língua Portuguesa: Básico  Programa A 
  Língua Inglesa I 
  Língua Estrangeira I: Espanhol ou Francês 
  Introdução à Filosofia I 
  A Criação do Texto e a Informática: Programa A 
  Arte e Cultura 

2º PERÍODO 
  Língua Portuguesa: Básico  Programa B 
  Língua Inglesa II 
  Língua Estrangeira II: Espanhol ou Francês 
  Introdução à Filosofia II 
  A Criação do Texto e a Informática: Programa B 
  Problemas SócioCulturais Econômicos 

Contemporâneos 
3º PERÍODO 
  Língua Portuguesa: Intermediário  Programa A 
  Língua Inglesa: Prática Oral I 
  Língua Inglesa: Leitura Intensiva I 
  Língua Inglesa: Redação I 
  Fundamentos do Direito 
  Estatística I 
  Ética Profissional I 
  Cultura e Cidadania I 

4º PERÍODO 
  Língua Portuguesa: Intermediário  Programa B 
  Língua Inglesa: Prática Ora IIl 
  Língua Inglesa: Leitura Intensiva II 
  Língua Inglesa: Redação II 
  Fundamentos de Administração 
  Estatística II 
  Ética Profissional II 
  Cultura e Cidadania II



5º PERÍODO 
  Língua Portuguesa: AvançadoPrograma A 
  Língua Inglesa: Prática de Pronuncia I 
  Língua Inglesa: Prática Oral III 
  Língua Inglesa: Leitura Intensiva III 
  Língua Inglesa: Redação III 
  Fundamentos de Economia 
  Arquivística I 
  Introdução ao Pensamento Teológico I 

6º PERÍODO 
  Língua Portuguesa: AvançadoPrograma B 
  Língua Inglesa: Prática de Pronuncia II 
  Língua Inglesa: Prática Oral IV 
  Língua Inglesa: Leitura Intensiva IV 
  Língua Inglesa: Redação IV 
  Fundamentos de Contabilidade 
  Arquivística II 
  Introdução ao Pensamento Teológico II 

7º PERÍODO 
  Língua Portuguesa: Redação TécnicaPrograma A 
  Língua Inglesa: Prática de Tradução 
  Prática Avançada de Língua Inglesa I 
  Prática de Compreensão de Textos Orais 
  Relações Humanas I 
  A Linguagem na Empresa I 
  Técnicas Secretariais 
  Prática Profissional I 
  Relações Públicas 

8º PERÍODO 
  Língua Portuguesa: Redação TécnicaPrograma 

B 
  Língua Inglesa: Prática de Tradução e Versão 
  Prática Avançada de Língua Inglesa II 
  Relações Humanas II 
  Política 
  A Linguagem na Empresa II 
  A Editoração Eletrônica de Documentos 

Secretariais 
  Prática Profissional II



FACULDADE DE DIREITO 

Rua Ministro Godói, 969 Sala 201 
Perdizes   São Paulo/SP    Cep:05015000 

(0 xx11) 3670.8128    FAX: (0xx11) 36708548 
Email: fdir@pucsp.br 

DIREITO 

Coordenação: Cláudio José Pereira e Marcelo Gomes Sodré 
Duração: 05 anos  Período : Matutino e Noturno 
Vagas: 300 (matutino) e 200 (noturno) 

A Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  foi  fundada em 8 de  janeiro de 

1946 e oficialmente reconhecida em 22 de agosto do mesmo ano. Desde então tem promovido o estudo, o ensino, a 

pesquisa e a difusão das Ciências Jurídicas, sob uma perspectiva humanista e crítica. 

O  curso  de  Direito  é  organizado  em  cinco  anos,  tendo  sua  estrutura  curricular  dividida  em  três  áreas  de 

conhecimento: 

• área de conhecimento básico  composta de disciplinas consideradas essenciais à formação universitária; 

• área de conhecimento específico  composta de disciplinas essenciais à formação profissional; 

• área de conhecimento especializado   composta de quatro núcleos de disciplinas optativas: 1) núcleo de Direito 

Econômico; 2) núcleo de Direito Penal; 3) núcleo de Direito do Trabalho e 4) núcleo de Direitos Difusos e Coletivos. 

A  concepção  didáticopedagógica  do  Curso  compreende  a  realização  de  aulas  teóricas  e  práticas,  de  modo  a 

oferecer ao aluno um sólido conhecimento teórico do Direito aliado à sua aplicação prática nas situações concretas 

que  o  profissional  irá  atuar,  seja  como  Advogado,  Juiz  de  Direito,  Promotor,  Procurador,  Delegado  de  Polícia, 

Defensor Público, Assessor Jurídico, Consultor Jurídico, em atividades  ligadas à diplomacia, às organizações não 

governamentais, organismos internacionais etc. 

O currículo oferecido procura realçar a formação humanista do aluno, de forma a criar condições concretas para que, 

no desenvolvimento de sua atividade, o profissional esteja atento ao caráter social de seu trabalho. 

Além do apoio pedagógico oferecido por docentes do mais alto nível cultural, acadêmico e profissional, a partir do 

ano  letivo  de  1997  foi  acrescido  ao  currículo  o  Estágio  Profissional  Supervisionado  que  visa  ampliar  a  vivência 

profissional  e  o  conhecimento  dos  alunos,  além  de  propiciar  uma  visão muito mais  completa  do  campo  jurídico 

nacional e internacional, através da realização de atividades práticas reais e simuladas de atuação profissional. Foi 

implantado  ainda,  o  Núcleo  de  Monografia  Jurídica  "Prof.  Dr.  Paulo  Freire",  com  apresentação  de monografia  e 

orientação de docentes da Faculdade. A Faculdade de Direito possui ainda o Escritório Modelo "Dom Paulo Evaristo 

Arns",  que oferece à população  carente  atendimento  jurídico gratuito. O mesmo é  coordenado por  professores  e 

profissionais  do  direito  vinculados  a  Faculdade  e  a  Universidade.  No  escritório  os  alunos  têm  a  oportunidade  de 

vivenciar  concretamente  a  aplicação  do  Direito  aos  casos  concretos  contribuindo  para  a  defesa  de  direitos  da 

população carente e o fortalecimento da cidadania.



Novo campo de aprendizagem – Juizado Especial Cível 

Já está em pleno  funcionamento o Juizado Especial Cível no bairro de Perdizes,  resultado de um convênio entre a 

PUC/SP e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Conhecido popularmente como Tribunal de Pequenas Causas, o novo 

Juizado abre mais um campo de aprendizagem prática aos graduandos do curso de Direito da PUC/SP, pois prevê a 

presença de estagiários atuando na função de conciliadores.Isso significa que, antes de cada caso ser levado ao Juiz, 

caberá aos estagiários  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. 

Esse novo espaço experimental veio complementar as atividades já desenvolvidas pelo Escritório Modelo Dom Paulo 

Evaristo Arns. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR    Carga Horária: 4110h. (137 créditos) 

1º ANO 
• Redação e Linguagem Jurídica 
• Lógica Jurídica 
• Introdução ao Estudo do Direito 
• Ciência Política e Teoria Geral do Estado 
• Fundamentos do Direito Público 
• Teoria Geral do Direito Privado 
• Sociologia Geral e Jurídica 
• Introdução ao Pensamento Teológico 

2º ANO 
• Direito Civil I 
• Direito Processual Civil I 
• Direito Penal I 
• Introdução à Filosofia 
• Direito Constitucional I 
• Direito Comercial I 
• Direito do Trabalho 
• Economia 

3º ANO 
• Direito Civil II 
• Direito Processual Civil II 
• Direito Penal II 
• Direito Processual Penal I 
• Direito Administrativo I 
• Direito Comercial II 
• Direito Constitucional II 
• Filosofia do Direito 
• Supervisão de Estágio: (Ética e Direitos: 

Ambiental, do Consumidor, Administrativo, Civil, 
Comercial) 

4º ANO 
• Direito Civil III 
• Direito Processual Civil III 
• Direito Penal III 
• Direito Processual Penal II 
• Direito Administrativo II 
• Direito Comercial III 
• Direito Tributário I 
• Direito Previdenciário 
• Direitos Humanos 
• Supervisão  de  Estágio:  (Direitos:  Constitucional,  Penal, 
Administrativo, Trabalho, Civil, Previdenciário) 

5º ANO 
• Direito Civil IV 
• Direito Processual Civil IV 
• Direito Tributário II 
• Prática Forense “A” 
• Prática Forense “B” 
• Ética Profissional 
• Direito Internacional 
• Monografia 
• Estágio Curricular 

NÚCLEOS 
• Núcleo de Direitos Difusos e Coletivos: Direito: das Relações 

de Consumo,  Ambiental e da Criança e do Adolescente 
• Núcleo  de  Direito  Econômico:  Direito:  Econômico, 

Comércio Internacional e  Internacional Público. 
• Núcleo  de  Direito  Penal:  Direito  Penal,  Processo 

Penal e Medicina Legal. 
• Núcleo  de Direito  do  Trabalho:  Direito  do  Trabalho, 

Processo do Trabalho e Direito Previdenciário.



FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, 
CONTABILIDADE E ATUÁRIA 

C CA AM MP PU US S P PE ER RD DI IZ ZE ES S
 Rua Ministro Godoy, 969  Sala 121  Perdizes 

São Paulo/SP  Cep: 05015001 
(0 xx11) : 3670.8141 / 3670.8242 
email: :: feasupervisao@pucsp.br 

Cursos: Administração: Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e 
Ciências Econômicas 

CAMPUS SANTANA 
Rua Voluntários da Pátria, 1653  Santana 

São Paulo/SP – Cep: 02011300 
(0xx11) 6221.2842 

email: feasantana@pucsp.br 

Curso: Administração: Administração de Empresas 

ADMINISTRAÇÃO: Habilitação Administração de Empresas 

Coordenação: Elisabete Adami Pereira dos Santos 
Duração: 10 semestres  Período: Matutino e Noturno 
Vagas:  300 (matutino) e 300 (noturno) – Campus Monte Alegre;  200 (noturno) Campus Santana 

Desde  sua  instalação,  há  cerca  de  três  décadas,  o  Curso  de  Administração  de  Empresas  vem  formando 

profissionais capacitados a ocupar os mais diversos e importantes postos que uma organização pode oferecer. 

A  boa  formação  intelectual,  adequada  aos  requisitos  apresentados  pelas  modernas  organizações,  exige 

permanente atualização. 

Por  isso, o atual  currículo está  fundado basicamente na necessidade de desenvolvimento de  três  tipos de visão: 

Humanística, Generalista e Especialista. 

A Visão Humanística é importante para a formação do administrador, que tem nas organizações a fonte de formação 

e desenvolvimento de riquezas, colaborando na construção de uma sociedade moderna e mais justa. 

A  Visão  Generalista  é  importante  para  a  formação  do  administrador  que  é  preparado    holisticamente  para 

assimilar e desenvolver novas tecnologias, que farão parte do mundo do futuro. 

A Visão Especialista é importante para a formação do administrador que tem contemplados os conhecimentos 

mais  aprofundados  de  determinados  campos,  que  motivam  para  a  pesquisa  e  para  o  estudo  das  relações 

existentes  entre  um  nicho  em  particular  e  o  todo  referencial.  Este  é  o  lado  mais  técnico,  sem  o  qual  o 

profissional não é completo. O Curso de Administração de Empresas da PUCSP é realizado em dez semestres 

(cinco anos), durante os quais várias disciplinas, num total de 204 créditos, são oferecidas. Essas disciplinas 

estão contidas em cinco áreas: 

• Administração Geral,



• Administração Financeira, 

• Administração de Marketing, 

• Administração de Recursos Humanos 

• Administração de Produção e Materiais. 

Dessas áreas, emanam também as disciplinas optativas que são escolhidas pelo próprio aluno, a partir do 9º 

semestre, ocasião em que estará decidindo pela área de concentração. É também no 9º e 10º semestres que o 

aluno deve matricularse nas disciplinas Orientação de Estágio I e II, nas quais elaborará, com a supervisão de 

um professor, o seu trabalho de final de curso. Nos semestres anteriores, isto é, do 1º ao 8º, o aluno recebe a 

formação humanística e geral, incluindose aí conhecimentos amplos sobre informática. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 3.360 (204créditos) 

FORMAÇÃO BÁSICA E INSTRUMENTAL 
Contabilidade 
• Contabilidade Geral 
• Contabilidade de Custos 
• Legislação Tributária 

Economia 
• Teoria Econômica I e II 
• Economia Brasileira 
• Microeconomia 

Filosofia 
• Filosofia da Ciência 

Matemática 
• Matemática I e II / Matemática Aplicada / 

Matemática Financeira 

Direito 
• Instituições de Direito Público e Privado I e II 
• Legislação Social 
• Direito Administrativo 

Estatística 
• Estatística Geral 
• Estatística Probabilística 
• Estatística Aplicada à Administração 

Informática 
• Informática Aplicada à Administração I e II 

Psicologia 
• Psicologia Aplicada à Administração I e II 

Sociologia 
 Sociologia Aplicada à Administração I e II 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Teorias de Administração 
• Teoria Geral da Administração I e II 
• Seminários de Tec. e Inovação nas Organizações 
• Planejamento Estratégico 

Administração de Recursos Materiais e 
Patrimoniais 
• Administração de Materiais 

Administração Financeira e Orçamentária 
• Finanças I e II 
• Finanças III e IV 

Organização, Sistemas e Métodos 
• Organização e Métodos 

Disciplinas Eletivas e Complementares 
  10 disciplinas optativas (05 por semestre) 
  Orientação de Estágio I e II 

Administração de Recursos Humanos 
• Administração de Recursos Humanos 
• Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Administração Mercadológica 
• Introdução ao Marketing I e II 
• Pesquisa Mercadológica 
• Comunicação em Marketing 

Administração da Produção 
• Administração da Produção I e II 
• Processos de Decisões Operacionais 

Administração de Sistemas de Informações 
• Sistemas de Informações Gerenciais 
• Introdução ao Pensamento Teológico I e II 
• Ética nos Negócios



CIÊNCIAS ATUARIAIS 

Coordenação: Antonio Carlos Lopes Alvares 
Duração: 10 semestres  Período: Noturno  Vagas: 100 

Na sociedade moderna cada vez mais o seguro temse destacado pela sua importância de equilíbrio econômico 

e  social.  Dentro  deste  contexto,  um  segmento  do  seguro  denominado  Previdência  Complementar,  temse 

notabilizado  como  uma  forma  moderna  de  formação  de  poupança  interna  capaz  de  promover  o 

desenvolvimento econômico, bem como assegurar a  estabilidade  financeira das pessoas que participam dos 

planos previdenciários. 

O atuário é o profissional, que entre outras atividades, tem a prerrogativa para desenvolver planos de seguros e 

de  previdência,  calculando  probabilidades  de  ocorrência  de  eventos,  avaliando  riscos,  fixando  prêmios, 

indenizações, benefícios e reservas técnicas, e ainda, no mercado econômicofinanceiro promover pesquisas e 

estabelecer planos e políticas de investimento e amortização. Neste sentido, o Curso de Ciências Atuariais da 

PUC/SP  capacita  o  aluno  a  exercer  suas  atividades  como  atuário  em  Companhias  de  Seguros,  Entidades 

Financeiras,  Entidades  de  Previdência  Complementar,  Companhias  de  Capitalização,  Sistemas  Oficiais  de 

Previdência  e Seguro,  Empresas  de Seguro Saúde, Resseguros  e  em outras  empresas  relacionadas  à  área 

financeira e de seguros. 

A formação básica do atuário está dentro dos campos matemático e estatístico,  todavia são  fundamentais os 

conhecimentos  em  todos  os  segmentos  do  mundo  econômico,  tais  como:  administração,  contabilidade, 

legislação, informática, economia, comunicações e outros. 

O curso oferecido pela PUC/SP tem em seu currículo disciplinas de formação básica e de formação profissional, 

tais como: Cálculo Probabilístico, Matemática, Matemática Financeira, Matemática Atuarial, Teoria Matemática 

do Seguro Privado, Teoria Matemática do Seguro Social, Teoria Matemática do Seguro Patrimonial, Estatística, 

Estatística  Atuarial,  Análise  Médico  Atuarial,  Contabilidade,  Administração,  Direito  Social,  Economia, 

Informática, Demografia, Comunicação e Expressão Verbal. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 3000h. (200 créditos) 

1º PERÍODO 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Matemática I 
• Teoria Geral da Administração I 
• Metodologia Científica 
• Comunicação e Expressão I 

2º PERÍODO 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Matemática II 
• Lógica 
• Teoria Geral da Administração II 
• Psicologia Aplicada às Relações do Trabalho 
• Comunicação e Expressão II



3º PERÍODO 
• Matemática III 
• Probabilidade 
• Contabilidade Geral 
• Instituições de Direito 
• Teoria Econômica I 

4º PERÍODO 
• Matemática IV 
• Introdução à Estatística Econômica 
• Contabilidade de Custos 
• Teoria Econômica II 
• Direito Comercial e Societário 

5º PERÍODO 
• Estatística  Econômica  e  Introdução  à 

Econometria I 
• Matemática Financeira I 
• Teoria Macroeconômica I 
• Microeconomia 
• Legislação de Seguros 

6º PERÍODO 
• Estatística  Econômica  e  Introdução  à 

Econometria II 
• Matemática Financeira II 
• Teoria Macroeconômica II 
• Cálculo Numérico 
• Organização e Métodos 

7º PERÍODO 
• Técnica Comercial I 
• Econometria 
• Direito Social 
• Direito Tributário 
• Matemática Atuarial I 
• Análise Médico  Atuarial 

8º PERÍODO 
• Técnica Comercial II 
• Estatística Atuarial 
• Contabilidade de Seguros 
• Processamento de Dados I 
• Matemática Atuarial II 
• Teoria  Matemática  dos  Seguros  de 

Patrimônio I 
9º PERÍODO 
• Demografia I 
• Teoria  Matemática  dos  Seguros  de 

Patrimônio II 
• Teoria Matemática dos Seguros Privados 
• Processamento de Dados II 
• Mecanismo das Instituições Financeiras 

10º PERÍODO 
• Demografia II 
• Teoria Matemática dos Seguros Sociais 
• Práticas Atuariais 
• Processamento de Dados Aplicado à Atuária 
• Economia e Cidadania 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Coordenação: Geraldo Gianini 
Duração: 8 semestres  Período: Noturno  Vagas: 180 

O Curso de Ciências Contábeis da PUCSP tem por objetivo formar profissionais com postura gerencial para 

atuar no vasto campo de aplicação da Contabilidade nas empresas privadas e entidades públicas. 

Para tanto, o estudo da Contabilidade é abordado como um sistema de informações à disposição dos usuários 

da  informação  contábil,  que  permite  a  avaliação  patrimonial  e  a mensuração  dos  resultados  econômicos  e 

financeiros alcançados, incentivandose o corpo discente à prática da pesquisa científica no campo da ciência 

contábil. 

Para  atingir  os  objetivos  traçados,  dentro  de  uma  visão  atual  de  ensino  e  de  modo  a  propiciar  um 

aprofundamento técnico científico, o curso está apoiado em quatro linhas de pesquisa: Controladoria e Gestão 
Econômica,  Controle  Externo  e  Gestão  Profissional,  Controle  Social  e  Prestação  de  Contas  e  Impactos 
Ambientais e Controle de Risco.



No aspecto de estrutura curricular, o curso de Ciências Contábeis está organizado em dois grandes módulos a 

saber: 

Módulo Fundamental, abrangendo: 

  Área  Estrutural  Contábil  formada  por  conteúdos  de Contabilidade  Básica,  Intermediária  e  Avançada, 

História do Pensamento Contábil, Introdução à Pesquisa Contábil, Análise de Balanços, Métodos e Sistemas de 

Custeio e Tecnologia da Informação. 

  Área Quantitativa abrangendo conteúdos de Matemática, Estatística e Matemática Financeira. 

  Área  Sócioeconômica  enfocando  conteúdos  de  Economia,  Economia  Brasileira,  Administração,  Direito, 

Sociologia, Psicologia, Português, Pensamento Teológico e Noções de Filosofia e Lógica. 

Módulo Profissional constituído pelas seguintes áreas: 

  Controladoria e Gestão Estratégica abrangendo estudos de Controle e Gestão de Custos, Técnicas  de 

Medição  de  Desempenho,  Contabilidade  Gerencial,  Controladoria  Organizacional  e  Governamental, 

Planejamento  Contábil  Tributário,  Planejamento  Contábil  Financeiro,  Marketing,  Economia  Internacional  e 

Instituições Financeiras. 

  Sistemas  e Controles  Internos,  formada  por  conhecimentos  de Sistemas Contábeis,  Auditoria  e Perícia 

Contábil e Arbitragem. 

  Normas e Legislação que integra conhecimentos de Ética Profissional, Relações de Trabalho, Legislação 

Comercial e Societária, Direito Tributário e Normas de Contabilidade e de Auditoria. 

  Teoria e Pesquisa Contábil formada por Teoria Contábil, Pesquisa Contábil e Monografia. 

  Atividades Complementares, envolvendo Seminários de Tópicos Especiais de Contabilidade, Práticas na 

Área Contábil e Estágio Supervisionado. 

O  curso  de  Ciências  Contábeis  utiliza  a  infraestrutura  da  Faculdade  de  Economia,  Administração, 

Contabilidade e Atuária da PUCSP, que conta com recursos materiais dos Laboratórios de Informática. 

O  curso  conta  com  o  apoio  pedagógico  da  Coordenação  do  Curso,  da  Chefia  do  Departamento,  da 

Coordenação  de Estágios  do Curso  e,  de  forma  geral,  dos  professores  com a  cooperação  da Secretaria  da 

Faculdade e do Departamento. 

Considerandose  que  a  PUCSP  está  inserida  na  macroregião  mais  desenvolvida  e  urbanizada  do  país,  a 

formação  plena  do  profissional  que  vai  atuar  nesse  mercado  de  trabalho  é  garantida  por  meio  do 

desenvolvimento  de  conteúdos  programáticos  ecléticos  que  propiciam  uma  formação  humanística  e  técnica 

competente,  atenta,  inclusive,  aos  reflexos  da  internacionalização  dos  negócios  empresariais,  de  forma  a 

permitir excelente desempenho nas áreas de atuação profissional de: Auditoria Independente e Interna, Análise 

e Controle de Gestão de Custos e Formação de Preços de Venda, Elaboração e Análise de Demonstrações 

Contábeis Societárias e Gerenciais, Avaliação Patrimonial de Sociedades, Consultoria e Planejamento Contábil 

Tributário,  Controladoria  e  Contabilidade  de  Sociedades  Industriais,  Comerciais  e  de  Serviços,  de  Órgãos 

Governamentais,  de  Organizações  não  Governamentais  e  de  Perícia  Contábil  Judicial  e  Extrajudicial.



ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   Carga Horária: 3.000 h. (200 créditos) 
1º PERÍODO 
• Contabilidade Básica 
• História do Pensamento Contábil 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Introdução à Tecnologia da Informação 
• Matemática I 
• Introdução à Administração 
• Seminários de Tópicos Especiais em 

Contabilidade I 

2º PERÍODO 
• Contabilidade Intermediária 
• Introdução à Pesquisa Contábil 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Noções de Lógica 
• Matemática II 
• Sociologia Aplicada à Contabilidade 
• Práticas na Área Contábil I 

3º PERÍODO 
• Métodos de Custeio 
• Contabilidade Avançada 
• Elementos de Economia 
• Noções de Filosofia 
• Matemática Financeira 
• Psicologia Aplicada à Contabilidade 
• Seminários  de  Tópicos  Especiais  em 
Contabilidade II 

4º PERÍODO 
• Sistemas de Custeio 
• Análise de Demonstrativos Contábeis 
• Economia Brasileira 
• Português Instrumental 
• Estatística 
• Instituição de Direito 
• Práticas na Área Contábil II 

5º PERÍODO 
• Contabilidade Gerencial 
• Controle e Gestão de Custos 
• Sistemas Contábeis 
• Instituições Financeiras: Créditos / Finanças 
• Legislação Comercial e Societária 
• Seminários  de  Tópicos  Especiais  em 
Contabilidade III 

6º PERÍODO 
• Controladoria Governamental 
• Normas Contábeis e Auditoria 
• Técnicas de Medição de Desempenho 
• Planejamento Contábil Financeiro 
• Relações do Trabalho 
• Práticas na Área Contábil III 

7º PERÍODO 
• Controladoria Organizacional 
• Auditoria 
• Pesquisa Contábil 
• Marketing 
• Direito Tributário 
• Seminários de Tópicos Especiais em Contabilidade 
IV 
• Estágio Supervisionado I 

8º PERÍODO 
• Ética Profissional e Cidadania 
• Teoria Contábil 
• Monografia 
• Economia Internacional e Comércio Exterior 
• Perícia Contábil e Arbitragem 
• Planejamento Contábil Tributário 
• Práticas na Área Contábil IV 
• Estágio Supervisionado II 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
Coordenação: Nelson Carvalheiro 

Duração: 10 semestres  Período: Matutino / Noturno  Vagas: 200 (matutino) e 200 (noturno) 

O curso de   Economia da PUCSP  tem como principal objetivo  formar economistas altamente qualificados e 

com percepção crítica sobre fatos e movimentos da economia, fornecendolhes diversas ferramentas técnicas e 

de  interpretação,  presentes  em  diferentes  visões  teóricas  sobre  o  funcionamento  econômico  da  sociedade. 

Neste sentido, o curso prepara economistas que poderão atuar tanto no setor público quanto no setor privado.



O instrumental fornecido pelo curso de Economia permite ao profissional trabalhar com diversos  aspectos da 

realidade, facilitando sua percepção, capacitandoo a explicar  eventos  e fazer   projeções  num  ambiente de 

incertezas. 

O  curso  procura  não  se  fixar  especificamente  em uma  linha  de  pensamento  econômico mas  na  pluralidade 

teórica,  vendo  a  ciência  econômica  relacionada  às  outras  áreas  das  ciências  humanas.  O  currículo  está 

organizado em dez semestres e abrange o estudo da economia em quatro grandes áreas: 

  Teoria Econômica, que abrange um amplo conjunto de correntes teóricas; 

  Desenvolvimento Econômico Brasileiro; 

  Métodos Quantitativos, que inclui o estudo de matemática e estatística; 

  Monografia e pesquisa. 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  Carga Horária: 3000h. (200 créditos) 
1º PERÍODO 
• Introdução à Economia I 
• História Econômica Geral 
• Matemática I 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Introdução à Ciências Sociais 

2º PERÍODO 
• Introdução à Economia II 
• Desenvolvimento SócioEconômico 
• Matemática II 
• Contabilidade e Análise de Balanços 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Português Instrumental 

3º PERÍODO 
• Contabilidade Social 
• Economia Política I 
• Formação Econômica do Brasil I 
• Matemática Aplicada 
• Instituições de Direito 

4º PERÍODO 
• Teoria Microeconômica I 
• Teoria Macroeconômica I 
• Economia Política II 
• Formação Econômica do Brasil II 
• Introdução à Estatística Econômica 

5º PERÍODO 
• Teoria Microeconômica II 
• Teoria Macroeconômica II 
• Economia Política III 
• Estatística  Econômica  e  Introdução  à 
Econometria I 

• Metodologia da Análise Econômica 

6º PERÍODO 
• Teoria Microeconômica III 
• Teoria Macroeconômica III 
• Economia Monetária 
• Economia Brasileira Contemporânea I 
• Estatística Econômica e Introdução à 

Econometria II 
7º PERÍODO 
• Economia do Setor Público 
• Economia Internacional 
• Economia Brasileira Contemporânea II 
• Econometria I 
• Técnicas de Pesquisa em Economia 

8º PERÍODO 
• Economia Industrial 
• Política e Planejamento Econômico 
• Econometria II 
• Monografia I 
• Optativa I 

9º PERÍODO 
• História do Pensamento Econômico 
• Monografia II 
• Monografia III 
• Optativa II 
• Optativa III 

10º PERÍODO 
• Antropologia Econômica e Realidade 
Brasileira 

• Economia e Ética 
• Monografia IV 
• Optativa IV 
• Optativa V



FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Rua Monte Alegre, 984  Sala S17  Perdizes 
São Paulo/ SP Cep: 05014901 
(0 xx11) : 3670.8162 / 3670.8163 
email:faceducacao@pucsp.br 

PEDAGOGIA 

Coordenação: Hyrla Aparecida Tucci Leal 
Duração: 4 anos  Período: Matutino e Noturno  Vagas: 100 (matutino) e 100 (noturno) 

O Curso de Pedagogia visa a formação de   educadores capazes de analisar e  interferir na  realidade educacional, social, 

política e econômica na qual se inserem. Para isso, tem como princípios norteadores o processo ensinoaprendizagem, na 

sua  especificidade,  adequandoo  às  diferentes  realidades  educacionais,  e  o  trabalho  docente,  envolvendo  diversas 

situações para a construção de profissionais competentes. 

Para  atender  a  estes  princípios,  segue  a  diretriz  de  garantir  aos  educadores  sólidos  conhecimentos  das  ciências  da 

educação, voltados para a intervenção pedagógica. 

Habilitações que oferece: 

  Administração Escolar (Direção de escolas) 

  Orientação Educacional 

  Supervisão Escolar (Coordenação Pedagógica) 

  Educação Infantil (Profissionais para PréEscola) 

  Educação para Deficientes da ÁudioComunicação (professor para deficientes auditivos) 

  Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio 

Campo de trabalho pedagógico Escolar: 

  Professor  de  Educação  Infantil  e  das  quatro  primeiras  séries  do  ensino  fundamental,(mesmo  não  tendo  cursado 

magistério no EnsinoMédio) 

  Professor nos cursos de Magistério 

  Gestor  diretor nos diferentes níveis de ensino 

  Gestor  coordenador pedagógico nos diferentes níveis de ensino 

  Gestor  orientador educacional nos diferentes níveis de ensino 

  Como professor de crianças com problemas da áudiocomunicação, 

  Assessorias pedagógicas, Órgãos públicos 

  Supervisor de Ensino nas diretorias e divisões de ensino 

  Pedagogo na prestação de serviços em diferentes Secretarias 

  Outros  ambientes  educacionais: Ongs,  Fundações, Museus,  creches, Brinquedotecas, Acampamentos, Empresas de 

turismo pedagógicas, Empresas na área de Recursos Humanos, Empresas de eventos culturais, Televisão Educativa.



O curso de Pedagogia tem como objetivo formar o educador docente e não docente para atuar na realidade educacional 

formal(escolas) e não formal (Empresas, Ongs, Órgãos públicos, etc.) 

A formação do Pedagogo implica em fornecer sólidos conhecimentos das ciências da educação e condições para análise 

crítica da realidade educacional, tendo em vista uma ação profissional competente e transformadora. 

A  formação  do  educador  docente  prepara  professores  para  atuarem  na  educação  infantil  (0  a  6  anos);  no  ensino 

fundamental ( séries iniciais); nos cursos de Magistério ; e com alunos portadores de necessidades especiais. 

A  formação  do  educador  não  docente  prepara  gestoresdiretores,  coordenadores  e  orientadores  para  atuarem  nos 

diferentes níveis dos ensino ou em outras instituições. 

O currículo é organizado com vistas a  articular a formação teóricoprática, tendo  como base a formação do professor  para 

a construção das identidades do Pedagogo. 

O estágio supervisionado é desenvolvido durante todo o curso propiciando contato com os diferentes campos de trabalho, 

por meios de projetos de trabalho de parcerias; de estudos do meio; encontros; congressos; etc. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 3390h. (226créditos) 

1º ANO 
  Introdução à Psicologia da Educação I e II 
  Introdução à Pesquisa em Educação I e II 
  Introdução ao Pensamento Teológico I e II 
  Biologia da Educação I e II 
  Processos Educacionais Diferenciados I e II 
  Introdução à História da Educação I e II 
  Introdução à Filosofia da Educação I e II 
  Didática I e II 
  Motricidade Humana e Educação I e II 

2º ANO 
  Psicologia da Educação I e II 
  Sociologia da Educação I e II 
  Filosofia da Educação I e II 
  História da Educação I e II 
  Didática III e IV 
  Métodos e Técnicas de Pesquisa em Educação I e II 
  Método do Ensino Fundamental I e II 
  Prática do Ensino Fundamental I e II 
  Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I e II 

3º ANO 

  Psicologia da Educação III e IV 
  Sociologia da Educação III e IV 
  Filosofia da Educação III e IV 
  História da Educação III e IV 
  Metodologia do Ensino Fundamental III e IV 
  Prática do Ensino Fundamental III e IV 
  Estágio Supervisionado Fundamental III e IV 
  Currículos e Programas I e II 
  Estrutura e Func. da Educação Básica I e II 
  Disciplinas Eletivas I e II 

4º ANO – Habilitação: Orientação Educacional e 
Supervisão Escolar 

  Princípios e Métodos de Supervisão Escolar I e II 
  Estágio Superv. em Supervisão Escolar I e II 
  Princípios e Métodos de Orient. Educacional I e II 
  Estágio Superv. em Orientação Educacional I e II 
  Orientação Vocacional I e II 
  Avaliação e Medidas Educacionais I e II 
  Questões Institucionais da Escola I e II 

4º ANO – Habilitação: Educação para Deficientes da 
Áudio – Comunicação 

  Introdução à Educação Especial I e II 
  Anatomia,  Fisiologia,  Patologia  dos  Órgãos  da 

Audição e Fonação I e II 
  Audiologia I e II 
  Aquisição, Desenvolvimento e Avaliação da 

Linguagem do Defic. da Áudio Comunicação I e II 

4º  ANO  –  Habilitação:  Magistério  das  Matérias 
Pedagógicas no Ensino Médio 

  Metodologia do Ensino das Matérias Pedagógicas 
no Ensino Médio I e II 

  Prática  de  Ensino  das  Matérias  Pedagógicas  no 
Ensino Médio I e II 

  Estágio Supervisionado das Matérias Pedagógicas 
no Ensino Médio I e II



  Caracterização Psicosocial do Deficiente da Áudio 
Comunicação  I e II 

  Princípios e Métodos de Educação e Reabilitação 
do Deficiente da Áudio Comunicação I e II 

  Prática  de  Ensino  em Educação  para  Deficientes 
da Áudio Comunicação I e II 

  Estágio Supervisionado em Educação para 
Deficientes da Áudio Comunicação I e II 

4º ANO – Habilitação: Administração Escolar 

  Princípios e Mét. Administração Escolar I e II 
  Estágio Superv. Administração Escolar I e II 
  Métodos e Téc. Planejamento Educação I e II 
  Análise da Administração Escolar Brasileira I e II 
  Relações Sociais da Escola I e II 
  Estatística Aplicada à Educação I e II 

4º ANO – Habilitação: Educação Infantil 

• Prática de Ensino na Educação Infantil I e II 
• A Política da Educação Infantil I e II 
• Currículos e Programas na Educação Infantil I e II 
• Fundamentos  BioPsicoSociais  na  Educação 

Infantil I e II 

• Metodologia do Ensino na Educação Infantil I e II 
• Estágio Supervisionado na Educação Infantil I e II 
• Elaboração de Projetos na Educação Infantil I e II



FACULDADE DE FONOAUDIOLOGIA 

Rua Monte Alegre, 984  Sala S16  Perdizes 
São Paulo/ SP Cep: 05014901 

(0 xx11) : 3670.8168 / 3670.8552 (fax) 
www.pucsp.br/fono 
fonopuc@pucsp.br 

FONOAUDIOLOGIA 

Coordenação: Maria Cecília Bonini Trenche 
Duração: 4 anos  Vagas: 80  Período: matutino, com estágios, supervisões e outras 
atividades práticas no 3º e 4º anos do curso também em outros turnos 

O  curso  de  Fonoaudiologia  tem  como  objetivo  a  formação  científica,  filosófica  e  ética  de  profissionais  capacitados  a 

trabalhar na promoção e recuperação da saúde no campo da audição, da linguagem oral e escrita, da voz e da motricidade 

orofacial. Sem  ignorar  outras  perspectivas do  trabalho  fonoaudiológico,  o  currículo  foi concebido com a preocupação de 

oferecer  sólida  formação  clínicoterapêutica,  considerada  preliminar  para  outras  possibilidades  de  atuação,  tais  como: 

pesquisa e assessoria a instituições públicas e privadas. O currículo está estruturado a partir de três eixos organizados nos 

seguintes núcleos temáticos de formação: 

  núcleo  de  formação  fundamental  composto  por  disciplinas  de  diferentes  áreas  do  saber,  tais  como:  Lingüística, 

Psicologia, Medicina, Antropologia, Psicanálise, etc., que enfocam conteúdos estruturados a partir de questões de interesse 

e relevância para a área da Fonoaudiologia; 

  núcleo  de  formação  clínico  terapêutica  que  abrange  disciplinas  e  atividades  supervisionadas,  que  subsidiam  a 

reflexão e a atuação no âmbito da clínica fonoaudiológica; 

  núcleo de formação em assessoria reúne disciplinas voltadas para diferentes campos de trabalho do fonoaudiólogo 

fora da clínica. 

O  projeto  pedagógico  contempla  um  conjunto  diversificado  de  atividades  acadêmicas:  disciplinas  teóricas,  atividades 

laboratoriais em estágios supervisionados, monitoria, iniciação científica, módulos de aprofundamento temático, reuniões de 

estudo clínico, entre outras. 

Os  estágios  de  atuação  prática  são  realizados  a  partir  do  quinto  período  na  Divisão  de  Educação  e  Reabilitação  dos 

Distúrbios da Comunicação (DERDIC), clínicaescola do curso, mas os alunos desde o primeiro período têm contato com 

instituições  e  profissionais  da  área  da  fonoaudiologia.  Nos  sétimo  e  oitavo  períodos  os  alunos  realizam  estágios  em 

unidades de serviço de rede pública  hospitais, UBS, ambulatórios de especialidades, escola  conveniadas com a PUCSP, 

e em indústrias, rádio, emissoras de televisão e teatro. 

O processo de formação dos alunos  envolve atividades de formação que articulam competência técnicocientífica, reflexão 

crítica  e  postura  ética,  a  partir  dos  fundamentos  que  sustentam  a  construção  e  produção  do  conhecimento  na  área, 

culminando com a realização de pesquisa sistemática em  trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Com o objetivo de possibilitar a incorporação  e o aprofundamento de novos conteúdos, o curso ainda oferece disciplinas 

eletivas, cujos programas são renovados anualmente. 

Para  garantir  essa  formação,  a  Faculdade  de  Fonoaudiologia  articula  ensino,  pesquisa  e  extensão  proporcionando  que 

professores e alunos se organizem em  núcleos de estudo e pesquisa constituídos por grupos de trabalho que congregam

http://www.pucsp.com.br/fonopuc
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atividades acadêmicas em  torno das  disciplinas  do  curso, de  projetos de  pesquisa  e  extensão,  de  reuniões  científicas  e 

culturais. 

Além da clínica   escola e  instituições conveniadas   para a  realização de estágios, a  faculdade conta, entre outros, com 

recursos de infra estrutura, laboratórios de anatomia, voz, fonética, biblioteca especializada e informatizada e um  Centro de 

Audição na criança. 

O  curso  oferece  condições  para  o  estudante  poder    vir  a  atuar  em:  hospitais,  centros  de  saúde  e  consultórios   

realizando  trabalho clínico em distúrbios  de  linguagem, da audição,  da voz  e  da motricidade oral  e  promoção da  saúde; 

escolas  assessorando equipes técnicas, professores e alunos de escolas comuns e especiais, da área pública e privada; 

teatro, emissoras de TV e rádio  realizando trabalho de impostação vocal e expressão oral de atores, locutores, cantores 

entre outros profissionais da voz; empresas  atuando em programas de controle de ruído ambiental e de conservação da 

audição de trabalhadores, como também em programas de prevenção e tratamento dos problemas vocais decorrentes do 

ambiente de trabalho e do uso profissional da voz; e universidades e instituto de pesquisa  atuando na docência de nível 

superior e na pesquisa. 

NÚCLEOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 
Os professores do curso participam de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e orientam iniciações científicas 

pela FAPESP, CNPq e CEPE PUCSP. 

Núcleo de Estudo e Pesquisa da Audição 

Grupos de Trabalho:  Audição e Linguagem, Saúde Auditiva/Conservação Auditiva, Diagnóstico Audiológico e 

Vestibular. 

Núcleo de Estudo e Pesquisa: Métodos e Processos Clínicos Terapêuticos Fonoaudiológicos 

Grupos de Trabalho: Voz, Saúde Pública, Patologia da Linguagem, Corpo e Subjetividade, A  Clínica  com o  Bebê e 

Gerontologia. 

Núcleo de Estudo e Pesquisa da Linguagem 

Grupos de Trabalho: Medicina e Fonoaudiologia, Escrita, Psiquismo e Linguagem, Surdez e Linguagem 

ORGANIZAÇÂO CURRICULAR  Carga Horária: 3945h. (231 créditos) 

1º PERÍODO 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Física Acústica I 
• Antropologia I 
• Introdução à Psicologia 
• Teoria Lingüística I 
• Fonética e Fonologia I 
• Fundamentos Epistemológicos I 
• Fund. Biológicos: Morfofisiologia Humana 
• Fundamentos Biológicos: Fala I 
• Fundamentos Biológicos: Audição 
• Corpo, Motricidade e Movimento 

2º PERÍODO 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Física Acústica II 
• Antropologia II 
• Teoria Lingüística II 
• Fonética e Fonologia II 
• Fundamentos Epistemológicos II 
• Fundamentos Biológicos: Morfofisiologia Evolutiva 
• Fundamentos Biológicos: Fala II 
• Fundamentos Biológicos: Sistema Nervoso I 
• Patologia da Sistema Auditivo 
• Aquisição da Linguagem Oral I 
• Princípios e Métodos Terapêuticos 
• Introdução à Psicanálise I 
• Aquisição da Linguagem Escrita I



3º PERÍODO 
• Abordagem Corporal em Fonoaudiologia I 
• Aquisição da Linguagem Oral II 
• Fundamentos Biológicos: Sistema Nervoso II 
• Foniatria I 
• Introdução à Audiologia I 
• Seminários de Pesquisa em Fonoaudiologia I 
• Métodos Fonoaudiológicos: Problemas de 

Linguagem Oral I 
• Métodos Fonoaudiológicos: Problemas Sistema 

Sensório Motor Oral 
• Métodos Fonoaudiológicos: Problemas de Fluência 
• Introdução à Psicanálise II 
• Aquisição da Linguagem Escrita II 
• Psicopatologia e Psicodiagnótico 

4º PERÍODO 
• Abordagem Corporal em Fonoaudiologia II 
• Avaliação da Linguagem I 
• Métodos  Fonoaudiológicos:  Problemas  de 
Linguagem Escrita 

• Métodos Fonoaudiológicos: Problemas de Voz 
• Patologia da Linguagem I 
• Métodos Clínicosterapêuticos em Audiologia I 
• Introdução à Psicanálise III 
• Introdução à Audiologia II 
• Seminários de Pesquisa em Fonoaudiologia II 
• Foniatria II 
• Patologia do Sistema Nervoso I 
• Métodos  Fonoaudiológicos:  Problemas  de 
Linguagem Oral II 

5º PERÍODO 
• Avaliação da Linguagem II 
• Patologia da Linguagem II 
• Métodos Clínicosterapêuticos em Audiologia II 
• Audiologia I 
• Foniatria III 
• Supervisão Clínica  em Fonoaudiologia 
• Patologia do Sistema Nervoso II 
• Seminários de Pesquisa em Fonoaudiologia III 
• Ética 

6º PERÍODO 
• Avaliação da Linguagem III 
• Supervisão Clínica  em Fonoaudiologia 
• Métodos Clínicosterapêuticos em Audiologia III 
• Audiologia II 
• Fonoaudiologia e Educação 
• Seminários de Pesquisa em Fonoaudiologia IV 
• Foniatria IV 
• Família e Processo Terapêutico em 
Fonoaudiologia 

• Introdução à Saúde Pública 
7º PERÍODO 
• Supervisão Fonoaudiológica nos Serviços Públicos 

de Saúde 
• Fonoaudiologia e Instituição Educacional 
• Uso Profissional da Voz 
• Métodos  Fonoaudiológicos:  Técnicas  de 

Prevenção Auditiva 
• Módulo / Módulos 

8º PERÍODO 
• Supervisão Fonoaudiológica nos Serviços Públicos 
de Saúde 

• Fonoaudiologia e Instituição Educacional 
• Uso Profissional da Voz 
• Métodos  Fonoaudiológicos:  Técnicas  de 
Conservação Auditiva 

• Módulo / Módulos 

Obs.: Estamos apresentando as informações curriculares referentes ao ano de 2005. Este curso encontrase 
em  processo  de  Reforma  Curricular  nos  colegiados  superiores  para  o  ano  de  2006,  dependendo  de 
aprovação para quaisquer alterações.



FACULDADE DE MATEMÁTICA, FÍSICA E TECNOLOGIA 

Rua Marquês de Paranaguá, 111  Consolação 
São Paulo/SP Cep: 01303050 

(0 xx11): 3124.7200  EMAIL : cce@pucsp.br 

Cursos: Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Física (ênfase em física médica), 
Matemática  Licenciatura e Tecnologia e Mídias Digitais 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Coordenação:  Maurício Nacib Pontuschka 
Duração: 04 anos  Período: Matutino  Vagas: 150 vagas 

Cada  vez mais,  o mercado de  trabalho em  Informática  tem mostrado a necessidade de profissionais  competentes,  com 

sólida formação e conhecimento atualizado. Formar esse tipo de profissional é a missão que se atribui o Departamento de 

Ciência da Computação da PUCSP. O grau de seu sucesso pode ser medido pelo nível de colocação dos recémformados 

bacharéis da PUCSP nesse mercado competitivo, porém em contínua expansão. 

Para atingir os seus objetivos, o Departamento apóiase num tripé de recursos internos constituídos por: 

  equipe docente de alto nível, em constante atualização e contato com o mercado de trabalho; 

  revisões periódicas de conteúdo das disciplinas, equilibrando formação básica e atualização tecnológica; 

  laboratórios de apoio ao curso, formação empreendedora e estágio curricular obrigatório, para familiarização do aluno 

com a futura atividade profissional. 

O Curso de Ciência da Computação da PUCSP tem a duração de 4 anos, sendo diferenciado em relação aos cursos de 

outras universidades por oferecer uma formação humanística, abrangente e, ao mesmo tempo, objetiva. 

Por  formação abrangente,  entendese  toda gama de  conhecimentos básicos à Ciência  da Computação,  organizados em 

disciplinas  voltadas  ao  raciocínio  lógico,  além  de  disciplinas  teóricas  suplementadas  por  disciplinas  de  laboratórios  que 

permitem a experimentação prática dos conceitos adquiridos. 

Por formação objetiva, entendese aquela que prepara para o mercado de trabalho, isto é, para atuar como profissional de 

Ciência da Computação em uma empresa. Esta formação objetiva se sustenta em disciplinas específicas das tecnologias de 

Ciência da Computação como técnicas de desenvolvimento de software, sistemasoperacionais, arquitetura de computadores 

etc.  Essas  disciplinas  têm  o  seu  conteúdo  permanentemente  atualizado,  tendo  em  vista  levar  o  profissional  formado  a 

conhecer contínuas  inovações na área. A  fim de manter a  formação a que se propõe, os  laboratórios da PUCSP estão 

preparados para suportar os experimentos na área e estão totalmente conectados à Internet. 

Ao  concluir  o  curso,  o  profissional  está  qualificado  para  assumir  quaisquer  cargos  ou  funções  relacionados  à  área  da 

Ciência da Computação ou Informática. O cargo atingido vai depender do tipo de empresa em que este se inserir, e mesmo 

de  seus  interesses  na área. Como Ciência  da Computação abrange um campo bastante  amplo,  é  comum que, após  se 

formar, o profissional se especialize em bancos de dados, sistemas operacionais, redes de computadores, engenharia de 

software, desenvolvimento de software, computação gráfica, inteligência artificial, animação por computador etc.

mailto:ccet@exatas.pucsp.br


Finalmente, todas as empresas têm um departamento ligado, direta ou indiretamente, à área de computação ou informática, 

o que significa que o mercado de trabalho é muito grande e está se expandindo a cada ano. As empresas precisam conviver 

com competitividade e eficiência, nos seus aspectos produtivos dentro de sua área, e isto é possível por meio da utilização 

da Informática e Computação. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 3478 h. (97 créditos) 

1º ANO 
• Introdução à Computação 
• Desenvolvimento de Algoritmos I e II 
• Cálculo I e II 
• Lógica Matemática 
• Geometria Analítica para Ciência da Computação 
• Física Experimental I e II 
• Introdução ao Pensamento Teológico I e II 
• Educação Física e Esportes (optativa) 
• Laboratório de Linguagens de Programação I e II 
• Tópicos de Matemática Discreta 

2º ANO 
• Cálculo III e IV 
• Estrutura de Dados I e II 
• Laboratório de Programação I e II 
• Teoria da Computação I 
• Organização de Computadores 
• Álgebra Linear para Ciência da Computação 
• Estruturas Algébricas I e II 
• Comunicação e Expressão Verbal I e II 
• Probabilidade e Estatística 

3º ANO 
• Tópicos Especiais de Computação I 
• Arquiteturas de Computadores 
• Banco de Dados I e II 
• Sistemas Operacionais I e II 
• Engenharia de Software I 
• Teoria da Computação II e III 
• Otimização e Simulação 
• Desenvolvimento Científico e Cidadania 
• Orientação de Estágio 

4º ANO 
• Tópicos Especiais de Computação II 
• Compiladores 
• Inteligência Artificial 
• Comunicação de Dados e Redes de 

Computadores I e II 
• Engenharia de Software II e III 
• Laboratório de Redes de Computadores 
• Modelos Sistêmicos 
• Empreendedorismo e Sistemas de Gestão 
• Projeto de Formatura I e II 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Coordenação: Lourenço Matakas Junior 
Duração: 06 anos  Período: Noturno  Vagas: 120 

O curso foi concebido com o intuito de formar um engenheiro eletricista com sólida formação geral, capacitandoo a 

se  adaptar  rapidamente  às  inovações  técnicas,  cada  vez  mais  freqüentes,  da  área  da  Engenharia  Elétrica.  Para 

cumprir este objetivo, há uma forte ênfase em disciplinas de formação básica e profissional no currículo, de maneira 

a  solidificar  o  caminho  do  futuro  profissional.  O  enfoque  principal  do  curso  está  mais  direcionado  às  áreas  de 

eletrônica e eletrotécnica. Contudo, como o curso é voltado à formação de um engenheiro generalista, fazem parte 

do currículo disciplinas das áreas de eletrônica, eletrotécnica, computação,  telecomunicações e automação. Como 

um  diferencial  do  curso,  são  abordados  os  conteúdos  de  formação  humana,  social,  administrativa,  econômica, 

ambiental e ética em disciplinas entremeadas ao longo do curso.



Perfil do Profissional 

  Sólida formação básica e de conteúdo específico, sendo capaz de promover abstrações e adequarse a novas 

situações. 

  Consciência da necessidade de contínua atualização profissional. 

  Capacidade de comunicação e liderança e de trabalho em equipes multidisciplinares. 

  Capacidade  de  resolver  problemas  concretos,  modelando  situações  reais,  levando  em  conta  os  aspectos 

humanísticos, sociais, éticos e ambientais. 

  Capacidade  de  análise  de  problemas  e  síntese  de  soluções,  através  da  integração  dos  conhecimentos 

multidisciplinares. 

  Capacidade de elaboração de projetos, com soluções técnicas e economicamente competitivas. 

  Capacidade  de  absorver  com  facilidade  novas  tecnologias  e  de  visualizar  com criatividade  novas  aplicações 

para a Engenharia Elétrica. 

O  curso  de  engenharia  está  estruturado  para  dar  aos  alunos  uma  sólida  formação  nas  suas  diversas  áreas  de 

atuação profissional. Dada a multidisciplinaridade do curso, o mercado de  trabalho para o engenheiro egresso da 

PUCSP  é  bastante  promissor.  Estes  profissionais  estarão  habilitados  a  exercer  atividades  de  projeto,  execução, 

supervisão  e  gerenciamento  de  obras  de  engenharia.  Poderão  também  executar  tarefas  de  desenvolvimento  e 

fabricação de dispositivos eletroeletrônicos  relacionados, entre outros, à transmissão de sinais por meio físico ou 

aéreo. Além disto, estarão capacitados para atuar em sistemas de geração,  transmissão e distribuição de energia 

elétrica,  em  instalações  elétricas  industriais,  comerciais  e  residenciais,  em  sistemas  de  automação  de  processos 

industriais, incluindo o uso de computadores para controle de processos e robótica e ainda em sistemas de controle 

de processos  industriais e comerciais,  incluindo máquinas elétricas e dispositivos eletromecânicos. Pode atuar em 

setores  industriais,  como:  fábricas  de  dispositivos  eletrônicos  (incluindo  computadores  e  periféricos)  e  de 

equipamentos (hardware e software) para controle e supervisão industrial, empresas de sonorização, empresas de 

equipamentos de comunicação eletrônica, instituições de ensino e pesquisa, desenvolvimento de sistemas eletrônicos para 

aplicações em medicina, biologia. Enfim, em todas as áreas onde os sistemas eletrônicos se fazem presentes. Pode 

atuar ainda como autônomo na prestação de serviços no campo da engenharia eletroeletrônica. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 4560 h. (4260hs. + 300 h. estágio) (149 créditos) 

1º ANO 
• Cálculo Diferencial e Integral I 
• Comunicação e Expressão Verbal (1º sem.) 
• Desenho Técnico 
• Eletricidade I 
• Física Geral e Experimental I 
• Geometria Analítica 
• Inglês Instrumental (2º sem.) 
• Introdução ao Pensamento Teológico 
• Química Tecnológica 

2º ANO 
• Álgebra Linear 
• Cálculo Diferencial e Integral II 
• Computação I 
• Eletricidade II 
• Física Geral e Experimental II 
• Fenômenos de Transporte 
• Mecânica Geral 
• Probabilidade e Estatística 

3º ANO 
• Circuitos Elétricos 
• Computação II 
• Eletromagnetismo 

4º ANO 
• Arquiteturas de Computadores 
• Controle e Servo Mecanismos 
• Conversão Eletromecânica de Energia



• Eletrônica I 
• Materiais Elétricos 
• Sistemas Digitais 

• Eletrônica II 
• Eletrônica Industrial 
• Métodos Matemáticos da Engenharia Elétrica 
• Microprocessadores / Microcontroladores 
• Princípios de Comunicação 

5º ANO 
• Automação Industrial e Robótica 
• Ciências do Ambiente (2º sem.) 
• Ciências Humanas e Sociais (1º sem.) 
• Comunicação de Dados 
• Controle Avançado 
• Geração, Transmissão e Distribuição de Energia 
• Processamento de Sinais 
• Sistemas de Telecomunicações 

6º ANO 
• Administração (1º sem.) 
• Desenvolvimento Científico  e Cidadania 
• Economia (2º sem.) 
• Introdução à Engenharia de Software 
• Metodologia Científica para Engenharia (1º sem.) 
• Microondas e Antenas 
• Orientação de Estágio 
• Projeto de Conclusão de Curso 
• Redes de Computadores 
• Sistemas de Áudio e Vídeo 
• Telefonia Fixa e Móvel 
• Estágio Supervisionado 

FÍSICA  Ênfase em Física Médica 

Coordenação: Walmir Thomazi Cardoso 
Duração: 04 anos  Período: Noturno  Vagas: 50 

O estágio atual do desenvolvimento da ciência, aliado às necessidades do mercado de trabalho, exigem profissionais com 

formação sólida e capazes de compreender a Física em toda sua plenitude, empregandoa como instrumento de domínio 

das novas tecnologias. Para atender a essas solicitações do mercado de  trabalho o curso foi  recentemente  reformulado, 

oferecendo habilitações em Bacharelado (ênfase em Física Médica) e Licenciatura. 

A grade curricular compõese de: 

  núcleo comum formado por disciplinas que visam a garantir a formação básica do bacharel e do licenciado, além de 

aprofundar o conhecimento em grandes áreas importantes da Física Contemporânea (como Mecânica Quântica, Física 

do Estado Sólido, Física Nuclear, etc.) ; 

  núcleo específico constituído de disciplinas que propiciam a  indispensável  formação complementar  tanto em Física 

Médica (como por exemplo Radioterapia, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, etc.) quanto em Ensino de Física  (por 

exemplo, em disciplinas que desenvolvem a Instrumentação para o Ensino de Física),  incorporando os avanços das 

técnicas e dos  resultados mais recentes de pesquisas; 
  estágios profissionais, previstos para os 3º e 4º anos do curso, que envolvem uma interação cotidiana e efetiva com 

outros profissionais,  sendo diferenciados  para as habilitações  em Licenciatura,  através do  contato  com a prática do 

ensino nas escolas públicas e privadas e 

Bacharelado (em que o convênio firmado com grandes hospitais permitirá o contato direto com 

médicos, enfermeiros e principalmente pacientes). 

O universo profissional do bacharel formado pela PUC/SP abrange atuações na área acadêmica, como docente em nível 

superior, e em pesquisa, pura ou aplicada (em nível de pósgraduação) em instituições públicas e privadas; em indústrias,



por exemplo,  como consultor técnicocientífico em processos de controle de qualidade; nas áreas ambiental e segurança 

do trabalho que envolvam o uso de radiações ionizantes, através do controle e fiscalização de agentes físicos nocivos a 

saúde. Na área médica, que é o cunho diferenciador de nosso curso, o bacharel é chamado a atuar em hospitais, clínicas e 

laboratórios  especializados  como  responsável  por  processos  nos  setores  de  radioterapia,  radiodiagnóstico  (raiosX, 

tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, ultrasom, etc.) e medicina nuclear. Por outro lado, a atuação 

do licenciado em Física, não se limita ao ensino básico em escolas públicas e particulares pois pode também dedicarse 

a  assessorias  e  produção  de material  didático  em  organismos  governamentais,  como  a  Secretaria  da  Educação,  e 

instituições  privadas.  Para  suscitar  a motivação  e  o  desejo  permanente  de  aperfeiçoamento  profissional,  integrando  os 

conhecimentos  adquiridos de uma forma sistemática e organizada, o aluno que ingressa no curso tem a possibilidade de se 

envolver  em  Projetos de  Iniciação Científica    por meio  de  Bolsas  de  Estudo  Institucionais,  programas  de monitoria  em 

disciplinas, e demais atividades extracurriculares como palestras, seminários, participação em eventos científicos, etc. Cabe 

salientar, que o aluno só poderá obter o diploma de licenciado após concluir o curso de bacharelado. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 3030 h. (118créditos +24 licenciatura) 

1º ANO 
• Cálculo Diferencial e Integral I e II 
• Mecânica I e II 
• Ótica Geométrica e Termologia I e II 
• Fundamentos da Matemática Elementar I e II 
• Geometria Analítica I e II 
• Introdução à Computação I e II 
• Introdução ao Pensamento Teológico I e II 

2º ANO 
• Cálculo Diferencial e Integral III e IV 
• Álgebra Linear I e II 
• Mecânica dos Corpos Rígidos e Fluidos I e II 
• Eletrostática e Magnetismo I e II 
• Eletricidade I e II 
• Oscilações, Acústica e Ótica Física I e II 
• Termodinâmica I e II 
• Desenvolvimento Científico e Cidadania I e II 

3º ANO 
• Eletromagnetismo I e II 
• Eletrônica I e II 
• Estrutura da Matéria I e II 
• Teoria da Relatividade (1º sem.) 
• Física Matemática I e II 
• Mecânica Analítica I e II 
• Física do Corpo Humano (1º sem.) 
• Física das Radiações (2º sem.) 
• Química I e II 
• Evolução dos Conceitos da Física (2º sem.) 

4º ANO 
• Optativa 
• Cálculo Numérico com Aplicações em Física (2º sem.) 
• Física do Estado Sólido (1º sem.) 
• Estágio Profissional em Física Médica  I e II 
• Física Nuclear I e II 
• Instrumentação para o Ensino de Física I e II –Optativa 
• Laboratórios de Técnicas Nucleares I e II 
• Mecânica Estatística I e II 
• Mecânica Quântica I e II 
• Medicina Nuclear (2º sem.) 
• Radiodiagnóstico (1º sem.) 
• Radioterapia (1º sem.) 
• Projeto de Conclusão de Curso I e II 

Obs.: Estamos apresentando as informações curriculares referentes ao ano de 2005. Este curso encontrase em 
processo de Reforma Curricular nos colegiados superiores para o ano de 2006, dependendo de aprovação para 
quaisquer alterações.



MATEMÁTICA  Licenciatura 

Coordenação: Célia Maria Carolino Pires 
Duração: 04 anos  Período: Noturno  Vagas:  50 

O curso foi totalmente reestruturado, tendo em vista a permanente busca de atualização. Sua grade horária está organizada 

em três blocos: Ciências Exatas, Matemática Aplicada (incluindo   Informática) e Educação, as quais se articulam entre si 

possibilitando uma formação adequada ao mercado de trabalho que se coloca ao licenciado em Matemática. Os objetivos 

deste  curso  pretendem  a  formação  de  educadores  competentes  do  ponto  de  vista  científico  e  humano,  profissionais 

responsáveis, atuantes e atualizados no ensino de Matemática. Durante a realização do curso, estes profissionais mantêm 

contato com as mais recentes pesquisas na área de Educação Matemática. Após a conclusão do curso o profissional estará 

habilitado a ministrar aulas e coordenar cursos nas áreas de: Matemática, Desenho Geométrico e  Informática Educativa, 

que hoje se caracteriza como um campo de trabalho em desenvolvimento contínuo Outra possibilidade para o licenciado é a 

inserção na pósgraduação, particularmente em Educação Matemática. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR Carga Horária: 2790 h. (107 créditos) 

1º ANO 
• Cálculo I 
• Geometria Analítica 
• Geometria I 
• Educação Matemática I 
• Filosofia da Educação (semestral) 
• Introdução à Computação (semestral) 
• Introdução ao Pensamento Teológico 

2º ANO 
• Álgebra Linear 
• Cálculo II 
• Educação Matemática II (semestral) 
• Física I 
• Geometria II 
• Psicologia da Educação (semestral) 

3º ANO 
• Álgebra I 
• Análise Matemática I (semestral) 
• Geometria III 
• Educação Matemática III 
• Didática (semestral) 
• Física II 
• Estatística 

4º ANO 
• Análise Matemática II 
• Desenvolvimento Científico e Cidadania 
• Geometria IV 
• Tópicos de Matemática Aplicada (semestral) 
• Álgebra II 
• Prática do Ensino de Matemática 
• Estrutura e Func. de Educação Básica (semestral) 

Obs.: Estamos apresentando as  informações  curriculares  referentes  ao  ano de 2005. Este  curso  encontrase em 
processo de Reforma Curricular  nos  colegiados  superiores  para o  ano de 2006,  dependendo de aprovação para 
quaisquer alterações. 

TECNOLOGIA E MÍDIAS DIGITAIS 

Coordenação: Vicente Gosciola 
Duração: 04 anos  Período: Noturno  Vagas: 100 

O Curso de Tecnologia e Mídias Digitais, tem como objetivo formar profissionais para atender às novas exigências culturais 

e de mercado, abrangendo, entre outros tópicos, tecnologias digitais, desenvolvimento de sites para Internet, CDROMs e



DVDROMs, desenvolvimento de software, jogos para mídias digitais, educação a distância, produção artística em suportes 

digitais. Os  estudantes  formados  por  curso  estarão  aptos  para  trabalho  em  empresas  provedoras  de  acesso  à  Internet, 

empresas de comunicação, empresas financeiras e bancos, empresas que produzem e utilizam educação a distância, entre 

outras. Para tal, utilizando de forma adequada os novos recursos oferecidos pelas tecnologias e redes digitais, bem como, 

amparados por uma sólida formação conceitual, o curso habilitará os estudantes para: 

• criar interfaces gráficas (compreendendo telas integradas para navegar na Internet e para usar software, CDROM 

e DVDROM com conteúdos e narrativas interativas, celulares e computadores de bolso); 

• criar  jogos  interativos  baseados  em  conceitos  e  desenvolvimento  de  conteúdos  e  previamente  organizados  por 

narrativa e roteiro; 

• participar de projetos de educação à distância; 

• desenvolver aplicações artísticas. 

Nos dois primeiros anos, o curso oferecerá uma sólida formação conceitual e teórica envolvendo disciplinas nas áreas de 

tecnologia digital, comunicação, educação e linguagens de programação, cultura e artes, realizadas tanto em sala de aula 

como  em  laboratórios  de  informática  conectados  à  Internet.  Com  a  base  adquirida,  os  estudantes  serão  capazes  de 

compreender, analisar e utilizar as noções socioculturais das novas mídias na sociedade e optar, de acordo com as suas 

aptidões  e  interesses,  por  uma  das  áreas  de  habilitação  que  serão  oferecidas.  Nos dois  últimos  anos  serão  oferecidas 

disciplinas especificas para cada uma das três habilitações do Curso: Design de  Interface, Educação a Distância, Arte  e 

Tecnologia. 

Perfil do Profissional em Design de interface 
O profissional com esta formação estará: 

• capacitado para trabalhar em empresas e projetos que desenvolvem aplicativos em hipermídia, como: 

agências  de  desenvolvimento  de  hipermídia;  agências  de  criação,  desenvolvimento,  planejamento, 

narratividade e roteirização de jogos interativos; escritórios de design gráfico; agências de publicidade; 

provedores  de  Internet;  desenvolvedores  de  conteúdo  para  CDROM,  celulares,  computadores  de 

bolso,  e  outras  mídias  digitais;  desenvolvedores  de  software  e  de  bancos  de  dados;  trabalhar  em 

equipe; gerenciar equipes de desenvolvimento nas áreas acima. 

• habilitado para o desenvolvimento e a implantação de projetos de interfaces gráficas e multimídia, jogos 

em CDRom, DVD e Internet, ambientes virtuais, navegação e fluxo de informação. 
Perfil do Profissional em Educação a Distância 
O profissional com essa formação estará: 

• capacitado  para  trabalhar  junto  a  grupos  ou  empresas  que  desenvolvem  projetos  para  educação  à 

distância,  como:  escolas,  faculdades,  universidades,  provedores  de  cursos  a  distância,  órgãos 

governamentais e nãogovernamentais. 

• habilitado para o desenvolvimento e a  implantação de projetos educacionais em ambientes digitais e 

projetos de  tecnologia da educação com novas mídias; participar de projetos em equipe; coordenar e 

gerir pessoas em ambientes de trabalho de educação a distância. 
Perfil do Profissional em Arte e Tecnologia



O profissional com essa formação estará: 

• capacitado para a crítica e o desenvolvimento de linguagens artísticas integradas às novas tecnologias 

digitais,  tais  como  jogos  e  projetos  de  vanguarda;  compreender  e  utilizar  adequadamente  os  novos 

recursos tecnológicos disponíveis e relacionálos diretamente às questões da arte contemporânea; gerir 

projetos de curadoria para museus e salas de exposição. 

• habilitado  para  o  desenvolvimento  e  a  implantação  de  projetos  artísticos  em  ambientes  digitais 

interativos e projetos de tecnologia com novas mídias. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  Carga Horária: 2940 h. (196 créditos) 

TRONCO COMUM 
1º PERÍODO 
• Teoria da Informação e da Comunicação I 
• Cultura Contemporânea I 
• História da Ciência e da Técnica I 
• Inglês Instrumental I 
• Redação I 
• Marketing 
• Informática I 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Redes 

2º PERÍODO 
• Teoria da Informação e da Comunicação II 
• Cultura Contemporânea II 
• História da Ciência e da Técnica II 
• Inglês Instrumental II 
• Redação II 
• Sistemas Hipermídia I 
• Comunicação Digital 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Lógica de Programação I 

3º PERÍODO 
• Filosofia da Linguagem e Semiótica I 
• Estética e História da Arte I 
• Epistemologia, Novas Tecnologias e Criatividade I 
• Inglês Instrumental III 

• 4º PERÍODO 
• Filosofia da Linguagem e Semiótica II 
• Estética e História da Arte II 
• Epistemologia, Novas Tecnologias e Criatividade II 
• Inglês Instrumental IV 

• Redação III 
• Sistemas Hipermídia II 
• Design Digital I 
• Lógica da Programação II 
• Desenvolvimento Científico e Cidadania I 
• Educação Física e Esportes I 

• Redação IV 
• Sistemas Hipermídia III 
• Design Digital II 
• Lógica de Programação III 
• Desenvolvimento Científico e Cidadania II 
• Educação Física e Esportes II 

HABILITAÇÃO I  DESIGN DE INTERFACES 
5º PERÍODO 
• Sistemas Hipermídia IV 
• Design Digital III 
• Lógica de Programação IV 
• Roteiro em Hipertexto I 
• Convergências das Mídias I 
• Seminários Aplicados I 

6º PERÍODO 
• Sistemas Hipermídia V 
• Design Digital IV 
• Lógica de Programação V 
• Roteiro em Hipertexto II 
• Convergências das Mídias II 
• Seminários Aplicados II 

7º PERÍODO 
• Lógica de Programação VI 
• Roteiro em Hipertexto III 
• Produção de TCC I 
• Tecnologia Aplicada ao Mercado II 
• Cognição, Mentes e Redes I 
• Seminários Aplicados III 
• Comunidades Interativas I 

8º PERÍODO 
• Lógica de Programação VII 
• Roteiro em Hipertexto IV 
• Produção de TCC II 
• Tecnologia Aplicada ao Mercado II 
• Cognição, Mentes e Redes II 
• Seminários Aplicados IV 
• Comunidades Interativas II



HABILITAÇÃO II  ARTE E TECNOLOGIA 
5º PERÍODO 
• Design Digital III 
• Arte e Escrita Digital I 
• Sistemas Hipermídia IV 
• Estética Tecnológica I 
• Poéticas e Experimentais I 
• Seminários Aplicados I 
• Convergência das Mídias 

6º PERÍODO 
• Design Digital IV 
• Arte e Escrita Digital II 
• Sistemas Hipermídia V 
• Estética Tecnológica II 
• Poéticas e Experimentais II 
• Seminários Aplicados II 
• Convergência das Mídias II 

7º PERÍODO 
• Cognição, Mentes e Redes I 
• Produção do TCC I 
• Poéticas Experimentais III 
• Seminários Aplicados III 
• Marketing Cultural 
• Design Digital V 
• Estética Tecnológica III 

8º PERÍODO 
• Cognição, Mentes e Redes II 
• Produção do TCC II 
• Poéticas Experimentais IV 
• Seminários Aplicativos IV 
• Marketing Cultural II 
• Design digital VI 
• Estética Tecnológica IV 

HABILITAÇÃO III  EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
5º PERÍODO 
• Tecnologia Aplicada à Educação I 
• Seminários Aplicados I 
• Sistema Hipermídia IV 
• Educação e Tecnologia I 
• Organização, Políticas Educacionais e Currículo I 
• Educação e Produção do Conhecimento I 
• Organização e Avaliação de Práticas Interativas I 

6º PERÍODO 
• Tecnologia Aplicada à Educação II 
• Seminários Aplicados II 
• Sistema Hipermídia V 
• Educação e Tecnologia II 
• Organização, Políticas Educacionais e Currículo II 
• Educação e Produção do Conhecimento II 
• Organização e Avaliação de Práticas Interativas II 

7º PERÍODO 
• Tecnologia Aplicada à Educação III 
• Produção do TCC I 
• Cognição, Mente e Rede I 
• Seminários Aplicados III 
• Organização, Políticas Educacionais e Currículo III 
• Seminários Interativos de Pesquisa I 

8º PERÍODO 
• Tecnologia Aplicada à Educação IV 
• Produção do TCC II 
• Cognição, Mente e Rede II 
• Seminários Aplicados IV 
• Organização, Políticas Educacionais e Currículo IV 
• Seminários Interativos de Pesquisa II



FACULDADE DE PSICOLOGIA 

Rua Monte Alegre, 984  Sala  T54   Perdizes 
São Paulo/SP CEP: 05014901 

(0 xx11) : 3670.8319 Fax   (0xx11): 3670.8157 
EMAIL : psicopuc@pucsp.br 

PSICOLOGIA 

Coordenação: Hélio Roberto Deliberador  e Silvana Rabello 
Duração: 5 anos  Vagas: 180  Períodos:  80 (mat./vesp.) e 100 (vesp./not.) 

O Curso  de  Psicologia  da  PUCSP  tem  como  objetivo  a  formação  de  profissionais  que  atuem  em  nossa  sociedade  na 

perspectiva da promoção de saúde e contribuam para o desenvolvimento dessa área científica, no nível teórico e no nível de 

suas possibilidades de aplicação prática. Está organizado, então, em torno de dois grandes eixos: 

a produção do conhecimento em Psicologia, que culmina no Curso com o trabalho de conclusão, quando o aluno produz 

uma pesquisa própria;  a  formação do psicólogo,  que  culmina  com os estágios de  4º  e  5º  anos,  organizados em quatro 

áreas. (Saúde, Saúde Mental, Educação e Trabalho). 

Os alunos fazem cursos práticos no Laboratório de Psicologia Experimental, Laboratório de Anatomofisiologia, e Laboratório 

de Neurologia,   e  fazem estágio na Clínica Ana Maria Popovic, vinculada   à Faculdade de Psicologia,   e em instituições 

públicas, onde prestam atendimento psicológico à população. 

Os estágios conforme as áreas, oferece possibilidade de experiências em várias modalidades: 

Saúde (A) 

Instituições:  aquelas  que  atendem  uma  demanda  específica  em  saúde  mental  e  cujos  objetivos  são  o  atendimento 

psicológico, como Clínicas Psicológicas, Ambulatórios de Saúde Mental, HospitaisDia em Saúde Mental, dentre outros. 

Atividades:  abarcam diversas  possibilidades de  intervenção  individual  ou  grupal, como Triagem, Diagnóstico Psicológico, 

Orientação a Pais, Intervenções e Processos Terapêuticos em diversas modalidades, dentre outros. 

Saúde (B) 

Instituições: aquelas cujo objetivo é o atendimento à saúde em geral, em que o psicólogo atua como membro da equipe 

interdisciplinar,  como  Unidades  Básicas  de  Saúde,  Hospitais,  Centros  de  Referência  especializados,  Centros  de 

Convivência, entre outros. 

Atividades: são definidas de acordo com os programas específicos e necessidades da clientela, podendo abarcar desde a 

participação  em  ações  coletivas  voltadas  à  promoção  de  saúde,  até  a  assistência  psicológica  em  situação  de  leito 

hospitalar, bem como atuações junto a funcionários da instituição. 

Educação e Formação 

Instituições: aquelas que têm como objetivos a educação e a formação, como escolas públicas e instituições relacionadas 

ao atendimento de crianças e adolescentes (creches, abrigos, Centros de Juventude, entidades de defesa e promoção de 

direitos humanos etc.). 

Atividades:  atuação  junto  a  alunos  e  professores  quanto  à  questão  de  aprendizagem,  de  relacionamento  no  contexto 

escolar, e também sobre temas emergentes da adolescência.

mailto:psicopuc@pucsp.br


Trabalho e Produção 

Instituições: aquelas nas quais as relações de trabalho/trabalhador podem ser objeto de intervenções do psicólogo, como 

empresas diversas, sindicatos, bancos, instituições de comércio, indústria, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, 

entre outros. 

Atividades: Gestão de Recursos Humanos (diagnóstico organizacional, recrutamento e seleção, programas de treinamento e 

desenvolvimento); análise e intervenção junto a ONGs e categorias profissionais; atuações específicas da área de Saúde do 

Trabalhador. 

Quando o aluno termina o Curso, recebe os diplomas de bacharel em Psicologia e Psicólogo. A Licenciatura em Psicologia 

é  opcional.  A  Faculdade  de  Psicologia  oferece  ainda  vagas  em Cursos  Seqüenciais   Complementação  de  Estudos em 

Psicologia,  para  alunos  de  5º  ano  e  recémformados  em  Psicologia;  ou  pessoas  interessadas  em  adquirir  maiores 

conhecimentos de Psicologia. 

São duas modalidades de curso: 

Destinação coletiva: para bacharéis ou estudantes de 5º ano em Psicologia; em várias modalidades teóricas e práticas. 

Destinação individual: estudantes ou não de Psicologia e pessoas com interesse em Psicologia. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   Carga Horária: 4305h (278 créditos) 

Teorias Psicológicas 
• Psicanálise I, II, III, IV, V, VI 
• Psicologia Analítica I e II  Jung 
• Teoria Psicodramática 
• Psicologia Comportamental I, II, III, IV 
• Psicologia Fenomenológica I, II, III 
• Psicologia Construtivista 

Bases Gerais da Psicologia 
• Bases Epistemológicas I e II 
• Psicologia Geral I e II 

Modelos de Investigação 
• Modelos de Investigação I e II 

Áreas de Investigação 
• Psicologia Social I, II, III e IV 
• Psicologia do Desenvolvimento I, II, III e IV 
• Psicopatologia I e II 
• Psicologia e Excepcionalidade 
• Psicologia Institucional 
• Psicobiologia 

Instrumentos de Investigação 
• Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológico  I 

– A  Investigação Diagnóstica 
• Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológico II 

  Investigação  dos  Recursos  Intelectuais  e 
Adaptativos 

• Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológico III 
–  Análise  do  Discurso  nos  Métodos  Temáticos  e 
Entrevista 

• Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológico IV 
– Rorschach I 

• Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológico V 
 Rorschach II 

• Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológico VI 
– Métodos Expressivos de Investigação Diagnóstica 

Áreas Afins 
• Introdução ao Pensamento Teológico I e II 
• Antropologia I e II 
• Sociologia I e II 
• Genética Humana 
• AnátomoFisiologia 
• Neurologia I e II 
• Estatística I e II 
• Bases Neurológicas do Diagnóstico 

• Motricidade Humana



Desenvolvimento Interpessoal 
• Desenvolvimento Interpessoal 

Há ainda, nos 4º e 6º períodos, um conjunto de disciplinas eletivas, que cobrem teorias e/ou temas de interesse 
na atualidade, modificadas a  cada dois  anos.  3  eletivas  temáticas,  2  eletivas  teóricas  e  1  eletiva pesquisa. A 
partir do 7º período do curso, tornase primordial o estágio, que acontece em 4 áreas: 
Saúde A – Instituições que atendem uma demanda específica em saúde mental. Locais: Clínicas Psicológicas, 
Ambulatórios de Saúde Mental, HospitalDia.  Saúde B – Instituições cujo objetivo é o atendimento à Saúde em 
geral. Locais: Unidades básicas de Saúde, Hospitais, Centros de Vivências, entre outros. 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – Instituições que tem como objetivo a educação e a formação. Locais: Creches em 
Escolas de 1º e 2º graus, Febem, Casa Abrigo 
TRABALHO  E  PRODUÇÃO  –  Instituições  nas  quais  as  relações  trabalho/trabalhador  podem  ser  objeto  de 
intervenção do psicólogo. Locais: Sindicatos, Bancos, Empresas, outros. No 5º ano do  curso, o aluno realiza 
além dos estágios, o Trabalho de Conclusão de curso, Quando desenvolve uma pesquisa própria. 
Motricidade Humana, somente no 2º semestre. 
Teorias e Técnicas Psicoterápicas I e II (7º e 8º períodos) 
Seminários I e II (7º e 8º períodos) 
Ética Profissional (7º ou 8º períodos)



FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

Rua Ministro Godói, 969 Sala 76 
Perdizes   São Paulo/SP    Cep:05015000 

Fone: (0xx11) 3670.8254 Fax: (0xx11) 3670.8256 
Email: fsspucsp@pucsp.br 

SERVIÇO SOCIAL 

Coordenação: Maria Beatriz Costa Abramides 
Duração: 4 anos  Períodos: matutino e noturno  Vagas: 50 (matutino) e 50 (noturno) 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL  70 ANOS EM 2006 
Curso de Serviço Social    pelo Guia do Estudante/2005 
Consolidação do compromisso social pela trajetória de uma formação crítica 

A Faculdade de Serviço Social da PUCSP foi a primeira a ser criada no Brasil. Tem sido objeto de reconhecimento nacional 

por imprimir sua marca inovadora na história da profissão de Serviço Social no país e consolidarse como um dos espaços de 

protagonistas que defendem o compromisso com a formulação, execução e avaliação das políticas públicas da área social. 

O profissional de Serviço Social   o assistente social  precisa conhecer a sociedade capitalista e a sociedade brasileira em 

particular,   compreendendo as diferentes manifestações das desigualdades sociais, econômicas e políticas culturais como 

expressões da Questão Social. 

A  atuação  do  bacharel  em  Serviço  Social  formado  pela  PUCSP  é  orientada  pelo  compromisso  com  a  qualidade  dos 
serviços prestados, com propostas de intervenção capazes de preservar e ampliar os direitos sociais da população. Entre as 

diversas áreas em que o assistente  social  atua estão;    as      organizações      públicas  (como hospitais,  escolas,  creches, 

clínicas, centros de convivência, serviços de proteção da infância e juventude, 3ª idade, entidades de prestação de serviços 

sociais e assistenciais); as administrações municipais, estaduais e federais nas áreas da previdência e assistência social, 

saúde, educação, habitação, meio ambiente, trabalho, conselhos de direitos e de gestão; as empresas e entidades privadas 

junto aos movimentos sociais. 

Estrutura Curricular 
Ensino, Pesquisa e Extensão articulados 
O projeto  de  formação do Curso de Serviço Social  prevê a articulação    entre  os  conhecimentos  teóricos,  investigativos e 

experiências práticas de intervenção assentados em atividades de estágio curricular, pesquisas e projetos de extensão. As 

Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social estão organizadas nas seguintes áreas de fundamentação da formação 

profissional: área de explicação da vida social, da formação social brasileira e do trabalho profissional. As áreas organizam as 

matérias  e  os  conteúdos  do  conjunto  das  disciplinas:  Sociologia,  Formação  SócioHistórica  do  Brasil,  Fundamentos 

Filosóficos, Teoria Política, Antropologia, Economia, Psicologia Social, Ética Profissional, Pesquisa, Política Social,   Gestão 

Social,  Direito  e  Legislação  Social,  Trabalho  e  Questão  Social,  Classes  e  Movimentos  Sociais,  Fundamentos  Teórico 

Metodológicos  do  Serviço  Social.  Durante  a  graduação,  além  dos  Núcleos  Temáticos  e  das  atividades  curriculares



complementares,  o  aluno  conta  ainda  com  atividades  pedagógicas  especiais:  Oficinas  de  Formação  e  Trabalho 

Profissional:  desenvolvidas  ao  longo  de  todo  o  curso,  para  capacitação  investigativa,  teórica  e  técnicooperativa, 

organizadas  em  grupos  de  15  alunos;  Supervisão  acadêmica  de  estágio:  também  organizada  em  pequenos  grupos, 

constitui  o  espaço  onde  o  estágio  curricular  do  aluno  é  orientado  e  acompanhado;  Trabalho  de Conclusão  de Curso: 

trabalho  final  apresentado  pelo  aluno  para  obtenção  do  diploma,  com  a  orientação  de  professores.  Constitui  uma 

sistematização teóricoprática sobre temas de relevância social articulados ao trabalho do assistente social. 

Há, ainda, um conjunto de atividades  curriculares complementares à sala de aula, desenvolvidas pelos alunos e que são 

consideradas parte  integrante do seu currículo e histórico escolar. Em destaque projetos de Iniciação Científica, Monitorias 

em  disciplinas,  Núcleos  Temáticos  e  Oficinas,  participação  em  seminários  e  congressos,  publicações,  representação 

estudantil  na  Universidade,  aproximação  da  realidade  social  e  institucional  por meio  de  visitas monitoradas  e  atividades 

culturais. 

Núcleos temáticos captam novas necessidades e demandas 

Os Núcleos Temáticos formam um dos pilares do projeto pedagógico do Curso de Serviço Social na PUC/SP. Eles são 

espaços de aprendizagem abertos a estudantes e profissionais de Serviço Social e de outras áreas. Os Núcleos funcionam 

como “antenas” que captam, pela articulação do ensino, pesquisa e extensão, novos temas e situações demandadas à 

profissão. Os núcleos oferecidos são: Violência e Justiça, Relações de Gênero e Etnia, Relações de Trabalho, Qualidade de 

Vida e Saúde, Pobreza e Desigualdade Social, Família e Sociedade. 

Compromisso social e coletivo 

Na Faculdade de Serviço Social são desenvolvidos projetos de extensão universitária, reafirmando seu compromisso com 

os interesses coletivos da maioria da população e com a política social pública. Nesses projetos participam professores e 

alunos, sendo  também campos de estágio curricular. No momento, os projetos de  extensão e prestação de serviços em 

andamento são: 

Refazendo  Vínculos,  Valores  e  Atitudes:  trabalho  sócioeducativo  junto  a  jovens  e  adolescentes  em  conflito  com  a  lei, 
resultado de convênio com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Secretaria Municipal da Assistência Social, na 

região da favela de Heliópolis. O acompanhamento sóciojurídico, o apoio psicológico e a realização de oficinas de teatro, 

música, artesplásticas, grafitagem e informática são complementados pelo projeto Orientese, que atinge pais e educadores 
nas escolas, postos de saúde e outros espaços da comunidade, na orientação e  reflexão sobre  temas e questões como 

drogas, sexualidade e violência, 

Clínica Psicológica da PUCSP:  professores e alunos, com um trabalho interdisciplinar no âmbito da saúde mental, prestam 
atendimento social a indivíduos, famílias e grupos sociais. 

Escritório Modelo da Faculdade de Direito: prestação de serviços de atendimento sóciojurídico de indivíduos e famílias em 
situações de direito civil e da família.



ORGANIZAÇÃO CURRICULAR    Carga Horária: 3220h. (176 créditos) 

1º PERÍODO 

• Antropologia I 
• Formação Sócio Política Econômica 
• Fund. Teórico Met. do Serviço Social I 
• Introdução ao Pensamento Teológico I 
• Oficina de Formação Profissional I 
• Teoria Sociológica I 

2º PERÍODO 

• Antropologia II 
• Economia Política 
• Fund. Teórico Met. Do Serviço Social II 
• Introdução ao Pensamento Teológico II 
• Oficina de Formação Profissional II 
• Teoria Sociológica II 

3º PERÍODO 

• Fund. Filosóficos do Serviço Social I 
• Fund. TeóricoMet. do Serviço Social III 
• Oficina de Formação Profissional III 
• Pesquisa em Serviço social 
• Psicologia I 
• Teoria Política 

4º PERÍODO 

• Classes e Movimentos Sociais 
• Fundamentos Filosóficos do Serviço Social 
• Fund. Teórico Met. do Serviço Social IV 
• Núcleo Temático 
• Oficina de Formação Profissional IV 
• Psicologia II 

5º PERÍODO 

• Ética 
• Núcleo Temático 
• Oficina de Trabalho Profissional I 
• Política Social I 
• Português Instrumental 
• Supervisão Acadêmica de Estágio I 

6º PERÍODO 

• Gestão Social I 
• Núcleo Temático 
• Oficina de Trabalho Profissional II 
• Política Social II 
• Supervisão Acadêmica de Estágio II 

7º PERÍODO 

• Gestão Social II 
• Oficina de Trabalho Profissional III 
• Núcleo Temático 
• Seminários de TCC 
• Supervisão Acadêmica de Estágio III 
• Trabalho e Questão Social 

8º PERÍODO 

• Gestão Social III 
• Direito e Legislação Social 
• Oficina de Trabalho Profissional IV 
• Núcleo Temático 
• Supervisão Acadêmica de Estágio IV



A PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU DA PUCSP 

Observado  o  principio  da  indissociabilidade  com  a  pesquisa  e  extensão,  os  cursos  de 
graduação  da PUCSP passaram  a  ser planejados  articuladamente  com os  cursos de  pós 
graduação,  especialização,  aperfeiçoamento,  seqüenciais  e  de  extensão  universitária.  E  o 
principal instrumento que deve assegurar esse planejamento articulado e indissociado são os 
projetos pedagógicos dos cursos. 

A  competência  para  proposição  desses  cursos  é  das  Faculdades,  Departamentos  e 
Programas  de  Estudos  Pós  Graduados  e  sua  aprovação  cabe  aos  colegiados  das 
Faculdades, Centros Universitários e, com exceção dos cursos de extensão,  também pelos 
colegiados superiores. No caso, de Programas de Estudos Pós Graduados sua aprovação é 
da competência também da Comissão Geral de Pós Graduação  CGPG . 

Os  cursos  de  graduação,  especialização,  aperfeiçoamento,  seqüenciais  e  de  extensão 
universitária  são  de  responsabilidade  das  Faculdades  e  os  Programas  de  Estudos  Pós 
Graduados estão afetos ao Setor de Pós Graduação. 

O  Conselho  de  Ensino  e  Pesquisa  –  CEPE  da  Universidade  tem  na  Coordenadoria  dos 
Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão – COGEAE, a ele vinculada, o órgão 
de suporte técnico e administrativo para a realização desses cursos. 

Enquanto  suporte  técnico  e  administrativo  do  CEPE,  além  de  se  equipar  técnica  e 
tecnologicamente, cabe à COGEAE: 

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

b)  subsidiar as análises de viabilidade técnicoacadêmica e estrutural das propostas de 
cursos; 

c)  prestar assistência técnica aos interessados na elaboração de propostas 

Inerente  à  natureza  desse  órgão  e  devido  ao  lugar  estratégico  que  ocupa,  cabe  ainda  à 
COGEAE  desenvolver  estudos  das  demandas  da  sociedade  no  âmbito  da  educação 
continuada, fazendose no principal interlocutor entre sociedade e Universidade nesse campo 
importante da educação. 

Sua coordenação está assim composta: 
Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 
Doutora  Maristela Guimarães André  Coordenadora Geral  Filósofa 
Doutora  Jelssa Ciardi Avolio  ViceCoordenadora  Letras: Francês / Italiano 
Mestre  Celeste Maria Gama Melão  ViceCoordenadora  Profissional do Direito 

Atualmente a PUCSP conta com 52 cursos de especialização, relacionados a seguir com as 
seguintes  especificações:  Nome  do  Curso,  Grande  Área  de  Conhecimento,  Unidade 
Promotora, Coordenação, Carga Horária, Duração e a Organização Curricular .



Abordagem Junguiana: Leitura da Realidade e Metodologia de Trabalho Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Psicologia do Desenvolvimento 
Coordenação: Dr. Durval Luiz de Faria; Dra. Maria Ruth Gonçalves Pereira 
Carga horária: 360 horas  Duração: 5 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: Estudo dos arquétipos básicos da Psique, vistos como padrões que estruturam o desenvolvimento humano 
 Matriz básica da configuração das noções arquetípicas 
 Princípios básicos que englobam a abordagem Junguiana 

Módulo II: Estudo das manifestações dos padrões arquetípicos ao longo do desenvolvimento humano 
 Fundamentos teóricos para a compreensão da relação coletivo e indivíduo 
 O masculino e o feminino como pontes à unidade 

Módulo III: Metodologia em Psicologia Analítica 
 Estudo da linguagem simbólica 
 Instrumentos e métodos de trabalho 

Módulo IV; Estudo das questões práticas utilizando a metodologia simbólica 
 Encontro analítico como portal entre o mundo manifesto e a unidade 
 Supervisão em grupo 
 A ação terapêutica na  abordagem simbólica 

Módulo V: A Psicologia Analítica, o indivíduo e a cultura 
 A Psicologia Analítica e seu significado em nossa época 
 Supervisão em grupo 
 Orientação de monografia 

Administração de Empresas  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Faculdade de Economia, Administração; Contabilidade e Atuária 
Coordenação: Me.  Rubens  Leonardo  Monicci;  Dra. Maria  do  Carmo  R.  Schwandner  Ferreira.  Me.  Gin  Kwan  Yue;  Me. 
Amauri Pedroso Catropa; Me. José Palandi Júnior. 
Carga horária: 563 horas de aula  Duração: 2 anos 
Organização Curricular: 
Módulo I – Administração Financeira 
Análise Financeira 
Análise e Administração de Ativos 
Mercado Financeiro e Administração do Capital 
Planejamento Financeiro 
Módulo II – Administração Mercadológica 
Marketing Prático e Pesquisa de Marketing 
Comunicação de Marketing e Marketing de Serviço 
Caminhos da Estratégia Competitiva de Marketing 
Franchising e Varejo 
Módulo III – Gestão e Operações de Serviços 
Enfoque Sistêmico das Operações 
Gestão de Serviços 
Gestão da Cadeia de Suprimentos 
Gestão da Qualidade Total 
Módulo IV – Gestão de Pessoas 
Cenários Empresariais 
Planejamento da Gestão de Pessoas 
Funções Especializadas 
Remuneração do Trabalho 
Módulo V – Gestão Empresarial 
Teoria e Gestão das Organizações 
Gestão, Informação e Administração da Informação 
Monografia



Arteterapia  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Psicologia de Desenvolvimento da Faculdade de Psicologia 
Coordenadora: Dra. Rosane Mantilla de Souza 
Carga horária: 555 horas  Duração: 5 ou 6 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I 
 Introdução à Arteterapia 
 Abordagem fenomenológicoexistencial: reflexões sobre a prática terapêutica 
 Vivência Criativa I 
Módulo II 
 Arteterapia Gestáltica 
 Vivência Criativa II 
Módulo III 
 Processos de desenvolvimento individual e familiar 
 Prática Cínica em Arteterapia I 
 Estágio Supervisionado 
Módulo IV 
 Condições de vulnerabilidade e atendimento a indivíduos com necessidades especiais 
 Prática Clínica em Arteterapia II 
 Estágio Supervisionado 
Módulo V 
 Prática Clínica em Arteterapia III 
 Temas epistemológicos e metodológicos na arteterapia 
 Estágio Supervisionado 
 Orientação de Monografia* 
*O Módulo de Orientação de Monografia poderá ser feito no 5º semestre ou separadamente, no 6º semestre. 

Clínica Interdisciplinar com o Bebê – A Saúde Física e Psíquica na Primeira Infância Área: Ciências da Saúde 
Unidade promotora: Faculdade de Fonoaudiologia 
Coordenadora: Me. Eloisa Tavares de Lacerda 
Carga horária: 500 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
I – Núcleo Básico 
Ética 
Metodologia do Trabalho Científico I e II 
Biossegurança 
Orientação de Monografia I e II 
II – Núcleo BásicoII – Núcleo Interdisciplinar 
Desenvolvimento no Primeiro Ano de Vida 
Linguagem I  Instância de Subjetivação 
Saúde do Bebê e da Criança Pequena 
Psicopatologia do Bebê 
Linguagem II  A Doença como um Efeito Possível do Funcionamento Simbólico 
Linguagem III  É Possível Pensar em Prevenção de Linguagem? 
A Constituição do Sujeito I e II 
Supervisão Clínica: O Olhar Interdisciplinar/ A Escuta do Sujeito I e II 
O Recémnascido em Unidade Neonatal 
Promoção da Saúde do Bebê e a Saúde Pública 
III – Núcleo de Atividades Complementares  (O aluno deverá cumprir 60 horas nesse núcleo) 
SSMO – O Desenvolvimento Normal, o Patológico e as Intervenções Possíveis 
Audição do Bebê: Intervenções a partir do Nascimento 
Seminários (Optativos, que serão considerados também como cursos de extensão abertos a alunos não matriculados 
regularmente): 
 Discussão do Atendimento Clínico ao Bebê 
 Sobre a Clínica da Criança Autista 
 Atualidades da Prática com o Bebê e a Pequena Infância em Debate 
 O Atendimento Clínico do Bebê 
 A Construção da Feminilidade e da Maternidade e seus Efeitos sobre o Bebê 
 Os Bebês nas Instituições Educacionais – leituras e intervenções a partir da Psicanálise



Cultura e Meios de Comunicação: uma Abordagem Teóricoprática  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Faculdade de Ciências Sociais; SEPAC – Serviço à Pastoral da Congregação das Filhas 
de São Paulo. 
Coordenação: Dra. Sílvia Helena Simões Borelli; Dra. Joana Terezinha Puntel 
Carga horária: 420 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I – História da Comunicação 
Aulas Teóricas I 
Metodologia de Pesquisa Científica I 
Orientação para Monografia I 
Disciplina Optativa – Laboratório I 
Módulo II– Teorias da Comunicação 
Aulas Teóricas II 
Metodologia de Pesquisa Científica II 
Orientação para Monografia II 
Disciplina Optativa – Laboratório II 
Módulo III – Políticas de Comunicação 
Aulas Teóricas III 
Metodologia de Pesquisa Científica III 
Orientação para Monografia III 
Disciplina Optativa – Laboratório III 

Direito Administrativo  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Faculdade de Direito; Departamento de Direito Público 
Coordenadação: Dr. Clóvis Beznos; Dr. Márcio Cammarosano 
Carga horária: 388 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: Temas Introdutórios ao Direito Administrativo 

Módulo II: Garantia dos Administrados, Servidores Públicos e Poder de Polícia 

Módulo  III:  Processo  Administrativo,  Licitações,  Contratos  Administrativos,  Serviços  Públicos, 
Concessões e Permissões 

Módulo IV: Direito Administrativo Aplicado 

Monografia 

Direito Ambiental  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Departamento de Direitos Difusos e Coletivos 
Coordenadora: Dra. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida 
Carga horária: 384 horas  Duração: 5 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I − Meio Ambiente e Proteção Constitucional 

Módulo II – Meio Ambiente Natural e Poluição 

Módulo III – Meio Ambiente Artificial e a Qualidade de Vida Urbana 

Módulo IV – Meio Ambiente Cultural e Meio Ambiente do Trabalho 

Orientação da Monografia



Direito Constitucional  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Departamento de Direito Público 
Coordenadação: Livredocente Marcelo de Oliveira Figueiredo Santos; Me. Mônica de Melo 
Carga horária: 384 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I 
– Introdução ao Pensamento Constitucional e Justiça Constitucional 
Módulo II 
– Organização do Estado e dos Poderes 
Módulo III 
– Direitos e Garantias Fundamentais 
Módulo IV 
– Ordem Econômica na Constituição 
Monografia 

Direito Contratual  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Faculdade de Direito 
Coordenador: Livredocente Nélson Nery Júnior 
Carga horária: 384 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 

Módulo I: Contratos I 

Módulo II: Contratos II 

Módulo III: Contratos III 

Módulo IV: Contratos IV 

Monografia 

Direito das Relações de Consumo  Área: Ciências Sociais Aplicada 
Unidade promotora: Faculdade de Direito; Departamento de Direitos Difusos e Coletivos 
Coordenador: Dr. Frederico da Costa Carvalho Neto 
Carga horária: 384 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: Direitos Básicos do Consumidor 
Módulo II: Defesa do Consumidor em Juízo 
Módulo III: Contratos de Consumo 
Módulo IV: Práticas Comerciais − Publicidade no CDC − Sanções Administrativas − Infrações Penais 
Monografia 

Direito do Trabalho  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Faculdade de Direito; Departamento de Direito Civil, Processual Civil e do Trabalho 
Coordenação: Dr. Paulo Sérgio João; Livredocente Pedro Paulo Teixeira Manus 
Carga horária: 384 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: Direito Material Individual do Trabalho 
Módulo II: Direito Coletivo do Trabalho 
Módulo III: Direito Processual do Trabalho 
Módulo IV: Direito Ambiental e Temas Especiais do Direito do Trabalho 
Monografia



Direito Empresarial  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Departamento de Direito das Relações Tributárias e Econômicas 
Coordenador: Livredocente Fábio Ulhoa Coelho 
Carga horária: 360 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I 
Sociedades Anônimas 
Módulo II 
Sociedades Limitadas 
Direito Falimentar 
Módulo III 
Estabelecimento, Mercado e Empresa 
Módulo IV 
Obrigações dos Empresários 
Monografia 

Direito Processual Civil  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Departamento de Direito Civil, Processual Civil e do Trabalho 
Coordenadora: Livredocente Teresa Celina Arruda Alvim Wambier 
Carga horária: 404 horas  Duração: 5 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: Processo de Conhecimento 
Módulo II: Processo de Execução 
Módulo III: Meios de Impugnação às Decisões Jjudiciais (recursos) 
Módulo IV: Tutela de Urgência 
Monografia 

Direito Processual Civil em Módulos  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade  promotora: Departamento  de  Direito  Civil,  Processual  Civil  e  do  Trabalho;  Instituto  Brasileiro  de 
Estudos Jurídicos (IBAEJ) 
Coordenador: Dr. Nelson Luiz Pinto 
Carga horária: 380 horas  Duração: 6 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: Teoria Geral do Processo Civil 
Módulo II: Processo de Conhecimento 
Módulo III: Recursos Cíveis e Outros Meios de Impugnações das Decisões Judiciais 
Módulo IV: Liqüidação de Sentença 
Módulo V: Processo de Execução e Processo Cautelar 
Módulo VI: Tutela diferenciada e  Procedimentos Especiais 
Monografia 

Direito Processual Tributário  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Faculdade de Direito 
Coordenadora: Dra. Elizabeth Nazar Carrazza 
Carga horária: 384 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: Processo Administrativo Tributário 
Módulo II: Mandado de Segurança em Matéria Tributária 
Módulo III: Aspectos das Ações Individuais e das Ações Coletivas em Matéria Tributária 
Módulo IV: Ações Tributárias 
Monografia



Direito Tributário  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Departamento de Direito de Relações Tributárias e Econômicas 
Coordenador: Prof. Paulo de Barros Carvalho 
Carga horária: 384 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: Direito Material Tributário I 
Módulo II: Direito Material Tributário II 
Módulo III: Tributos Federais, Estaduais e Municipais 
Módulo IV: Processo Administrativo – Tributário, Processo Judicial Tributário 
Monografia 

Direito Tributário – Uma Visão Constitucional  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Departamento de Direito das Relações Tributárias e Econômicas 
Coordenador: Livredocente Roque Antônio Carazza 
Carga horária: 400 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I – Direito Constitucional Tributário I 
Módulo II – Direito Constitucional Tributário II 
Módulo III – Tributos em Espécie 
Módulo IV – Processo Tributário 
Monografia 

Economia Aplicada a Sistemas de Saúde  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária; Departamento de Economia 
Coordenadora: Dra. Maria Cristina Sanches Amorim 
Carga horária: 360 horas  Duração: 3 semestres 
Organização Curricular: 
1 – Aspectos históricos, econômicos e sociais dos sistemas de saúde nacional e internacional 
2 – Macroeconomia e dinâmica do mercado de saúde – a interação entre os sistemas público e 
complementar 3 – Microeconomia – análise da estrutura do mercado de saúde 
4 – Economia e gestão do trabalho 
5 – Identificação e resolução de problemas organizacionais 
6 – Engenharia econômica 
7 – Economia da informação e comunicação 
8 – Ferramentas de análise prospectiva 
9 – Gerenciamento de risco 
10 – Seminários avançados 
11 – Técnicas de elaboração do trabalho monográfico 
12 – Orientação à monografia



Economia e Gestão das Relações do Trabalho  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Departamento de Economia 
Coordenadora: Dra. Rosa Maria Marques 
Carga horária: 394 horas  Duração: 3 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I – Economia e Mercado de Trabalho 
Teoria do Desenvolvimento Capitalista 
Economia Brasileira 
Formação do Mercado de Trabalho Brasileiro 
Tecnologias e Acumulação de Capital 
Módulo II – Gestão das Relações de Trabalho: Competências Básicas 
Gestão e Organização: Velhos e Novos Paradigmas 
Trabalho, Pessoas e Organizações 
Gestão de Processos de Produção e Serviços 
Dimensões Jurídicas das Relações de Trabalho 
Módulo III – Modos de Regulação SócioPolítica 
A  Proteção Social e o Mundo do Trabalho 
Teorias Políticas Contemporâneas 
Trabalho e Sindicalismo: perspectiva histórica comparada 
Módulo IV – Estatística Aplicada 
Estatísticas do Trabalho 
Estatística Aplicada à Gestão da Produção e Serviços 
Módulo V – Teoria e Técnica de Negociação 
Teorias da Negociação 
Práticas e Estratégias de Negociação Trabalhistas 
Novas Pautas da Negociação na Palavra dos Atores Sociais 
Módulo VI – Metodologia e Monografia 
Metodologia Aplicada à Prática Profissional 
Monografia 

Economia Social e Desenvolvimento  Especialização em América Latina Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Departamento de Economia 
Coordenadação: Dra. Regina Maria d’Aquino Fonseca Gadelha; Dra. Norma Cristina Brasil Casseb 
Carga horária: 540 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Primeiro Semestre 
 Formação Econômica do Brasil e da América Latina: problemas de acumulação e desenvolvimento no 
capitalismo periférico 
 Introdução aos Métodos Quantitativos 
 Metodologia de Investigação e Pesquisa Científica: Ciências Econômicas e Sociais 
  Nação,  Identidade  e  Desenvolvimento:  revisão  do  legado  do  passado  face  aos  desafios 
contemporâneos 
Segundo Semestre 
 Cultura e Desenvolvimento: América Latina na nova ordem internacional 
 Globalização, Integração e Interesses Regionais 
 Macroeconomia, Políticas Econômicas e Desenvolvimento no Estado Capitalista 
 Metodologia do Trabalho Científico 
Terceiro Semestre 
 Estado, Democracia e Governabilidade no contexto internacional 
 Globalização, Sistema Produtivo e Novas Relações de Trabalho 
 Mercado Internacional e Política Econômica: as políticas de blocos e o Mercosul 
 Sistemas Educacionais Comparados 
Quarto Semestre 
 Orientação de Monografia 
 Palestras e Conferências



Educação Física para a Educação Infantil e as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Educação Física e Esportes 
Coordenador: Dr. Carol Kolyniak Filho 
Carga horária: 435 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I 
Aspectos Históricos e Epistemológicos da Educação Física 
Habilidades Motoras Básicas na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
A Educação Infantil: princípios educativos na formação/atuação do profissional docente 
O Jogo e a brincadeira na Educação Física Escolar 
Módulo II 
Motricidade Humana 
Atividades Rítmicas e Expressivas na Educação Física Escolar 
Conceitos de Psicomotricidade 
A Dança na Educação Física Escolar 
Módulo III 
Motricidade, Desenvolvimento e Aprendizagem 
Jogos de Luta na Educação Física Escolar 
Relaxamento na Educação Física Escolar 
Desenvolvimento Atípico e Inclusão 
Didática da Educação Física na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
Módulo IV 
Planejamento e Avaliação em Educação Física na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental 
Monografia 

Educação Inclusiva e Deficiência Mental  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Tecnologia da Educação; APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de São Paulo 
Coordenadora: Dra. Darcy Raiça 
Carga horária: 420 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
 História e Políticas da Educação da Pessoa Portadora de Deficiência Mental do Brasil 
 Iniciação à Pesquisa 
 Direitos Humanos e Aspectos Jurídicos da Pessoa Portadora de Deficiência Mental 
 Diagnóstico e Prevenção 
 Fundamentos Psicosociais da Deficiência Mental 
 Didática do Ensino Superior e Projetos Pedagógicos 
 Sistema Escolar e Educação Inclusiva 
 Relação entre Escola e Comunidade 
 Práticas de Intervenção Pedagógica na Abordagem Inclusiva 
 Atividades Práticas Vivenciadas de Educação Inclusiva 
 Palestras com Profissionais Convidados 
 Monografia 

Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva  Área: Ciências da Saúde 
Unidade promotora: Faculdade  de Ciências Médicas; Departamento  de Enfermagem; CCMB  –  Centro  de Ciências 
Médicas e Biológicas de Sorocaba 
Coordenadora: Me. Alcirene Helaehil Cabral 
Carga horária: 480 horas  Duração: 3 semestres 
Organização Curr icular: 
Módulo I 
Gerenciamento de enfermagem em UTI 
Epidemiologia e bioestatística aplicada ao estudo do paciente crítico 
Ética e bioética 
Metodologia da pesquisa 
Estágio curricular em UTI  I 
Módulo II 
Sistematização da Assistência de Enfermagem em UTI 
Bases farmacológicas para enfermagem em UTI 
Bases fisiológicas e fisiopatológicas dos grandes sistemas nos acometimentos clínicos e cirúrgicos 
Estágio curricular em UTI  II 
Orientação para trabalho de conclusão de curso



Enfermagem Obstétrica  Área: Ciências da Saúde 
Unidade promotora: Departamento de Enfermagem da Fac.Ciências Médicas e Biológicas de Sorocaba; 
Ministério da Saúde 
Coordenadora: Dra. Valdina Marins Pereira 
Carga horária: 480 horas  Duração: 1 ano 
Organização Curr icular: 
Módulo I 
Enfermagem na Assistência Prénatal e em Ginecologia Preventiva 
Enfermagem na Assistência em Puericultura 
Ética e Legislação em Reprodução Humana (Prénatal) 
Análise de Programas de Saúde na Área Maternoinfantil (Prénatal) 
Módulo II 
Enfermagem na Assistência ao Trabalho de parto, Parto e Puerpério 
Enfermagem na Assistência ao Recémnascido normal 
Ética e Legislação em Reprodução Humana (Parto e Puerpério) 
Análise de Programas de Saúde na Área Maternoinfantil (Parto e Puerpério) 
Proposta de Interferência – Orientação 

Ensino de Espanhol para Brasileiros  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Lingüística;  Faculdade de Comunicação e Filosofia. 
Coordenadora: Dra. Cláudia Cecília Blaskowski de Jacobi 
Carga horária: 420 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curr icular: 
Módulo I 
História e fundamentos teóricos das gramáticas de espanhol 
Fonética e Fonologia 
Morfologia 
Sintaxe 
Módulo II 
Análise de aspectos pragmáticos e discursivos do espanhol 
Análise da conversação 
Módulo III 
Comparação de estruturas textuais em português e espanhol 
Discursividade comparada e identidades culturais 
Módulo IV 
Didática do Ensino Superior 
Prática do Ensino Superior de Língua Espanhola 
Núcleo de Pesquisa 
Metodologia da  investigação científica 
Monografia 

Ensino de Geografia  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Geografia 
Coordenador: Dr. Diamantino Alves Correa Pereira 
Carga horária: 440 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curr icular: 
Módulo I 
Didática do ensino superior 
Prática de ensino superior 
A formação do pensamento geográfico brasileiro 
Módulo II 
A climatologia geográfica e as questões ambientais 
A cidade e a indústria 
A paisagem e o meio ambiente 
Módulo III 
Geografia Agrária 
A regionalização na escala do Brasil e do mundo 
As dinâmicas externas e internas da crosta terrestre 
Módulo IV 
A cartografia e o ensino de Geografia no Ensino Fundamental e Médio 
A dinâmica geográfica da população 
Monografia



Especialização para Professores da Escola de Educação Infantil e de 1ª a 4ª séries Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Vice Reitoria Acadêmica; Sindicato dos Professores de São Paulo – (SINPRO) 
Coordenadora: Dra. Maristela Guimarães André 
Carga horária: 360 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
 Filosofia da Ciência 
 Psicologia do Desenvolvimento 
 Psicologia da Aprendizagem 
 Dificuldades de Aprendizagem 
 Sociologia da Educação 
 As Artes na Primeira Infância 
 A Didática e a Metodologia do Ensino do Português 
 A Didática e a Metodologia do Ensino da Alfabetização 
 A Didática e a Metodologia do Ensino de Ciências 
 A Didática e a Metodologia do Ensino de História e de Geografia 
 A Didática e a Metodologia do Ensino de Matemática 
 Avaliação 
 Monografia 

Fonoaudiologia  Audição  Área: Ciências da Saúde 
Unidade promotora: Faculdade de Fonoaudiologia; PEPG em Fonoaudiologia 
Coordenadora: Dra. Altair Cadrobbi Pupo 
Carga horária: 520 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo: Audição 
I – Núcleo Básico 
Seminário de Clínica Fonoaudiológica 
Ética 
Metodologia do Trabalho Científico e Orientação de Monografia 
Biossegurança em fonoaudiologia 

II – Núcleo Fundamental (Específico) 
Estudos Recentes em Anátomo Fisiologia da Audição 
Estudo Clínico de Patologia da Audição 
Eletrofisiologia da Audição 
Audição e Linguagem 
Processamento Auditivo Central 
Conservação Auditiva 

III – Núcleo ClínicoTerapêutico (Específico) 
Avaliação Audiológica da Criança 
Avaliação Audiológica do Adulto 
O Uso da Amplificação na Deficiência Auditiva 
Seminários Especiais 
Supervisão Clínica: A Clínica Fonoaudiológica e o Deficiente Auditivo 
Supervisão Clínica: Diagnóstico e Terapêutica 

Monografia



Fonoaudiologia – Audição – Predominantemente Teórico  Área: Ciências da Saúde 
Unidade promotora: Faculdade de Fonoaudiologia; Programa de Estudos Pósgraduados em 
Fonoaudiologia; Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 
Coordenadação: Dra. Altair Cadrobbi Pupo; Dra. Clay Rienzo Baliero 
Carga horária: 500 horas  Duração: 3 semestres 
Organização Curricular: 
I  Núcleo Básico – 115 horas 
Ética 
Metodologia do Trabalho Científico e orientação de monografia 
Biossegurança em Fonoaudiologia 
II  Núcleo Fundamental – 175 horas 
Estudos Recentes em Anatomofisiopatologia da Audição 
Eletrofisiologia da Audição 
Avaliação Audiológica do Adulto 
Saúde Auditiva em Crianças: Identificação e Avaliação Audiológica 
Amplificação – Perspectivas Atuais 
Saúde Pública e Fonoaudiologia 
Fundamentos e Avaliação do Processamento Auditivo 
Saúde Auditiva: impacto ambiental e ocupacional 
Supervisão Clínica: A Clínica Fonoaudiológica e o Deficiente Auditivo 
III Núcleo ClínicoTerapêutico – 125 horas 
Os alunos desenvolverão atendimento clínico e terapêutico na DERDIC, no Hospital Regional de Sorocaba e 
na APADAS, prestando atendimento a crianças, adultos e idosos com deficiência auditiva. 
IV  Atividades Complementares – 85 horas 
Seminários Especiais 
Atividades programadas 
Reuniões clínicas 
Monografia 

Fonoaudiologia – Audição – Predominantemente prático Área: Ciências da Saúde 
Unidade  promotora:  Faculdade  de  Fonoaudiologia;  PEPG  em  Fonoaudiologia;  Divisão  de  Educação  e 
Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 
Coordenadação: Dra. Altair Cadrobbi Pupo; Dra. Clay Rienzo Baliero 
Carga horária: 1015 horas Duração: 3 semestres 
Organização Curricular: 
I  Núcleo Básico – 115 horas 
Ética 
Metodologia do Trabalho Científico e Orientação de Monografia 
Biossegurança em Fonoaudiologia 
II  Núcleo Fundamental – 175 horas 
Estudos recentes em anatomofisiopatologia da audição 
Eletrofisiologia da audição 
Avaliação audiológica do adulto 
Saúde auditiva em crianças: identificação e avaliação audiológica 
Amplificação – perspectivas atuais 
Saúde pública e fonoaudiologia 
Fundamentos e avaliação do processamento auditivo 
Saúde auditiva: impacto e ocupacional 
Supervisão Clínica: A clínica fonoaudiológica e o deficiente auditivo 
III  Núcleo ClínicoTerapêutico – 640 horas 
Os alunos desenvolverão atendimento clínico e terapêutico na DERDIC, no Hospital Regional de Sorocaba e 
na APADAS, prestando atendimento a crianças, adultos e idosos com deficiência auditiva. 

IV  Atividades Complementares – 85 horas 
Seminários especiais 
Atividades programadas 
Reuniões clínicas – 
Monografia



Fonoaudiologia  Linguagem  Área: Ciências da Saúde 
Unidade promotora: Faculdade de Fonoaudiologia; PEPG em Fonoaudiologia 
Coordenadora: Dra. Sílvia Friedman 
Carga horária: 520 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
I – Núcleo Básico 
Seminário de Clínica Fonoaudiológica 
Ética 
Metodologia do Trabalho Científico 
Orientação de monografia 
Biossegurança em fonoaudiologia 
II – Núcleo Fundamental (Específico) 
Fundamentos Teóricos da Clínica 
Distúrbios da Linguagem: Interface com a Lingüística 
Distúrbios da Linguagem: Interface com a Psicanálise 
Distúrbios da Linguagem: Interface com a Foniatria 
III – Núcleo ClínicoTerapêutico (Específico) 
Princípios e métodos terapêuticos da clínica fonoaudiológica 
Supervisão clínica (I, II e III): diagnóstico e terapia dos distúrbios 
da linguagem (45h cada disciplina) 
Monografia 

Fonoaudiologia  Voz 
Área: Ciências da Saúde 
Nome do curso: Fonoaudiologia  Voz 
Unidade  promotora:  Faculdade  de  Fonoaudiologia;  PEPG  em  Fonoaudiologia;  Divisão  de 
Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação. 
Coordenadora: Dra. Leslie Piccolotto Ferreira 
Carga horária: 520 horas 
Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
I – NÚCLEO BÁSICO 
Ética 
Metodologia do Trabalho Científico 
Orientação de monografia 
Biossegurança em fonoaudiologia 
II – NÚCLEO FUNDAMENTAL  (ESPECÍFICO) 
O homem e a voz 
Anatomia funcional do trato vocal 
Análise acústica 
Voz e psiquismo 
Voz profissional – o ator 
Voz profissional – o cantor 
Voz profissional – o professor 
Voz profissional – o profissional da rádio 
Voz profissional – o profissional da TV 
Voz profissional – o operador de telemarketing A oratória 
A voz e os distúrbios neurológicos 
Voz nas Cirurgias de Cabeça e Pescoço 
III – NÚCLEO CLÍNICOTERAPÊUTICO (ESPECÍFICO) 
A voz e suas associações com distúrbios sistêmicos 
Atendimento e supervisão clínica (na DERDIC) 
Diagnóstico e tratamento das patologias laríngeas 
Processo terapêutico do atendimento disfônico 

Monografia



Formação em Psicodrama  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento  de Fundamentos  da Educação/ Psicodinâmica;  Sociedade  de  Psicodrama  de São 
Paulo (SOPSP) 
Coordenação: Dr. Aníbal Mezher  (SOPSP); Dra. Lilia Ancona Lopez  (SOPSP);  Me. Márcia Almeida Batista; Dra. Marília 
Josefina Marino 
Carga horária: 540 horas  Duração: 5 semestres 
Organização Curricular: 
MÓDULO I 
Núcleo comum 
A abordagem Moreniana: o homem e suas relações 
Oficina de espontaneidade e criatividade 
Atos socionômicos  (4 encontros no semestre com professores  convidados) 
Específica 
Role playing do papel profissional I 
MÓDULO II 
Núcleo comum 
Técnicas Básicas do Psicodrama 
Atos socionômicos (4 encontros no semestre com professores convidados) 
Grupo e sociometria 
Específica 
Role playing do papel profissional II 
MÓDULO III 
Núcleo comum 
Atos socionômicos (4 encontros no semestre com professores convidados) 
Fundamentos teóricos da abordagem Moreniana 
Métodos sóciopsicodramáticos 
Específica 
Supervisão I 
MÓDULO IV 
Núcleo comum 
Teoria(s) da Educação e Psicodrama 
Metodologia da Pesquisa Sócio–psicodramática 
Atos socionômicos (4 encontros no semestre com professores convidados) 
Específica 
Supervisão II 
MÓDULO V  102 horas 
Núcleo comum 
Atos socionômicos (4 encontros no semestre com professores convidados) 
Específica 
Orientação de projetos 
Supervisão III 
Monografia 

Fundos de Investimentos  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 
Coordenador: Dr. José Nicolau Pompeu 
Carga horária: 374 horas  Duração: 3 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo Básico 
Princípios Básicos de Economia, Finanças, Estatística, Fundos de Investimentos, Mensuração, Gestão de 
Performance e Risco 
Módulo Intermediário 
Introdução à Gestão de Fundos 
Gestão de Fundos 
MÓDULO AVANÇADO    Parte I    Finanças 
Gestão de Fundos de Investimento 
Técnicas de Proteção de Fundos de Investimentos 
Gestão de Riscos Financeiros 
Gestão de Fundos de Pensão 
MÓDULO AVANÇADO – Parte II – Marketing de Serviços 
Gestão de Marketing de serviços 
Composto de Comunicação de Marketing e sua Aplicação  Serviço 
Gestão de Relacionamento com Clientes (CRM) 
Orientação de Monografia



História da Ciência  Área: Ciências Humanas 
Nome do curso: História da Ciência 
Unidade promotora: Programa de Estudos Pósgraduados em História da Ciência 
Coordenadora: Dra. Ana Maria Haddad Baptista 
Carga horária: 360 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
I  Núcleo de Disciplinas Fundamentais 
Temas e métodos em História da Ciência 
Introdução à historiografia em História da Ciência 

II – Núcleo de Disciplinas Específicas 
Divulgação e jornalismo científico 
História das ciências e ensino 
História das ciências da vida 
História das ciências exatas 
Princípios de interpretação na linguagem científica e artística 

III  Núcleo de Pesquisa 
Oficina de pesquisa em História da Ciência 

Monografia 

História, Sociedade e Cultura  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: PEPG em História; Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais 
Coordenadação: Me. Yone de Carvalho; Me. Maria Auxiliadora Dias Guzzo 
Carga horária: 416 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I 
Tendências da historiografia contemporânea 
História: Sociedade, Cultura e Imaginário 
História: novos agentes sociais, etnia e gênero 

Módulo II 
História dos movimentos sociais: novas abordagens 
Tendências da historiografia brasileira 
Metodologia de pesquisa I 

Módulo III 
História: trabalho, sociedade e cultura 
Metodologia de pesquisa II 
Didática de 3º grau 

Módulo IV 
Espaço urbano: história da cidade e suas representações 
História: sociedade, cotidiano e poder 
Prática de ensino do Ensino Superior 

Módulo V 
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso)



Língua Portuguesa  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: PEPG em Língua Portuguesa; Departamento de Português 
Coordenadora: Dra. Jeni Silva Turazza 
Carga horária: 400 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Núcleo de Disciplinas Fundamentais 
Fonologia do Português 
Morfossintaxe do Português 
Texto e Gramática 
Leitura e Produção do Texto Narrativo 
Leitura e Produção do Texto Descritivo 
Leitura e Produção do Texto Dissertativo 
Núcleo de Disciplinas Comuns 
Metodologia do Trabalho Científico 
Didática para o Ensino Superior 
Prática do Ensino Superior de Língua Portuguesa 
Núcleo de Pesquisa 
Monografia 

Literatura  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Arte 
Coordenadação: Livre Docente Vera Lúcia Bastazin; Dra. Maria Rosa Duarte de Oliveira 
Carga horária: 388 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I 
Teoria Literária 
Crítica Literária 
Módulo II 
Literatura Brasileira 
Literatura Portuguesa 
Literatura Latinoamericana 
Literatura Infantojuvenil 
Módulo III 
Didática para o Ensino Superior 
Prática de Ensino Superior de Literatura 
Metodologia do Trabalho Científico 
Núcleo de Pesquisa 
Monografia 

Magistério do Ensino Superior  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Tecnologia da Educação 
Coordenadora: Dra. Elisa Maria Cordeiro da Paixão 
Carga horária: 360 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
MÓDULO I – O SIGNIFICADO DO ENSINO SUPERIOR 
Filosofia do ensino Superior 
História da Educação  Superior Brasileira 
Política, Organização do Ensino Superior Brasileiro e Currículo 
Metodologia da ciência 
MÓDULO II  NATUREZA DO ENSINO SUPERIOR E ATUAÇÃO  PEDAGÓGICA 
Psicologia da Educação 
Didática do Ensino Superior 
Metodologia e Prática no Ensino Superior 
Metodologia do Trabalho Científico 
MÓDULO III – O FAZER 
Didática do Ensino Superior 
Metodologia do Ensino Superior 
Concepções Interativas sobre o Ensino 
Elaboração de Projetos e monografias 
MÓDULO IV – MONOGRAFIA 
Elaboração de Projetos ou Monografia



Manejo de Animais Silvestres  Área: Ciências Biológicas 
Unidade promotora: Faculdade de Ciências Biológicas;  Departamento de Ciências do Ambiente 
Coordenador: Dr. Walter Barrella 
Carga horária: 390 horas  Duração: 1 ano 
Organização Curricular: 
Módulo I  Manejo de Fauna insitu 
Biologia de vertebrados 
Ecologia da conservação 
Ecologia de sistemas aquáticos 
Métodos aplicados no estudo de vertebrados terrestres 
Operações especiais no manejo de fauna 
Gestão de unidades de conservação 
Módulo II  Manejo de Fauna exsitu 
Contenção física e química de animais silvestres 
Manejo de animais silvestres em cativeiro 
Principais doenças de animais selvagens 
Piscicultura: fundamentos, implantação e manejo 
Educação ambiental 
Biotério: técnicas de produção de animais em cativeiro 
Criação comercial de animais silvestres 
Monografia 

MBA em Contabilidade  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Fac. de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária; Departamento de Ciências Contábeis 
Coordenadação: L. Docente José Carlos Marion; Adhemar Aparecido de Caroli 
Carga horária: 425 horas  Duração: 3 semestres 
Organização  Curricular:  O  curso  possui  6  modalidades:  Contabilidade  para  Organizações  Não  Governamentais; 
Contabilidade  Governamental;  Contabilidade  Empresarial;  Contabilidade  em  Auditoria  e  Perícia;  Contabilidade  em 
Agrobusiness;  Contabilidade  Atuarial.  Há  um  núcleo  de  disciplinas  comuns  a  todas  as  ênfases  e  um  núcleo  de 
disciplinas específicas. 
Núcleo Comum: 
Tópicos  Especiais  em  Contabilidade  /  Desenvolvimento  Gerencial  e  Pessoal  /  Modelos  e  Estruturas  Organizacionais  / 
Fraudes Contábeis e Patrimoniais / Avaliação Patrimonial / Metodologia da Pesquisa/ Trabalho Executivo Orientado 
Núcleo de Disciplinas específicas: 
Contabil idade para Organizações Não Governamentais: 
Balanço Social e Contabilidade Ambiental 
Auditoria Operacional 
Contabilidade de ONG`s 
Convênios e Incentivos Fiscais 
Políticas Sociais 
Controladoria em ONG`s 
Finanças em ONG`s 
Prestação de Contas 

Contabilidade Governamental 
Auditoria de Sistemas 
Cenários Econômicos 
Auditoria Governamental 
Contabilidade Governamental 
Políticas Públicas 
Orçamento Governamental 
Finanças Públicas 
Prestação de Contas e Responsabilidade Social 

Contabil idade Empresarial 
Balanço Social e Contabilidade Ambiental 
Auditoria Operacional 
Auditoria de Sistemas 
Cenários Econômicos 
Contabilidade Gerencial 
Contabilidade Internacional 
Gestão de Custos 
Fluxos Financeiros e Riscos 
Mercados Internacionais 

Contabil idade em Auditoria e Perícia 
Balanço Social e Contabilidade Ambiental 
Auditoria Operacional 
Auditoria de Sistemas 
Cenários Econômicos 
Auditoria Governamental 
Práticas Periciais e de Arbitragem 
Normas de Auditoria, Perícia e Arbitragem 
Controladoria 
Controle Interno 

Contabil idade em Agrobusiness 
Balanço Social e Contabilidade Ambiental 
Auditoria Operacional 
Auditoria de Sistemas 
Contabilidade Rural 
Controladoria em Agrobusiness 
Custos em Atividade Rural 
Legislação Rural 
Economia Rural 
Negócios Internacionais e Agrobusiness 

Contabil idade Atuarial 
Auditoria de Sistemas 
Contabilidade e Auditoria Atuarial 
Práticas Atuariais 
Legislação Atuarial 
Fundos de Pensão 
Cálculos Financeiros Atuarial 
Risco e Estatística Atuarial



MBIS – Master Business Information Systems Executivo em Ciência da Computação Área: Ciências Exatas e da Terra 
Unidade promotora: Departamento de Ciência da Computação; CCET e Fac. de Matemática, Física e Tecnologia 
Coordenador: Me. Alexandre Campos da Silva 
Carga horária: 424 horas  Duração: 3semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I   Gestão 
Módulo II    Ciência da Computação 
Módulo III   Ciência da Computação e Processo Decisório 
Módulo IV    Palestras, Conferências, Seminários e Atividades de Campo 
Módulo V    Orientação a Monografia 

Mediação:  Intervenções  Sistêmicas  para  Resolução  de  Conflitos  e  Disputas  em  Diferentes  Contextos 
(Aperfeiçoamento)  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Programa de Estudos PósGraduados em Psicologia Clínica 
Coordenação: Dra. Rosa Macedo; Dra. Monica Haydee Galano 
Carga horária: 170 horas  Duração: 1 ano (dois semestres) 
Organização Curricular: 
Módulo I 
 Epistemologia Sistêmica 
 Modelos Sistêmicos 
Módulo II 
 Família, Sociedade e Mediação 
 Intervenções Sistêmicas 
Orientação de Monografia 

Programa de Especialização em Comunicação Jornalística  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Comunicação Jornalística 
CoordenadorA: Margarethe Born Steinberger Elias 
Carga horária: 360 horas  Duração: de 4 a 6 semestres 
Organização Curricular: Para  cada  um  dos  cursos  do  Programa  de  Especialização  em Comunicação  Jornalística,  o 
aluno  deverá  cumprir  360  horas,  sendo  300  dentro  da  ênfase  escolhida,  e mais  60  horas  em  qualquer  uma  das  outras  7 
especialidades,  com  exceção  das  disciplinas  Elaboração  de  Projetos  em  Jornalismo  Especializado  e  Pesquisa 
Supervisionada, que são comuns a todos os cursos. 

JORNALISMO CULTURAL 
Comunicação e cultura brasileira 
Cultura, arte e religiosidade 
Literatura e cultura 
Teatralidade e cultura: rito, cerimônia, espetáculo 
Sistemas de promoção cultural na América Latina 
Jornalismo cultural, marketing e técnica 
Crítica de artes e espetáculos 
Mídia e cultura popular 
Elaboração de projeto em Jornalismo Espec. (monografia) 
Pesquisa supervisionada 

JORNALISMO ECONÔMICO 
Jornalismo e interpretação de dados econômicos 
Teoria e prática dos agregados macroeconômicos 
Políticas econômicas e análise de conjuntura 
Análise e funcionamento do mercado 
Jornalismo econômico no Brasil 
Análise do discurso econômico na mídia 
Ética e praxis do jornalismo econômico 
Jornalismo financeiro e novas tecnologias da informação 
Elaboração de projeto em Jornalismo Espec. (monografia) 
Pesquisa supervisionada 

JORNALISMO POLÍTICO 

Poder e política 
Sistemas políticos 
Mídia, controle social e poder local 
Formação do Estado brasileiro 
Mídia e política 
Análise da recepção do discurso político na mídia 
História  das  técnicas  de  reportagem e  edição  em  jornalismo 
político 
Jornalismo político no Brasil: os donos do poder na imprensa 
Elaboração de projeto em Jornalismo Espec. (monografia) 
Pesquisa supervisionada 

JORNALISMO SOCIAL 

Política social: modelos e avaliação 
Violência e resistência social 
Campo e cidade na mídia 
Direitos humanos e jornalismo social 
Saúde e cidadania 
Família e estudos de gênero 
Jornalismo social em imagens 
Banco de dados em jornalismo social 
Elaboração de projeto em Jornalismo Espec. (monografia) 
Pesquisa supervisionada



JORNALISMO, EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 
Epistemologia e crítica da mídia 
Políticas de educação, ciência e tecnologia no Brasil 
A mídia como fonte de pesquisa na escola 
História da ciência 
Tópicos de Jornalismo Científico 
Tópicos de mídia, turismo e lazer 
Jornalismo  como  discurso  educativo  para  crianças  e 
adolescentes 
Tópicos de mídia e esporte 
Elaboração de projeto em Jornalismo Espec. (monografia) 
Pesquisa supervisionada 

JORNALISMO INSTITUCIONAL 
Comunicação e cultura organizacional 
Linguagem, ética e imagem institucional 
Assessoria de imprensa e comunicação 
Psicologia organizacional 
Produção de mídias institucionais 
Jornalismo institucional e públicos estratégicos 
Jornalismo institucional em linguagem eletrônica 
Ética e estratégias de trabalho em jornalismo institucional 
Elaboração de projeto em Jornalismo Espec. (monografia) 
Pesquisa supervisionada 

JORNALISMO INTERNACIONAL 
Jornalismo internacional: um balanço do século XX 
Cuba e a história da América Latina no século XX 
Ideologias e movimentos sociais 
Política comparada e teoria das relações internacionais 
Jornalismo internacional e geopolítica da cultura 
Análise do discurso jornalístico internacional 
Jornalismo internacional e guerra fria: terror, política, cultura 
Ética e estratégias de trabalho em jornalismo internacional 
Elaboração de projeto em Jornalismo Espec. (monografia) 
Pesquisa supervisionada 

JORNALISMO MULTIMÍDIA 
Imagens contemporâneas: intercâmbios e interfaces 
Informação e tecnologia 
Design informacional 
Cognição jornalística e processamento da informação 
Jornalismo online 
Produção e edição de imagens digitais 
Design, programação visual e infografia 
Tecnologias de áudio e vídeo aplicadas ao jornalismo: 
produção, edição e linguagem 
Elaboração de projeto em Jornalismo Espec. (monografia) 
Pesquisa supervisionada 

Psicanálise e Linguagem: uma outra Psicopatologia  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora:  Departamento de Psicodinâmica 
Coordenadora: Dra. Sandra Dias 
Carga horária: 360 horas (dirigido a todos os alunos) ou 500 horas (somente p/psicólogos) Duração: 4 semestres 
Organização Curricular:  O curso é estruturado em dois núcleos: 
Núcleo Fundamental– dirigido a todos os alunos 
Psicopatologia – Problemáticas Conceituais e Metodológicas 
Inconsciente e Linguagem 
Édipo em Freud e Lacan 
A Constituição do Sujeito I 
A Constituição do Sujeito II 
Histeria 
Neurose Obsessiva 
Fobia e Perversão 
Psicose – Esquizofrenia e Paranóia 
Psicose – Mania e Melancolia 
Problemáticas teóricoclínicas em psicopatologia 
Psicopatologia e Práxis Psicanalítica 
Monografia 
Núcleo Clínico – dirigido somente a psicólogos 
Supervisão Clínica I a IV 

Psicologia e Saúde: Psicologia Hospitalar  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Programa de Estudos Pósgraduados em Psicologia Clínica 
Coordenação: Dra. Mathilde Neder; Dra. Terezinha Calil Padis Campos 
Carga horária: 520 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I – BÁSICO 
Saúde e Doença 
Políticas Públicas de Saúde 
Assistência/ Ensino/ Pesquisa 
Desenv. Humano e as Condições de Idade e Gênero 
O psicólogo e o hospital 
Assistência, Ensino e Pesquisa no Contexto Hospitalar 
Psicologia do desenv. e as condições de gênero no hospital – 
ciclo de vida do paciente 
A família do paciente  em Instituições Hospitalares e Afins 
Avaliação 
Visita hospitalar 

Módulo II – INSTRUMENTAL E PRÁTICA I 
Psicoterapias breves: Curso Introdutório 
Técnicas de Abordagem Psicológica 
Ciclos de vida – questões especiais 
Psicoterapias Breves no Contexto Hospitalar 
Técnicas de Abordagem do Paciente Hospitalar 
Ciclos de Vida: Questões Especiais no Hospital 
Seminários  Temas Especiais (variáveis anualmente) 
Avaliação 
Estágio supervisionado



Módulo III – INSTRUMENTAL E PRÁTICA II 
Psicopatologia 
Psicossomática 
Psicoterapias breves na prática Hospitalar 
Seminários 
Avaliação 
Estágio Supervisionado 
Monografia 

Módulo IV – INSTRUMENTAL E PRÁTICA III 
Temas especiais em Psicologia Hospitalar 
Seminários 
Avaliação 
Estágio Supervisionado 
Monografia 

Psicopedagogia  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Tecnologia da Educação 
Coordenadora: Dra. Neide de Aquino Noffs 
Carga horária: 525 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I 
Desenvolvimento do Raciocínio 
Dificuldades de Aprendizagem I 
Módulo II 
Diagnóstico Psicopedagógico 
Noções de fisiologia do desenvolvimento e suas interferências mais freqüentes na Aprendizagem 
Desenvolvimento Psicossocial 
Módulo III 
Dificuldades de Aprendizagem II 
Didática 
Patologia da Linguagem 
Estágio Supervisionado 
Módulo IV 
Metodologia da Pesquisa Psicopedagógica 
Problemas Específicos do Aprendizado Escolar 
Estágio Supervisionado 
Monografia 

Semiótica Psicanalítica – Clínica da Cultura  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Programa de Estudos Pósgraduados em Comunicação e Semiótica 
Coordenação: Dr. Oscar Angel Cesarotto; Pósdoutor Sérgio Bairon Blanco Sant`anna 
Carga horária: 400 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I: 
Fundamentos da psicanálise 
Estrutura da linguagem 
Semiótica Psicanalítica 
Módulo II: 
Subjetividades contemporâneas 
Formações e produções do inconsciente 
Teorias do Gozo 
Módulo III: 
Arte e sublimação 
Estudos de gênero 
Políticas da diversidade 
Módulo IV: 
A condição póshumana 
Sintomas da Cultura 
Pesquisa em semiótica e Psicanálise 
Monografia



Serviço Social na Área Judiciária  Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Unidade promotora: Núcleo de Estudos Sobre Criança e Adolescente (Serviço Social); PEPG em 
Serviço Social 
Coordenação: Dra. Myrian Veras Baptista; Dra. Eunice Teresinha Favero 
Carga horária: 360 horas  Duração: 3 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I – Justiça e Cidadania 
O judiciário na conjuntura atual e sua função social 
A questão social e as políticas sociais 
A criança, o adolescente e a família como objetivo sóciojurídico 
Atividade complementar ao módulo I 
Módulo II  Infância, Adolescência e Família 
Família na Contemporaneidade 
Infância e Adolescência 
Atividade Complementar ao módulo II 
Módulo III  Introdução Ao Trabalho Científico 
Introdução Ao Trabalho Científico 
Atividade Complementar ao módulo III 
Módulo IV  Serviço Social na Contemporaneidade e sua Especificidade no Judiciário 
Perspectivas do Serviço Social na Contemporaneidade 
Ética 
Prática Profissional no Cotidiano 
Particularidades do Serviço Social no Judiciário 
Atividade Complementar ao módulo IV 
Módulo V  Metodologia de Intervenção Profissional 
Instrumentos e Técnicas de Intervenção e suas Particularidades no Judiciário 
Monografia Final: Finalização e Apresentação 
Atividade Complementar ao módulo V  Avaliação do curso 

Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Departamento de Tecnologia da Educação 
Coordenadora: Dra. Darcy Raiça 
Carga horária: 400 horas  Duração: 2 semestres 
Organização Curricular: 
Módulo I:  Introdução a Informática  Módulo II:  O uso de aplicativos na Educação 
Módulo III:  Linguagem Logo  Módulo IV:  Robótica Pedagógica 
Módulo V:  Introdução as Linguagens de Programação  Módulo VI:  Software Educacional 
Módulo VII: Telecomunicações e Educação  Módulo VIII: Planejamento Educacional 
Atividades  programadas:  Leituras  programadas,  visitas  a 
instituições, palestras, congressos etc 

Monografia 

Terapia Familiar e de Casal  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Programa de Estudos Pósgraduados em Psicologia Clínica 
Coordenadora: Dra. Rosa Maria Stefanini de Macedo 
Carga horária: 510 horas  Duração: 3 anos 
Organização Curr icular: 
Módulo I 
Introdução ao Pensamento Sistêmico 
Teorias e Modelos em Terapia Familiar e de Casal  I 

Módulo II 
Teorias e Modelos em Terapia Familiar e de Casal  II 

Módulo III 
Vivência do papel de terapeuta 
Técnicas de Terapia Familiar e de Casal 

Módulos IV 
Temas Específicos de Terapia Familiar e de Casal I 
Atendimento de Casos Clínicos 

Módulos V 
Temas Específicos de Terapia Familiar e de Casal II 
Atendimento de Casos Clínicos 

Módulos VI 
Seminário de Casos Clínicos 
Supervisão de Estágio 
Metodologia 
Monografia



Teoria Psicanalítica  Área: Ciências Humanas 
Unidade promotora: Programa de Estudos Pósgraduados em Psicologia Clínica 
Coordenadação: Dr. Renato Mezan; Dr. Sidnei José Casetto 
Carga horária: 372 horas  Duração: 4 semestres 
Organização Curr icular: 
Módulo I 
Fontes da teoria freudiana 
Conceitos principais I: formações do inconsciente 
Clínica psicanalítica I 

Módulo II 
Constituição do aparelho psíquico 
Conceitos principais II: teoria sexual 
Pesquisa em psicanálise 

Módulo III 
A criança na psicanálise 
Psicopatologia psicanalítica I 
Orientação de monografia 

Módulo IV 
Psicanálise e cultura 
Psicopatologia psicanalítica II 
Clínica psicanalítica II 
Orientação de monografia



A PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA PUCSP 

A PósGraduação Stricto Sensu da PUCSP, reunindo Mestrado e Doutorado, desde 1969 integra o 
Sistema Nacional de PósGraduação, que, hoje, é uma realidade consolidada no Brasil. Os cursos 

de  PósGraduação  Stricto  Sensu  são  avaliados  continuamente  pela  CAPES  (Coordenação  de 

Aperfeiçoamento  do  Ensino  Superior  –  Ministério  da  Educação)  com  o  intuito  de  manter  a 

qualificação na formação de recursos humanos, inclusive com critérios internacionais. 

Na  PUCSP,  todos  os  Programas  de  PósGraduação  (26  programas  de  mestrado,  01  Mestrado 

Profissional  e  16  de  doutorado)  são  aprovados  e  reconhecidos  pela  CAPES,  a  maioria  com 

excelência, de acordo com os últimos parâmetros conhecidos de avaliação. São cento e setenta e 

nove  grupos  de  pesquisa,  cadastrados  no  Diretório  de  Grupos de  Pesquisa  do  CNPq  (Conselho 

Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico)  e  quase  cinco  mil  alunos  matriculados 

atualmente, nos diferentes Programas. 

Os  cursos  de  Pós  Graduação  stricto  sensu  têm  por  finalidade  a  formação  de  docentes  para  a 
educação superior e/ou para a pesquisa nas áreas de conhecimento, compreendendo o mestrado e 

o doutorado. 

A PósGraduação tem por objetivos: 

  capacitar pessoal, em nível de Mestrado Acadêmico, Doutorado e PósDoutorado, para atuar na 

docência e na pesquisa; 

  capacitar pessoal em nível de Mestrado Profissional, na forma de sua regulamentação própria, 

para atuar nos campos específicos dos cursos oferecidos; 

  estimular  e  desenvolver  atividades  de  pesquisa  avançada  com  finalidade didática  e  científica, 

tendo em vista a produção, ampliação, aprofundamento e difusão de conhecimentos; 

  conferir,  de  acordo  com  o  regime  didáticocientífico  de  cada  Programa,  os  graus  de  Doutor, 

Mestre Acadêmico e Mestre Profissional; 

  acolher e desenvolver projetos de PósDoutorado em suas áreas de especialidade. 

DIRIGENTES DA COMISSÃO GERAL DE PÓSGRADUAÇÃO 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Anna Maria Marques Cintra  Presidente  Letras 

Doutora  Vera M N de Souza Placco  VicePresidente  Pedagoga



PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM ADMINISTRAÇÃO  MESTRADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Luciano A. Prates Junqueira  Coordenador  Sociólogo 

Doutor  Moacir de Miranda Oliveira Jr.  ViceCoordenador  Administrador 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Doutor  Alexandre Luzzi Las Casas  Marketing  Administrador 

Doutor  Antônio Vico Mañas  Administrador Geral  Administrador 

Doutor  Arnoldo José Hoyos Guevara  Organização e Recursos Humanos  Engenheiro Químico 

Doutor  Carlos Osmar Bertero  Organizações  e  Estratégias  de 
Negócio  Administrador 

Doutor  Francisco A. Serralvo  Marketing  Administrador 

Doutor  José Odálio dos Santos  Administração Financeira  Administrador 

Livre Docente  José Roberto Securato  Matemática Aplicada  Matemático 

Doutor  Ladislau Dowbor  Planejamento  Economista 

Doutor  Leonardo N. Trevisan  Economia Internacional  Economista 

Doutor  Luciano A. Prates Junqueira  Recursos Humanos  Sociólogo 

Doutora  Maria Aparecida F. de Aguiar  Recursos Humanos  Administradora 

Doutora  Maria Cristina S. Amorim  Planejamento  Economista 

Doutor  Moacir de Miranda O. Júnior  Administração  Administração 

Doutora  Neusa Mª Bastos F. dos Santos  Administração Geral  Administradora 

Doutor  Onésimo de Oliveira Cardoso  Comunicação e Marketing  Administrador 

Doutor  Rubens Famá  Administração Financeira  Administrador 

Doutor  Sérgio Gozzi  Administração de Produção  Engenheiro 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS  MESTRADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Roberto Fernandes dos Santos  Coordenador  Economista 

Doutora  Neusa Mª  Bastos F. dos Santos  ViceCoordenadora  Administradora



CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutor  Carlos Hideo Arima  Controladoria  Economista 

Livre Docente  Edmundo Éboli Bonini  Matemática Financeira  Atuário 

Doutor  João Carlos Hopp  Finanças  Economista 

Doutor  José Alberto Soller Bezerra  Matemática  Matemático 

Livre Docente  José Carlos Marion  Teoria da Contabilidade  Contador 

Livre Docente  José Roberto Securato  Matemática Aplicada  Matemático 

Doutor  Napoleão V. Galegale  Sistemas Contábeis  Contador 

Doutor  Nelson Petri  Contabilidade Pública  Contador 

Doutora  Neusa Mª Bastos F. dos Santos  Administração Geral  Administradora 

Doutor  Paulo Roberto da Silva  Controladoria  Economista 

Doutor  Roberto Fernandes dos Santos  Controladoria  Economista 

Doutor  Rubens Famá  Administração Financeira  Administrador 

Livre Docente  Sérgio de Iudícibus  Teoria da Contabilidade  Contador 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO– MESTRADO/ DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Eduardo Rodrigues da Cruz  Coordenador  Teólogo 

Doutor  FernandoTorres Londoño  Vice – Coordenador  Historiador 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Doutora  Denise Gimenez Ramos  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Doutor  Edin Sued Abumanssur  Sociologia da Religião  Cientista Social 

Doutor  Eduardo Rodrigues da Cruz  Fundamentos das Ciências da Religião  Teólogo 

Doutor  Ênio José da Costa Brito  Cultura Afro Brasileira  Teólogo 

Doutor  Fernando Torres Londoño  História da Religião  Historiador 

Doutor  Frank Usarski  Religião, Sociedade e Estado  Filósofo 

Doutor  Gilberto da Silva Gorgulho  Escritura Sagrada  Teólogo 

Doutor  João Edênio dos Reis Valle  Psicologia e Ciências da Religião  Teólogo 

Doutor  José J. Queiroz  Filosofia da Religião; Ética  Teólogo



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Doutor  Jung  Mo Sung  Teologia e Economia  Administrador 

Doutor  Luiz Felipe de C.S. Pondé  Filosofia da Religião  Filósofo 

Doutora  Maria José Fontellas R. Nunes  Sociologia e Gênero  Letras 

Doutor  Silas Guerriero  Antropologia da Religião  Cientista Social 

Doutor  Waldecy Tenório de Lima  Literatura Teologia  Letras 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS–  MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Teresinha Bernardo  Coordenadora  Antropóloga 

Doutor  PauloEdgard de A. Resende  ViceCoordenador  Cientista Político 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Doutora  Ana Amélia da Silva  Sociologia Política; Teoria Sociológica  Socióloga 

Doutora  Carmen Sylvia de A. Junqueira  Etnologia Indígena  Antropóloga 

Doutora  Caterina Koltai  Relações  entre  Sociologia  e  Psicanálise; 
Patologias Sociais 

Socióloga/ 
Psicanalista 

Doutor  Cláudio Gonçalves Couto  Política Comparada  Sociólogo 

Doutora  Dorothea Voegeli Passeti  Antropologia e Arte  Antropóloga 

Livre Docente  Edgard de Assis Carvalho  Teoria dos Sistemas Complexos  Antropólogo 

Doutor  Edmilson Antônio Bizelli  Sociologia Urbana  Sociólogo 

Livre Docente  Edson Passetti  Teoria  Política;  Abolicionismo  Penal; 
Anarquismo  Cientista Político 

Doutora  Eliane Hojaij Gouveia  Cultura das Sociedades  Socióloga 

Doutor  Guilherme S. Gomes Júnior (*)  Antropologia  Histórica  da  Arte  e  da 
Literatura  Antropólogo 

Livre Docente  Heleieth Iara B. Saffioti  Teoria  do  Desenvolvimento  Capitalista; 
Gênero  Socióloga 

Doutor  Henrique Altemani de Oliveira  Política Externa Brasileira; Ásia; China  Cientista Político 

Doutora  Josildeth Gomes Consorte  Antropologia  da  Religião;  Identidade  e 
Relações  Raciais  Antropóloga 

Livre Docente  Leila Maria da Silva Blass  Sociologia  do  Trabalho;  Trabalhadores; 
Desenvolvimento  Socióloga 

Doutora  Lúcia Helena Vitalli Rangel  Etnologia Indígena  Antropóloga 

Doutora  Lúcia Maria Machado Bogus (*)  Sociologia Urbana; Teoria Sociológica; 
Planejamento e Gestão  Socióloga 

Livre Docente  Lúcio Flávio R. de Almeida  Teoria  Política;  Questões  Nacionais  e 
Ideologias  Cientista Político 

Livre Docente  Luiz Eduardo W. Wanderley  Sociologia; Mudanças Sociais e 
Movimentos Sociais  Sociólogo



Titulação  Nome  Área de Atuação 
Qualificação 
Profissional 

Doutora  Maria Celeste Mira  Antropologia Urbana;  Sociologia da 
Cultura  Antropóloga 

Livre Docente  Maria de Lourdes M. Covre  Sociologia Clínica – Organizações; 
Cultura Cidadania e Subjetividade  Socióloga 

Doutora  Maria Helena Villas B. Concone  Teoria    Antropológica;    Saúde  e 
Religião  Antropóloga 

Livre Docente  Maura Pardini Bicudo Veras (*)  Sociologia  Urbana;  Teoria  Sociológica; 
Planejamento e Gestão  Socióloga 

Doutor  Miguel Wady Chaia  Teoria Política; Arte e Política  Cientista Político 

Doutora  Noemia Lazzareschi  Sociologia do Trabalho  Socióloga 

Doutora  Norma Abreu Telles  Antropologia  da  Cultura;  Literatura  e 
Cognição  Antropóloga 

Livre Docente  Oliveiros da Silva Ferreira  Teoria  das  Relações  Internacionais; 
Política Internacional  Cientista Político 

Doutor  PauloEdgard de A . Resende  Teoria Política; Política Brasileira; 
Relações Internacionais  Cientista Político 

Doutor  Rinaldo Sérgio Vieira Arruda  Etnologia; Ambiente; Populações 
Tradicionais  Antropólogo 

Doutor  Rogério Bastos Arantes  Política Brasileira  Sociólogo 

Doutora  Silvana Maria Corrêa Tótora  Teoria Política; Política Brasileira  Cientista Política 

Doutora  Silvia Helena Simões Borelli  Antropologia e Cultura Contemporânea; 
Mídia e Cultura  Antropóloga 

Livre Docente  Terezinha Bernardo  Populações AfroBrasileiras e Memória  Antropóloga 
Livre Docente  Vera Lúcia Michalany Chaia  Política Brasileira; Mídia e Política  Cientista Política 

(*) função de gestão 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA  MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Ana Claudia M. de Oliveira  Coordenadora  Jornalista / Letras: Português 
Doutor  Eugênio Rondini  Trivinho  Vice Coordenador  Comunicação:Docência/ Pesquisa 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Ana Cláudia M. de Oliveira  Linguagens Ensino e Artes  Jornalista Letras: Português 

Doutor  Arlindo R. Machado Neto  Artes de Vídeo  Letras: Português/ Russo 

Doutor  Arthur  Nestrovski  Teoria Literária  Direito 

Doutora  Cecília  Almeida Salles  Critica Genética  Comunicação 

Doutora  Christine Greiner  Linguagem  da  Arte/Arte  Mídias  e 
Cognição da Informação  Jornalista



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutor  Eugênio Rondini  Trivinho  Comunicação  Comunicação:Docência/ Pesquisa. 

Doutora  Gisele Beiguelman  Tecnocultura  Historiadora 

Doutora  Helena Tânia Katz  Comunicação e Semiótica  Filósofa 

Doutora  Irene A . Machado  Comunicação e Semiótica  Letras 

Doutor  Ivo Assad Ibri  Filosofia de Linguagem  Engenheiro 

Doutora  Jerusa Pires Ferreira  Comunicação e Semiótica  Socióloga 

Doutor  Jorge de Albuquerque Vieira  Comunicação e Semiótica  Engenheiro de Telecomunicações 

Doutor  José Amalio de B. Pinheiro  Comunicação e Semiótica  Direito 

Doutor  José Luiz Aidar Prado  Comunicação e Semiótica  Filósofo 

Doutora  Leda Tenório da Mota  Literatura:  Interxtualidade  e 
Hipertextualidade  Letras Modernas: Francês 

Doutora  Lucrecia D’Alessio Ferrara  Comunicação e Semiótica 
Letras:  Literatura  Brasileira/ 
Comunicação 

Livre Docente  Maria Lúcia Santaella Braga  Teoria da Comunicação  Letras: Português / Inglês 

Doutor  Nelson Brissac Peixoto  Cognição e Informação  Sociólogo 

Doutor  Norval Baitello Junior  Semiótica da Cultura  Letras: Português/Alemão 

Doutor  Oscar Angel Cesarotto  Linguagens e Processo 
Psicossociais nas Mídias  Psicólogo 

Doutor  Rogério da Costa Santos  Cognição e Informação e Tecnocultura  Engenheiro Elétrico 

Doutor  Sérgio Bairon B. Sant`anna  Linguagem da Arte e Artemídia e 
Tecnocultura  Psicólogo /Historiador 

Doutor  Silvio Ferraz Mello Filho  Linguagem da Arte e Artemídia e 
Tecnocultura  Músico 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM DIREITO – MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualif icação Profissional 

Livre Docente  Paulo de Barros Carvalho  Coordenador  Advogado 

Doutora  Maria Garcia  Vice Coordenadora  Advogada 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Livre Docente  Adilson de Abreu Dallari  Direito Administrativo  Advogado 

Livre Docente  Amauri M. do Nascimento  Direito do Trabalho  Advogado 

Doutor  André Ramos Tavares  Teoria Geral do Direito  Advogado 

Doutor  Antonio Carlos da Ponte  Direito Penal  Promotor 

Doutor  Antonio Carlos Mendes  Direito Constitucional  Procurador



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Doutor  Carlos Ari  Sundfeld  Direito Administrativo  Advogado 

Doutor  Cássio de Mesquita Barros Jr.  Direito do Trabalho  Advogado 

Doutor  Cássio Scarpinella Bueno  Processo Civil  Advogado 

Livre Docente  Celso A . Bandeira de Mello  Direito Administrativo  Advogado 

Doutor  Celso Fernandes Campilongo  Teoria Geral do Estado  Advogado 

Livre Docente  Cláudio de Cicco  Teoria Geral do Estado  Advogado 

Doutor  Cláudio Finkelstein  Relações Internacionais  Advogado 

Doutor  ConsueloYatsuda Moromizato Yoshida  Direito Ambiental  Procuradora 

Doutora  Dinora Adelaide Musetti Grotti  Direito Administrativo  Advogada 

Livre Docente  Dirceu de Mello  Direito Penal  Desembargador 

Doutor  Donaldo Armelin  Direito  Processual Civil  Advogado 

Doutora  Elizabeth Nazar Carrazza  Direito Tributário  Advogada 

Livre Docente  Estevão Horvath  Direito Tributário  Procurador 

Livre Docente  Fábio Ulhoa Coelho  Direito Comercial  Procurador 

Doutora  Flávia Cristina Piovesan  Direito Constitucional  Procuradora 

Doutor  Francisco José Cahali  Direito Civil  Advogado 

Doutor  Gabriel Benedito Isaac Chalita  Filosofia Do Direito  Advogado 

Doutora  Haydeé Maria Roveratti  Fundamentos da Sociologia  Socióloga 
Livre Docente  Heleno Taveira Torres  Direito Tributário  Advogado 
Livre Docente  Hermínio Alberto M. Porto  Direito Processual Penal  Advogado 

Doutor  Jacy de Souza Mendonça  Filosofia do Direito  Advogada 
Graduado  João Batista Lopes  Direito Processual Civil  Advogado 

Doutor  José Arthur Lima Gonçalves  Direito Tributário  Advogado 

Doutor  José Manoel de  Arruda Alvim Netto  Direito Civil  Advogado 

Doutor  José Roberto D`Affonseca Gusmão  Direito Comercial  Advogado 

Livre Docente  Lúcia Valle Figueiredo Collarile  Direito Administrativo  Advogada 

Livre Docente  Luiz Alberto David Araújo  Direito Constitucional  Procurador 
Livre Docente  Marcelo O. F. Figueiredo Santos  Direito Constitucional  Advogado 

Doutor  Marcelo Souza Aguiar  Filosofia do Direito  Juiz 
Doutor  Márcio Camarosano  Direito Administrativo  Advogado 
Doutor  Márcio Pugliese  Filosofia do Direito  Advogado 
Livre Docente  Marco Antonio M. da Silva  Direito Processual Penal  Juiz 
Livre Docente  Maria Celeste Leite Santos  Filosofia do Direito  Advogada 
Livre Docente  Maria Garcia  Direito Constitucional  Advogada



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Livre Docente  Maria Helena Diniz  Direito Civil  Advogada 
Doutor  Michel Miguel E. Temer Lulia  Direito Constitucional  Advogado 
Doutor  Nelson Luiz Pinto  Direito Processual Civil  Advogado 
Livre Docente  Nelson Nery Júnior  Direito Processual Civil  Procurador 

Livre Docente  Oswaldo Henrique D. Marques  Direito Penal  Promotor 

Doutora  Patrícia Miranda Pizzol  Direito Processual Civil  Advogado 

Livre Docente  Paulo de Barros Carvalho  Direito Tributário  Advogado 

Doutor  Paulo Sérgio João  Direito do Trabalho  Advogado 

Livre Docente  Pedro Paulo T. Manus  Direito Processual do Trabalho  Juiz 

Doutora  Regina Vera Villas Boas  Direito Civil  Ass.Juíza 

Doutor  Renan Lotufo  Direito Civil  Advogado 
Doutor  Renato Lopes Becho  Direito do Estado  Advogado 
Doutor  Renato Rua de Almeida  Direito do Trabalho  Advogado 
Livre Docente  Roque Antonio Carrazza  Direito Tributário  Advogado 
Doutora  Rosa M. B. B. de Andrade Nery  Direito Civil  Promotora 

Livre Docente  Rui Geraldo Camargo Viana  Direito Civil  Advogado 
Desembargador 

Doutor  Sérgio Seiji Shimura  Direito  Processual Civil  Promotor 
Livre Docente  Silvio Luis Ferreira da Rocha  Administrativo/ Criminal  Juiz 
Doutora  Susana Maria Pimenta Catta Preta  Direitos Difusos e Coletivos  Procuradora 
Doutor  Tércio Sampaio Ferraz Júnior  Teoria Geral do Direito  Advogado 
Livre Docente  Teresa Celina de A. A. Wambier  Direito  Processual Civil  Advogada 
Livre Docente  Wagner Balera  Direito Previdenciário  Advogado 
Livre Docente  Willis Santiago Guerra Filho  Filosofia do Direito  Advogado 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM  ECONOMIA POLÍTICA –  MESTRADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Carlos Eduardo F. Carvalho  Coordenador  Economista 

Doutor  Nelson Carvalheiro  ViceCoordenador  Economista 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Anita Kon  Economia Industrial  Economista



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutor  Antonio Carlos Moraes  Teoria Econômica  Economista 

Doutor  Carlos Eduardo F Carvalho  Teoria Econômica  Economista 

Doutor  César Roberto Leite da Silva  Economia Agrícola  Economista 

Doutor  João Batista Pamplona  Economia do Trabalho  Engenheiro Agrônomo 
Administrador 

Doutor  João Machado Borges Neto  Teoria Econômica  Economista 

Doutor  Júlio Manoel Pires  Economia Setor Público  Economista 

Doutor  Ladislau Dowbor  Planejamento  Economista 

Doutora  Laura Valladão Mattos  Teoria Econômica  Economista 

Doutor  Nelson Carvalheiro  Teoria Microeconômica  Economista 

Doutora  Otília M. L. B. Seiffert  Economia da Educação  Psicóloga 

Doutora  Patrícia H. Fernandes Cunha  Economia Monetária  Economista 

Doutora  Regina M. F. D`Aquino Gadelha  História Econômica Geral  Economista 

Doutora  Rosa Maria Marques  Macroeconomia  Economista 

Doutor  Samuel Kilsztajn  Teoria Econômica  Economista 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO  MESTRADO/ DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Antonio Chizzotti  Coordenador  Filósofo 

Doutor  Fernando José de Almeida  Vice Coordenador  Pedagogo 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutor  Alípio Márcio Dias Casali  Educação Ciências da Religião  Filósofo 

Doutora  Ana Maria A. A. Saul  Avaliação Educacional  Pedagoga 

Doutor  Antonio Chizzotti  Educação  Filósofo 

Doutora  Branca Jurema Ponce  Filosofia da Educação / Ética  Filosofa 

Doutor  Fernando José de Almeida  Educação  Pedagogo 

Doutora  Isabel Franchi Cappelletti  Educação  Pedagoga 

Livre Docente  Ivani Catarina A Fazenda  Educação  Pedagoga 

Doutor  José Armando Valente  Educação  Engenheiro Mecânico



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Livre Docente  Marcos Tarcísio Masetto  História Filosofia  Filósofo 

Doutora  Maria Cândida B. Moraes  Educação  Agrônoma 

Doutora  Maria Elizabeth B. de Almeida  Educação  Matemática 

Doutora  Maria M. Malta Campos  Educação  Pedagoga 

Doutora  Marina Graziela Feldman  Educação  Pedagoga 

Doutor  Mario Sérgio Cortella  Educação  Filósofo 

Doutora  Mere Abramowicz  Educação  Pedagoga 

Doutora  Myrtes Alonso  Educação  Pedagoga 
Doutor  Sérgio Haddad  Educação  Pedagogia 

PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  EDUCAÇÃO:  HISTÓRIA,  POLÍTICA,  SOCIEDADE   
MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Odair Sass  Coordenador  Psicólogo 

Doutor  Bruno Bontempi Junior  ViceCoordenador  Historiador 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Livre Docente  Alda Junqueira Marin  Educação e Ciências Sociais  Pedagoga 
Doutor  Bruno Bontempi Jr.  História: Educação  Historiador 

Doutor  Carlos Alberto Maximo Pimenta  Antropologia Urbana  Pedagogo 

Doutor  José Geraldo Silveira Bueno  Educação e Ciências Sociais  Pedagogo 
Livre Docente  José Leon Crochik  Educação e Ciências Sociais  Psicólogo 
Doutor  Kazumi Munakata  História: Educação  Filósofo 

Doutora  Luciana Maria Giovanni  Didática  Pedagoga 

Doutor  Marcos César de Freitas  História da Educação  Historiador 

Doutora  Maria das Mercês F. Sampaio  Educação e Ciências Sociais  Pedagoga 
Doutora  Maria Rita de Almeida Toledo  História: Educação  Historiadora 

Doutora  Marta M. Chagas de Carvalho  História: Educação  Pedagoga 

Doutora  Mirian Jorge Warde  História Educação  Pedagoga 

Doutor  Odair Sass  Educação e Ciências Sociais  Psicólogo 
Doutora  Paula Perin Vicentini  História : Educação  Pedagoga



PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  EDUCAÇÃO  MATEMÁTICA    MESTRADOS: 
ACADÊMICO /PROFISSIONAL E DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Tânia Mª Mendonça Campos  Coordenadora  Matemática 

Doutor  Saddo  Ag  Almouloud  ViceCoordenador  Matemático 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Ana Paula Jahn  Educação Matemática  Matemática 

Doutora  Anna Franchi  Educação  Matemática 

Doutora  Bárbara Lutaif Bianchini  Fundamentos da Matemática  Matemática 

Doutor  Benedito Antônio da Silva  Cálculo Diferencial  Matemático 

Doutora  Célia M. Carolino Pires  Educação Matemática  Licenciatura em Matemática 

Doutora  Celina Aparecida A.P Abar  Lógica  Matemática 

Doutora  Cileda de Queiroz Coutinho  Didática da Matemática  Matemática 

Doutora  Janete Bolite Frant  Educação Matemática  Matemática 

Doutora  Laurizete  Ferragut Passos  Métodos e Técnicas de Ensino  Matemática 

Doutora  Leila Zardo Puga  Cálculo Numérico  Matemática 

Doutora  Maria Cristina S. A. Maranhão  Educação Matemática  Matemática 

Doutor  Saddo Ag Almouloud  Educação Matemática  Matemático 

Doutora  Sandra Maria Pinto Magina  Educação Matemática  Psicóloga 

Doutora  Silvia Dias Alcântara Machado  Álgebra  Matemática 

Doutora  Siobhan Victoria Healy  Educação Matemática  Matemática 

Doutora  Sônia Barbosa C. Igliori  Educação Matemática  Matemática 

Doutora  Sônia Pitta Coelho  Ensino e Aprendizagem da Álgebra  Matemática 

Doutora  Tânia Mª Mendonça Campos  Álgebra  Matemática 

Doutor  Ubiratan D’Ambrósio  Educação Matemática  Matemática 

Doutor  Vincenzo Bongiovani  Educação Matemática  Matemática 

Doutor  Wagner Rodrigues Valente  História da Educação 
Matemática  Engenheiro



PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  EDUCAÇÃO:  PSICOLOGIA  DA  EDUCAÇÃO   
MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Heloísa Szymanski R. Gomes  Coordenadora  Psicóloga 

Doutor  Sergio Vasconcelos de Luna  Vice Coordenador  Psicólogo 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Abigail Alvarenga Mahoney  Psicologia da Educação  Pedagoga 

Doutor  Antonio Carlos Caruso  Ronca  Psicologia da Educação  Pedagogo 

Doutora  Bernardete Angelina Gatti  Psicologia da Educação  Pedagoga 

Doutora  Clarilza Prado de Sousa  Psicologia da Educação  Psicóloga 

Doutora  Claudia L. Ferreira Davis  Psicologia da Educação  Psicóloga 

Doutora  Heloísa Szymanski R. Gomes  Psicologia da Educação  Psicóloga 

Doutora  Laurinda Ramalho de Almeida  Psicologia da Educação  Pedagoga 

Livre Docente  Maria Regina Maluf  Psicologia da Educação  Psicóloga 

Doutora  Marli Eliza D. Afonso de André  Psicologia da Educação  Pedagoga 

Doutora  Melania Moroz  Psicologia da Educação  Pedagoga 

Doutora  Mitsuko A . Makino Antunes  Psicologia da Educação  Psicóloga 

Doutor  Sergio Vasconcelos de Luna  Psicologia da Educação  Psicólogo 

Doutora  Vera M N de Souza Placco  Psicologia da Educação  Pedagoga 

Doutora  Wanda Maria J. de Aguiar  Psicologia da Educação  Psicóloga 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM FILOSOFIA – MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Antônio José Romera Valverde  Coordenador  Filósofo 

Doutor  Ivo Assad Ibri  ViceCoordenador  Engenheiro



CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutor  Antônio José Romera Valverde  Ética  Filósofo 

Doutor  Benedito Eliseu L. Cintra  Educação  Filósofo 

Doutor  Carlos Arthur  R. Nascimento  Filosofia Medieval  Filósofo 

Doutora  Dulce Mara Critelli  Filosofia, Política  Filósofa 

Doutor  Edélcio Gonçalves de Souza  Lógica  Filósofo 

Doutor  Ivo Assad Ibri  Filosofia da Linguagem  Engenheiro 

Doutora  JeanneMarie Gagnebin de Bons  História da Filosofia  Filósofa 

Doutor  Lafayette de Moraes  Lógica  Matemático 

Doutor  Marcelo Perine  Ética  Filósofo 

Doutora  Maria Constança P. Pisarra  Ética  Filósofa 

Doutor  Mario Ariel Gonzalez Porta  História da Filosofia  Filósofo 

Doutor  Peter Pal Pelbart  Filosofia Contemporânea  Filósofo 

Doutora  Rachel Gazolla de Andrade  História da Filosofia  Filósofa 

Doutor  Ricardo Nascimento Fabrini  Estética  Filósofo 

Doutora  Salma Tannus Muchail  Filosofia  Filósofa 

Doutora  Silvia Saviano Sampaio  Filosofia  Filósofa 

Doutora  Thais Curi Beani  Filosofia Contemporânea  Filósofa 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM FONOAUDIOLOGIA – MESTRADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Maria Claudia Cunha  Coordenadora  Fonoaudióloga 

Doutora  Beatriz C. Novaes  ViceCoordenadora  Fonoaudióloga 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Ana Cláudia Fiorini  Audiologia  Fonoaudióloga 

Doutora  Beatriz Novaes  Audiologia – Liguagem  Fonoaudióloga 

Doutora  Doris Ruth Lewis  Audiologia  Fonoaudióloga 

Doutora  Ieda Chaves Pacheco Russo  Audiologia  Fonoaudióloga



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Léslie Piccolotto Ferreira  Voz  Fonoaudióloga 

Doutor  Luiz Augusto de Paula Souza  Linguagem  Fonoaudiólogo 

Livre Docente  Maria Cecília Bevilacqua  Audiologia – Linguagem  Fonoaudióloga 

Doutora  Maria Claudia Cunha  Linguagem  Fonoaudióloga 

Doutora  Maria Consuelo Passos  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Doutora  Marta A . Andrada e Silva  Voz  Fonoaudióloga 

Livre Docente  Orozimbo Alves da Costa Filho  Otologia  Médico 

Doutora  Regina M. A. de C Freire  Linguagem  Fonoaudióloga 

Doutora  Silvia Friedman  Linguagem  Fonoaudióloga 

Doutora  Suzana Magalhães Maia  Linguagem – Psicanálise  Fonoaudióloga 

Doutora  Tereza Maria Momensohn dos Santos  Linguagem Audiologia  Fonoaudióloga 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM GEOGRAFIA  MESTRADO  (*) 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Marcos Bernardino  de Carvalho  Coordenador  Geógrafo 

Doutor  Edson Cabral  Vice – Coordenador  Geógrafo 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Doutor  Carlos Alberto Bistrichi  Geologia Geral  Geólogo 

Livre Docente  Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro  Geografia Física  Geógrafo 

Doutor  Diamantino Alves Correia Pereira  Ciências Sociais  Geógrafo 

Doutor  Douglas Santos  Ciências Sociais  Geógrafo 

Livre Docente  Edgard de Assis Carvalho  Antropologia  Antropólogo 

Doutor  Edson Cabral  Geografia Física  Geógrafo 

Doutor  Elvio Rodrigues Martins  Geografia Humana  Geógrafo 

Doutor  Gustavo de Oliveira Coelho de Souza  Ciências Sociais  Geógrafo 

Doutor  Jorge Luis Barcellos da Silva  Geografia  Geógrafo 

Doutor  Marcos Bernardino  de Carvalho  Ciências Sociais  Geógrafo 

Doutora  Marisia Margarida S. Buitoni  Geografia Humana  Geógrafa 

Doutora  Maria Margarida Cavalcanti Limena  Ciencias Sociais  Socióloga 

Doutora  Vilma Alves Campanha  Geologia Regional  Historiadora 
(*) Esse Programa terá seu funcionamento a partir de 2006, portanto o corpo docente estará sujeito a alterações



PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM GERONTOLOGIA –  MESTRADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Elizabeth F. Mercadante  Coordenadora  Socióloga 

Doutora  Ruth G. da Costa Lopes  ViceCoordenadora  Psicóloga 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Beltrina da P da C Pereira  Gerontologia  Jornalista 

Doutora  Elizabeth F. Mercadante  Antropologia Urbana  Socióloga 

Doutora  Nádia Dumara R. Silveira  Educação  Pedagoga 

Doutor  Paulo Renato Canineu  Medicina  Médico 

Doutora  Ruth G. da Costa Lopes  Gerontologia  Psicóloga 

Doutora  Suzana Aparecida R. Medeiros  Fund. do Serviço Social  Assistente Social 

Doutora  Vera Lúcia V. de Almeida  Antropologia Visual  Socióloga 

Doutora  Ursula M Simon Karsch  Gerontologia: Saúde Pública  Assistente Social 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM  HISTÓRIA  MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Márcia Barbosa M. D`Aléssio  Coordenadora  Historiadora 
Doutor  Maurício Broinizi Pereira  ViceCoordenador  Historiador 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutor  Antonio Pedro  História Social e Cultural  Historiador 

Doutor  Antonio Rago Filho  História Social e Política  Historiador 

Livre Docente  Denise B. de Santanna  História Contemporânea  Historiadora 
Doutora  Estefânia K. C. Fraga  História do Brasil  Historiadora 

Doutora  Heloisa de Faria Cruz  História do Brasil Republicano  Historiadora 
Doutora  Márcia Barbosa M. D`Aléssio  História Contemporânea  Historiadora



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Maria Angélica V.M.C.Soler  História da Cultura  Historiadora 

Doutora  Maria Antonieta M. Antonacci  Cultura e Trabalho  Historiadora 

Doutora  Maria do Rosário C. Peixoto  História Social  Historiadora 

Doutora  Maria Izilda Santos de Matos  História Brasileira  Historiadora 
Doutora  Maria Odila Leite Silva Dias  História Social  Historiadora 
Doutor  Maurício Broinizi Pereira  História Contemporânea  Historiador 
Doutora  Olga Brites  História Social  Historiadora 
Doutora  Vera Lúcia Vieira  História Moderna  Historiadora 
Doutora  Yara Maria Aun Khoury  História Social  Historiadora 
Doutora  Yvone Dias Avelino  Cultura  Historiadora 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM HISTÓRIA DA CIÊNCIA –  MESTRADO/ DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Maria Helena Roxo Beltran  Coordenadora  Química 
Doutora  Lilian AlChueyr P. Martins  ViceCoordenadora  Geneticista 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação 
Profissional 

Doutora  Ana Maria Alfonso Goldfarb  História da Ciência  Licenciada em Física 

Doutora  Ana Maria Haddad Baptista  História das Ciências Humanas  Letras/Literatura Semiótica 

Doutor  Carlos Arthur R. Nascimento  Filosofia Medieval  Filosofo 

Doutor  José Luiz Goldfarb  História da Ciência (Religião)  Físico 
Doutora  Lilian AlChueyr P. Martins  História da Ciência  Geneticista 
Doutora  Luciana Zaterka  História da Ciência  Química 
Doutora  Márcia Helena Mendes Ferraz  História da Ciência  Química 
Doutora  Maria Elice B. Prestes  História da Ciência  Bióloga 
Doutora  Maria Helena Roxo Beltran  História da Ciência  Química 
Doutor  Paulo José Carvalho da Silva  História da Ciência  Psicólogo 
Doutora  Vera Cecília Machline  História da Medicina  Historiadora da Ciência 
Doutor  Ubiratan  D’Ambrósio  Educação  Matemática  Matemático



PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM LÍNGUA PORTUGUESA  MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Livre Docente  Leonor Lopes Fávero  Coodenadora  Letras: Neo Latinas 

Doutor  João Hilton Sayeg de Siqueira  ViceCoordenador  Letras: Português 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Ana Rosa F. Dias  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Português 

Doutora  Anna Maria Marques Cintra  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Clássicas 

Doutora  Dieli Vesaro Palma  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Português/Francês 

Livre Docente  Dino Fioravante Pretti  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Clássicas 

Doutor  Jarbas Vargas Nascimento  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Português 

Doutora  Jeni Silva Turazza  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Português 

Doutor  João Hilton S. de Siqueira  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Português 

Livre Docente  Leonor Lopes Fávero  Língua Portuguesa  Letras: Neo Latinas 

Doutor  Luiz Antonio Ferreira  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Português 

Doutora  Maria Thereza de G. Q. Strongoli  Lingüística Aplicada  Letras: Neo Latinas 

Doutora  Mercedes Fátima C. Crescitelli  Lingüística Aplicada  Letras: Português 

Doutora  Neusa Maria Oliveira  B. Bastos  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Português 

Doutora  Regina Célia P. Silveira  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Neo Latinas 

Doutora  Sueli Cristina Marquesi  Língua Portuguesa Lingüística  Letras: Português 

PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  LINGÜÍSTICA  APLICADA  E  ESTUDOS  DA 
LINGUAGEM  MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Elizabeth Brait  Coordenadora  Letras: Português 

Doutora  Sandra Madureira Fontes  ViceCoordenadora  Letras: Português/ Inglês 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Aglael Juliana Ap. Gama Rossi  Lingüística  Fonética  e  Fonologia/ 
Psicolingüística



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação Prof issional 

Doutora  Anise A. G. D`Orange Ferreira  Lingüística Aplicada  Letras: Português/Inglês 

Doutora  Ângela Brambilla C.T.Lessa  Lingüística Aplicada  Inglês 

Doutora  Anna Rachel Machado  Lingüística Aplicada  Letras: Português/Francês 

Doutor  Antonio Paulo Berber Sardinha  Lingüística Aplicada  Letras: Português/Inglês 

Livre Docente  Elizabeth Brait  Teoria e Análise  do Discurso Lingüístico 
Aplicado  Letras: Português 

Doutora  Fernanda Coelho Liberali  Linguagem na Educação  Letras: Português/Inglês 

Doutora  Heloisa Collins  Lingüística Aplicada  Letras: Inglês 

Doutora  Leila Bárbara  Lingüística Aplicada  Letras: Anglo Germânicas 

Doutora  Lucia Ma. Guimarães Arantes  Aquisição e Patologia da Linguagem  Fonoaudióloga 

Doutora  Mara Sofia  de Toledo Zanotto  PsicoLingüística  Letras: Clássicas 

Doutora  Maria Antonieta A . Celani  Lingüística Aplicada  Letras: Anglo Germânicas 

Doutora  Maria Cecília C. Magalhães  Lingüística Aplicada  Letras:  Português/  Inglês/ 
Alemão 

Doutora  Maria Cecília P. Souza e Silva  Lingüística Aplicada  Letras: Neo Latinas 

Doutora  Maria Francisca A. F. L. de Vito  Teoria e análise. Linguístico  Letras: Inglês 

Doutora  Maximina  Maria Freire  Linguagem  na  Educação/  Linguagem  e 
Tecnologia  Letras: Português/ Inglês 

Doutor  Orlando Vian Junior  Lingüística Aplicada  Letras: Português/ Inglês 

Doutora  Rosinda de Castro G. Ramos  Lingüística Aplicada  Letras: Português/ Alemão 

Doutora  Sandra Madureira Fontes  Lingüística, Ciência da Fala  Letras: Português/ Inglês 

Doutora  Sumiko N. Ikeda  Lingüística  Letras: Anglo Germânicas 

PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  LITERATURA  E  CRÍTICA  LITERÁRIA   
MESTRADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Vera Lúcia Bastazin  Coordenadora  Letras: Português/Francês 

Doutor  Fernando Segolin  ViceCoordenador  Letras: Português/Inglês 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Beatriz Berrini  Literaturas Vernáculas e Brasileira  Letras: Vernáculas 

Doutor  Fernando Segolin  Teoria Literária e Literaturas 
Vernáculas  Letras: Português/Inglês 

Doutora  Leila de Aguiar Costa  Teoria Literária e Literatura 
Portuguesa  Letras: Português / Francês



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Maria Aparecida Junqueira  Literaturas  Vernáculas  /  Crítica 
Literária  Letras: Português 

Doutora  Maria José Gordo Palo  Teoria Literária e Literaturas 
Vernáculas  Letras: Português 

Doutora  Maria Rosa Duarte de Oliveira  Teoria Literária e Literatura Brasileira  Letras: Português 
Doutora  Olga de Sá  Lit: Interxtualidade e Hipertextualidade  Letras Clássicas 

Doutora  Vera Lúcia Bastazin  Teoria  Literária  e  Literaturas 
Vernáculas  Letras: Português/Francês 

PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  PSICOLOGIA:  PSICOLOGIA  CLÍNICA   
MESTRADO / DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Denise Gimenez Ramos  Coordenadora  Psicóloga 

Doutora  Marlise Aparecida Bassani  ViceCoordenadora  Psicóloga 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação 
Profissional 

Doutor  Alfredo Naffah Neto  Psicanálise  Psicólogo 

Doutora  Ceneide Maria de O .Cerveni  Terapia Familiar  Psicóloga 

Doutora  Ceres Alves de Araújo  Psicologia Aplicada  Psicóloga 

Doutora  Denise Gimenez Ramos  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Doutor  Durval Luiz de Faria  Psicologia Analítica  Psicólogo 

Doutora  Edna Maria S. Petters Kahale  Psicologia da Saúde  Psicóloga 

Doutor  Esdras Guerreiro Vasconcellos  Psicologia Hospitalar  Psicólogo 

Doutor  Fábio Antonio Hermann  Psicanálise  Médico 

Livre Docente  Gilberto Safra  Psicanálise Clínica  Psicólogo 

Doutora  Gohara Yvette Yehia  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Doutora  Ida Kublikowski  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga 

Doutora  Liliana Liviano Wahba  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Livre Docente  Luís Cláudio M. Figueiredo  Psicologia  Psicólogo 

Doutor  Luiz B. Lacerda Orlandi  História da Filosofia Moderna e Contemporânea  Pedagogo 

Doutor  Manoel Tosta Berlink  Psicanálise  Psicanalista 

Doutora  Maria Helena P. Franco  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Doutora  Maria Lúcia Vieira Violante  Psicologia Clínica  Psicóloga



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação 
Profissional 

Doutora  Marília Ancona Lopez  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Doutora  Marlise Aparecida Bassani  Psicologia Comportamental  Psicóloga 

Doutora  Mathilde Neder  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Doutor  Peter Pal Pelbart  Filosofia Contemporânea  Filósofo 

Doutor  Renato Mezan  Psicanálise  Psicólogo 

Doutora  Rosa Maria S. Macedo  Psicologia da Educação  Psicóloga 

Doutora  Rosane Mantilla de Sousa  Psicologia do Desenvolvimento  Psicóloga 

Doutora  Suely Belinha Rolnik  Psicologia Clínica  Psicóloga 

Doutor  Zelyko Loparic  História e Filosofia da Psicanálise  Filósofo 

PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  PSICOLOGIA  EXPERIMENTAL:  ANÁLISE  DO 
COMPORTAMENTO –  MESTRADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Maria Amália Pie Abib Andery  Coordenador  Psicóloga 

Doutora  Tereza Maria de A. Pires Sério  ViceCoordenadora  Psicóloga 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Maria Amália Pie Abib Andery  Psicologia Experimental  Psicóloga 

Doutora  Maria do Carmo Guedes  Metodologia de Pesquisa  Filósofa 

Doutora  Maria Eliza Mazzilli Pereira  Psicologia Experimental  Psicóloga 

Doutora  Nilza Micheletto  Psicologia Experimental  Psicóloga 

Doutora  Paula Suzana Gioia  Psicologia Experimental  Psicóloga 

Doutor  Roberto Alves Banaco  Psicologia Experimental  Psicólogo 

Doutor  Sergio Vasconcelos de Luna  Psicologia Experimental  Psicólogo 

Doutora  Tereza Maria de A. Pires Sério  Psicologia Experimental  Psicóloga 

PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  PSICOLOGIA:  PSICOLOGIA  SOCIAL   
MESTRADO / DOUTORADO 
DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Mary Jane Paris Spink  Coordenadora  Psicóloga 

Doutor  Antonio da Costa Ciampa  Vice Coordenador  Psicólogo



CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação Profissional 

Doutora  Ana Luiza Marcondes Garcia  Lingüística aplicada  Letras 

Doutor  Antonio da Costa Ciampa  Psicologia Social  Psicólogo 

Doutora  Bader B. Sawaia (*)  Sociologia Urbana  Socióloga 

Doutora  Fulvia Maria de B.M. Rosemberg  Psicologia Social  Psicóloga 

Livre Docente  José Leon Crochik  Psicologia Social  Psicólogo 

Doutora  Maria do Carmo Guedes  Metodologia de Pesquisa  Filósofa 

Doutora  Mary Jane Paris Spink  Psicologia Social  Psicóloga 

Doutor  Peter Kevin Spink  Psicologia Social  Psicólogo 

Doutor  Raul Albino Pacheco Filho  Psicanálise  Psicólogo 

Doutor  Salvador Antônio M. Sandoval  Psicologia Política  Psicólogo 

Doutor  Sérgio Ozella  Psicologia Social  Psicólogo 

Doutora  Silvia Tatiana Maurer Lane  Psicologia Social  Psicóloga 
(*) função de gestão 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS   MESTRADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutor  Henrique Altemani de Oliveira  Coordenador  Cientista  Político 

Doutora  Flavia de Campos Mello  ViceCoordenadora  Cientista Política 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Doutora  Flavia de Campos  Mello  Relações  Internacionais,  Bilaterais  e 
Multilaterais  Cientista Política 

Doutor  Henrique Altemani de Oliveira  Política Externa Brasileira, Ásia e China  Cientista  Político 

PROGRAMA  DE  ESTUDOS  PÓSGRADUADOS  EM  SERVIÇO  SOCIAL    MESTRADO  / 
DOUTORADO 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Doutora  Mariangela Belfiori Wanderley  Coordenadora  Assistente Social 

Doutora  Raquel Raichelis Degenszajn  ViceCoordenadora  Assistente Social



CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação 
Profissional 

Doutora  Ada Pellegrini Lemos  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 

Doutora  Aldaíza Oliveira Sposati  Política da Assistência Social  Assistente Social 

Doutora  Dilsea Adeodata Bonetti  Pesquisa Política  Assistente Social 

Livre Docente  Evaldo  A. Vieira  Política Social  Assistente Social 

Doutora  Maria Amália F. Vitalle  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 

Doutora  Maria Carmelita Yasbek  Política Social  Assistente Social 

Doutora  Maria do Carmo B. Carvalho  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 

Doutora  Maria Lúcia Silva Barroco  Fund. Fil. do Serv. Social  Assistente Social 

Doutora  Maria Lúcia Carvalho da Silva  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 

Doutora  Maria Lúcia Martinelli  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 

Doutora  Maria Lúcia Rodrigues  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 

Doutora  Mariângela B. Wanderley  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 

Doutora  Marta Silva Campos  Serviço Social Aplicado  Assistente Social 

Doutora  Myrian Veras Baptista  Fundamentos do Serviço Social  Assistente Social 

Doutora  Raquel Raichelis Degenszajn  Fundamentos do Serviço Social  Assistente Social 

Doutora  Regina Maria G. Marsiglia  Pesquisa Social e Saúde  Assistente Social 

Doutora  Ursula Margarida S. Karsch  Fundamentos do Serviço Social  Assistente Social 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓSGRADUADOS EM TECNOLOGIA DA INTELIGENCIA E DESIGN 
DIGITAL  MESTRADO  (*) 

DIRIGENTES 

Titulação  Nome  Cargo  Qualificação Profissional 

Livre Docente  Maria Lucia Santaella Braga  Coordenadora  Letras:Português/Inglês 

Doutor  Demi Getschko  Vice – Coordenadora  Engenheiro 

CORPO DOCENTE 

Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualif icação 
Profissional 

Doutor  Carlos Antonio França Sartori  Engenharia Elétrica  Engenheiro Elétrico 

Doutor  Demi Getschko  Engenharias  Engenheiro 

Doutora  Edith Ranzini  Engenharia Elétrica  Engenheira



Titulação  Nome  Área de Atuação  Qualificação 
Profissional 

Doutor  Edson do Prado Pfützenreuter  Comunicação  Artista Plástico 

Doutor  Fernando Antonio de C. Giorno  Sistema de Computação  Engenheiro 

Doutor  Fernando José de Almeida  Educação  Filosofo / Pedagogo 

Doutor  Hermes Renato Hildebrand  Comunicação  Matemático 

Doutor  Ítalo Santiago Veja  Engenharia  Engenheiro Elétrico 

Doutor  João de Fernandes Teixeira  Filosofia  Filosofo 

Doutora  Lucia Isaltina Clemente Leão  Comunicação  Artista Plástica 

Doutora  Maria Cândida Moraes  Educação  Agrônoma 

Doutora  Maria de Los Dolores J. Pena  Educação  Pedagoga 

Doutora  Maria Elizabeth B de Almeida  Educação  Matemática 

Livre Docente  Maria Lucia Santaella Braga  Teoria Literária  Letras:Português/Inglês 

Doutor  Nelson Brissac Peixoto  Filosofia  Socióloga 

Doutor  Paulino Ng  Engenharia de Software  Engenheiro 

Doutora  Priscila Lena Farias  Comunicação  Comunicação Visual 

Doutora  Rejane Caetano Augusto Cantoni  Comunicação  Jornalista 

Doutor  Rogério da Costa Santos  História da Filosofia  Engenheiro 

Livre Docente  Romero Tori  Engenharia  Engenheiro 

Doutora  Rosangela da Silva Leote  Comunicação  Artista Plástica 

Doutor  Sérgio Bairon B. Sant’Anna  Comunicação  Filosofo 

Doutora  Sonia Maria de Macedo Allegretti  Educação  Pedagoga 

(*) Esse Programa terá seu funcionamento a partir de 2006, portanto o corpo docente estará sujeito a alterações



Administração    Mestrado 

Nº de Créditos: 30  Carga Horária Total: 2250 hs  Duração Mínima: 02 (dois) anos  Duração Máxima: 4 anos 

Área de Concentração: Administração e Planejamento; Organização e Recursos Humanos 

Linhas  de  Pesquisa:  Estratégia  Empresarial  e  Administração  de  Marketing;  Estratégias  e  Administração  Financeira; 

Administração Social e Terceiro Setor; Gestão de Pessoas, do Conhecimento e Transformação no Trabalho 

Organização Curr icular:  O aluno deverá cumprir  30 créditos,  sendo 21 em disciplinas,  3  créditos de Atividades 

Programadas Externas, 6 créditos de Elaboração de Dissertação, demonstrar proficiência em inglês, ser aprovado 

no exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação. 

Ciências Contábeis e Atuariais    Mestrado 

Nº de Créditos:  30  Carga Horária Total:   2250 hs  Duração Mínima: 02 (dois) anos  Duração Máxima: 4 anos 

Área de Concentração: Ciências Contábeis 

Linhas de Pesquisa: Contabilidade e Auditoria; Controladoria Econômica de Gestão; Finanças Corporativas 

Organização  Curricular:  O  aluno  deverá  cumprir  30  créditos,  sendo  24  em  disciplinas  e  6  na  elaboração  da 

dissertação, apresentar publicações e/ou participações em congressos reconhecidos pelo sistema Qualis/CAPES 

(essa  atividade,  a  critério  do  Programa,  poderá  ser  complementada  com  uma  disciplina  eletiva  adicional); 

demonstrar  proficiência  em  língua  estrangeira  (inglês);  ser  aprovado  no  exame  de  qualificação  e  na  argüição 

pública da Dissertação de Mestrado. 

Ciências da Religião   Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos 
Mestrado:30 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 2250 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado: 02 anos 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado: 03 anos 
Doutorado: 04 anos 

Áreas de Concentração: Fundamentos das Ciências da Religião; Religião e Sociedade; Religião e Campo Simbólico. 

Linhas  de  Pesquisa:  Religião, Modernidade  e  PósModernidade;  Religião  e Gênero;  Religião  e  os Desafios  da 

Globalização;Religião, Comportamento e Símbolos; Religião e Produções Simbólicas, Orais e Literárias. 

Organização Curricular  :  O aluno de mestrado deverá cumprir 30 créditos, sendo 12 em disciplinas introdutórias, 

12  em  disciplinas  temáticas,  atividades  programadas  e  atividades  eletivas  e/ou  interdisciplinares  e  6  em 

orientação  de  dissertação;  demonstrar  proficiência  em  uma  língua  estrangeira  (inglês,  italiano,  francês  ou 

alemão); ser aprovado  no exame de qualificação do projeto e na argüição pública da Dissertação de Mestrado. 

O aluno de doutorado deverá cumprir 32 créditos, sendo 12 em disciplinas obrigatórias, 6 em atividades eletivas 

e/ou interdisciplinares e 14 na elaboração da tese; demonstrar proficiência em duas línguas estrangeiras (inglês, 

italiano, francês ou alemão); ser aprovado no exame de qualificação do projeto e na argüição pública da Tese de 

Doutorado.



Ciências Sociais   Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos 
Mestrado:30 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 2250 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado: 01 ano 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado: 04 anos 
Doutorado: 05 anos 

Área de Concentração: Antropologia; Política; Sociologia; Relações Internacionais 

Linhas  de  Pesquisa:  Mudanças  Sociais  e  Movimentos  Sociais;  Instituições,  Ideologias  e  Religiões;  Produção  Simbólica  e 

Reprodução Cultural; Estado e Sistemas SócioPolíticos; Etnologia Brasileira; Materialidade, Ideologia e Vida Cotidiana nas Culturas 

Modernas; Dinâmica UrbanoRegional, Planejamento e Políticas Públicas; Relações Internacionais 

Organização Curricular  :  O aluno de Mestrado deverá cumprir 30 créditos, sendo 16 em disciplinas, 06 em atividades 

programadas, 08 na elaboração da dissertação; demonstrar proficiência em uma  língua estrangeira  (inglês ou  francês);  ser 
aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação de Mestrado. 
O aluno de Doutorado deverá cumprir 32 créditos, sendo 10 em disciplinas, 08 em atividades programadas e 14 na elaboração 

da tese; demonstrar proficiência em duas línguas estrangeiras (inglês e francês); for aprovado no exame de qualificação e na 

argüição pública da Tese de Doutorado. 

Comunicação e Semiótica    Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado: 30 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 2250 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado: 1,5 (um e meio)  ano 
Doutorado: 2,5 (dois e meio) ano 

Duração Máxima: 
Mestrado:  02 anos 
Doutorado: 04 anos 

Área de Concentração: Signo e Significação nas Mídias 

Linhas de Pesquisa: Sistemas Semióticos em Ambientes Midiáticos; Processos de Criação nas Mídias; Epistemologia da 

Comunicação e Semiótica das Mediações 

Organização  Curricular  :  O  aluno  de  mestrado  deverá  cumprir  30  créditos,  sendo  15  em  disciplinas  e  15  na 
elaboração da dissertação; demonstrar proficiência em uma língua estrangeira (inglês, francês, italiano ou espanhol); 
ser aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação de Mestrado. 
O  aluno  de  doutorado  deverá  32  créditos,  sendo  6  em  disciplinas,  6  em  seminários  avançados,  8  em  atividades 

programadas  externas  e  12  na  elaboração  da  tese;  demonstrar  proficiência  em  duas  línguas  estrangeiras  (inglês, 

francês, italiano ou espanhol); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da Tese de Doutorado. 

Direito   Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 36 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 3290 
Doutorado: 2880 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 01 ano 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:   04 anos 
Doutorado: 05 anos 

Áreas de Concentração: Direito de Estado; Direito das Relações Sociais; Filosofia do Direito e do Estado 

Subáreas ( Linhas de Pesquisa) : Direito Administrativo; Direito Constitucional; Direito Tributário; Direito Urbanístico; Direito 

Civil;  Direito  Civil  Comparado;  Direito  Comercial;  Direito:  Difusos  e  Coletivos;  Direito  Penal;  Direito  Previdenciário;  Direito 

Processual Civil; Direito Processual Penal; Direito das Relações Econômicas  Internacionais; Direito do Trabalho; Direito das 

Relações de Consumo; Filosofia do Direito 

Organização  Curricular  :  O  aluno  de mestrado  deverá  cumprir  36  créditos,  sendo  30  em  disciplinas,  6  em 
elaboração  de  dissertação,  demonstrar  proficiência  em  uma  língua  estrangeira  (inglês,  francês,  espanhol  ou 
italiano) e ser aprovado na defesa pública da Dissertação de Mestrado. 
O aluno de doutorado deverá cumprir 31 créditos, sendo 25 em disciplinas e 6 em elaboração de tese; demonstrar 
proficiência em duas línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol ou italiano) e ser aprovado na defesa pública 
da Tese de Doutorado.



Economia   Mestrado 

Nº de Créditos: 30  Carga Horária Total:  2250 hs  Duração Mínima: 02 anos  Duração Máxima: 4 anos 

Área de Concentração: Economia Política 

Linhas de Pesquisa: Estado e Políticas Públicas; Economia Industrial, Trabalho e Tecnologia; Economia Regional, Agricultura 
e Meio Ambiente; Moeda e Crédito; Economia Social; Economia Mundial. 

Organização Curricular: O aluno deverá cumprir 30 créditos, sendo 12 em disciplinas obrigatórias, 12 em disciplinas 
básicas ou eletivas e 6 na elaboração da dissertação; demonstrar proficiência em inglês, e ser  aprovado no exame 
de qualificação e na argüição pública da Dissertação de Mestrado. 

Educação: Currículo    Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado: 30 
Doutorado: 34 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 2250 
Doutorado: 2550 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 01 ano 
Doutorado: 01 ano 

Duração Máxima: 
Mestrado:   03 anos 
Doutorado: 05 anos 

Área de Concentração: Currículo 

Núcleo:  Currículo, Estado, Sociedade   Linhas de Pesquisa: Políticas Públicas e Reformas Educacionais e Curriculares; 

Currículo e Avaliação Educacional; Currículo, Conhecimento e Cultura 

Núcleo:  Currículo e Formação – Linhas de Pesquisa: Formação de Educadores;  Interdisciplinaridade; Novas Tecnologias 

em Educação 

Organização Curricular: O aluno de mestrado deverá cumprir 30 créditos, sendo 9 em disciplinas, 9 em  linhas 
de pesquisa, 6 em créditos complementares e 6 em elaboração da dissertação; demonstrar proficiência em uma 
língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol); ser aprovado no exame de qualificação do projeto e na argüição 
pública da Dissertação de Mestrado. 
O aluno de doutorado deverá cumprir 34 créditos, sendo 9 em disciplinas, 9 em linhas de pesquisa, 3 em créditos 

complementares e 13 em elaboração da tese; demonstrar proficiência em duas línguas estrangeiras (inglês, 

francês ou espanhol; caso o aluno não tenha feito a língua inglesa no Mestrado, esta tornase obrigatória no 

Doutorado); ser aprovado no exame de qualificação do projeto e na argüição pública de Tese de Doutorado. 

Educação: História, Política, Sociedade   Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado: 32 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 2400 
Doutorado: 2400 

Duração Mínima: 
Mestrado: 1,5( um e meio) ano 
Doutorado: 2,5 (dois e meio)ano 

Duração Máxima: 
Mestrado:  2,5 (dois e meio) ano 
Doutorado: 04 anos 

Área de Concentração: Histór ia da Educação; Educação e Ciências Sociais 

Linhas de Pesquisa: Organizações e Políticas Educacionais; Intelectuais Impressos e Instituições Educacionais; 

Organização Curricular: O aluno de mestrado deverá cumprir 32 créditos, sendo 9 em disciplinas obrigatórias, 6 
em  disciplinas  eletivas,  9  em  atividades  programadas,  2  na  elaboração  de  anteprojeto  e  6  na  elaboração  da 
dissertação; demonstrar proficiência em uma língua estrangeira (inglês, francês, italiano ou alemão); ser aprovado 
no exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação de Mestrado. 
O aluno de doutorado deverá cumprir 32 créditos, sendo 3 em disciplinas obrigatórias, 6 em disciplinas eletivas, 
12 em atividades programadas, 11 na elaboração da tese; demonstrar proficiência em duas línguas estrangeiras 
(inglês, francês,  italiano ou alemão); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da Tese de 
Doutorado.



Educação Matemática   Mestrado, Doutorado e Mestrado Profissionalizante em Ensino de Matemática 

Nº de Créditos: 
Mestrado: 30 
Doutorado: 27 
ME PROF: 30 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 2550 hs 
Doutorado: 2550 hs 
ME PROF: 2295 hs 

Duração Mínima: 
ME: 1,5 (um e meio) ano; 
DO: 02 anos; 
ME PROF: 02 anos 

Duração Máxima: 
ME: 2,5  (dois e meio) anos 
DO: 4 anos 
ME PROF: 2,5  (dois e meio) anos 

Área de Concentração: Educação Matemática 

Linhas de Pesquisa: A Matemática na Estrutura Curricular e Formação de Professores; História, Epistemologia e Didática 

da Matemática; Tecnologias da Informação e Educação Matemática 

Organização Curricular: O aluno do Mestrado Profissional deverá cumprir 30 créditos, sendo 18 em disciplinas, 
6 em atividades complementares, 3 em práticas docentes supervisionadas e 3 em trabalho final; ser aprovado no 
exame de qualificação e na argüição pública do trabalho final de Mestrado Profissional. 

O aluno do Mestrado deverá cumprir 30 créditos, sendo 18 em disciplinas, 6 em atividades complementares, 6 na 
elaboração de dissertação; demonstrar proficiência em uma língua estrangeira (inglês ou francês); ser aprovado 
no exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação de Mestrado. 
O aluno de Doutorado deverá cumprir  27 créditos,  sendo 6  em disciplinas, 6 em seminários avançados;  6 em 

atividades  complementares  e  9  na  elaboração  de  tese  de doutorado; demonstrar  proficiência  em  duas  línguas 

estrangeiras  (inglês  e  francês);  ser  aprovado  no  exame  de  qualificação  e  na  argüição  pública  da  Tese  de 

Doutorado 

Educação: Psicologia da Educação   Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado: 33 
Doutorado: 33 

Carga Horária Total:  Duração Mínima: 
Mestrado: 01 ano 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado: 02 anos 
Doutorado: 04 anos 

Área de Concentração: Psicologia da Educação 

Linhas de Pesquisa: Processos Psicossociais na Formação e no Exercício Profissional de Educadores; Desenvolvimento, 

Ensino e Aprendizagem 

Organização Curricular: O aluno de Mestrado deverá cumprir 32 créditos, sendo 15 em disciplinas de formação 
básica, 6 em disciplinas de formação de pesquisa, 6 em disciplinas de aprofundamento teórico e 6 na elaboração 
da dissertação; demonstrar proficiência em uma língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol); ser aprovado no 
exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação de Mestrado. 
O  aluno  de  Doutorado  deverá  cumprir  32  créditos,  sendo  9  em disciplinas  de  aprofundamento  teórico,  12 em 

disciplinas  de  formação  de  pesquisa  e  11  na  elaboração  da  tese;  demonstrar  proficiência  em  duas  línguas 

estrangeiras  (inglês  e  francês);  ser  aprovado  no  exame  de  qualificação  e  na  argüição  pública  da  Tese  de 

Doutorado.



Filosofia – Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado: 30 
Doutorado: 27 ou 30 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 2250 
Doutorado: 2000 ou 2250 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 02 anos 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  04 anos 
Doutorado: 04 anos 

Área de Concentração: Filosofia 

Linhas de Pesquisa: Questões Temáticas de Filosofia  das Ciências Humanas; História da  Filosofia; Lógica e  Teoria  do 

Conhecimento 

Organização Curricular: O aluno de Mestrado deverá cumprir 30 créditos, sendo, no caso de alunos regulares, 
15 créditos em disciplinas obrigatórias, 6 em disciplinas optativas e 9 na elaboração da Dissertação e, no caso de 
alunos  especiais,  6  créditos  em  disciplinas  especiais,  15  em  disciplinas  obrigatórias  e  9  na  elaboração  da 
dissertação.  Em ambos  os  casos,  deverá  demonstrar  proficiência  em  uma  língua  estrangeira:  (inglês,  francês, 
alemão, italiano, latim ou grego); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação de 
Mestrado. 
O  aluno  de  doutorado  deverá  cumprir  27  créditos,  sendo  6  em  disciplinas,  6 em  seminários  avançados,  6 em 

atividades programadas e 9 na elaboração de  tese. O aluno com grau de Mestre obtido em outra área  terá de 

cumprir 30 créditos, sendo 9 em disciplinas, 6 em seminários avançados, 6 em atividades programadas e 9 na 

elaboração de  tese. Em ambos os casos, o aluno deverá demonstrar proficiência em duas  línguas estrangeiras 

(inglês, francês, alemão, italiano, latim ou grego); ser aprovado em exame de qualificação e na argüição pública 

da Tese de Doutorado. 

Fonoaudiologia – Mestrado 

Nº de Créditos: 36  Carga Horária Total: 2700 hs  Duração Mínima: 02 anos  Duração Máxima:2,5 (dois e meio) anos 

Área de Concentração: Clínica Fonoaudiológica 

Linhas de Pesquisa: Audição na criança; Procedimentos e Implicações Psicossociais nos Distúrbios da Audição; Voz: 

Avaliação e Intervenção; Subjetividade e Linguagem; Linguagem, Corpo e Psiquismo 

Organização  Curricular  :  O  aluno  deverá  cumprir  36  créditos,  sendo  15  em  disciplinas  obrigatórias,  3  em 

disciplinas optativas, 10 em créditos eletivos e 8 na elaboração da dissertação; demonstrar proficiência em língua 

estrangeira (inglês); ser aprovado no exame de qualificação e defesa pública da Dissertação de Mestrado. 

Geografia  – Mestrado 

Nº de Créditos: 30  Carga Horária Total:2250 hs  Duração Mínima:1,5 (hum e meio) anos  Duração Máxima:  02 anos 

Área de Concentração:  Territorialidades e Análise SócioAmbiental 

Linhas de Pesquisa: Urbanização, MeioAmbiente e Novas Tecnologias; Epistemologia e História da Ciência 

Geográfica; Ensino de Geografia. 
Organização Curricular : 

O  aluno  deverá  cumprir  30  créditos,  sendo  8  em  disciplinas  obrigatórias,  8  em  disciplinas  optativas,  6  em 

atividades  programadas  e  8  na  elaboração  da  dissertação;  demonstrar proficiência  em  uma  língua estrangeira 

(inglês,  francês,  italiano  ou  espanhol);  ser  aprovado  no  exame  de  qualificação  e  na  argüição  pública  da 

Dissertação de Mestrado..



Gerontologia – Mestrado 

Nº de Créditos: 30  Carga Horária Total: 2250  Duração Mínima: 02 anos  Duração Máxima: 5 anos 

Área de Concentração: Gerontologia Social 

Linhas de Pesquisa: Gerontologia: Teorias e Métodos; Gerontologia: Processos Políticos e Institucionais e Práticas Sociais 

Organização  Curricular:  O  aluno  deverá  cumprir  30  créditos,  sendo  18  em  disciplinas,  06  em  atividades 

programadas  e  06  na  elaboração  da  dissertação;  demonstrar  proficiência  em  uma  língua  estrangeira  (inglês, 

francês ou espanhol); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição e defesa pública da Dissertação de 

Mestrado. 

História  Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 30 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2250 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 02 anos 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  04 anos 
Doutorado: 05 anos 

Área de Concentração: História Social 

Linhas de Pesquisa: Cultura e Trabalho; Cultura e Cidade; Cultura e Representação 

Organização Curricular: O aluno de Mestrado deverá cumprir 30 créditos, sendo 09 em disciplinas obrigatórias, 
10 em disciplinas eletivas, 3 em atividades programadas externas e 8 na elaboração da dissertação; demonstrar 
proficiência  em  uma  língua  estrangeira  (inglês,  francês,  italiano  ou  alemão);  ser  aprovado  no    exame  de 
qualificação e na argüição da defesa pública da Dissertação de Mestrado. 
O  aluno  de  Doutorado  deverá  cumprir  32  créditos,  sendo  06  em  seminários  avançados,  02  em  seminário  de 

pesquisa, 12 em atividades programadas e 12 na elaboração da  tese; demonstrar proficiência em duas  línguas 

estrangeiras (inglês, francês, italiano ou alemão); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição da defesa 

pública da Tese de Doutorado. 

História da Ciência   Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 30 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2250 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 01 ano 
Doutorado: 03 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  02 anos 
Doutorado: 04 anos 

Área de Concentração: História da Ciência 

Linhas de Pesquisa: História, Ciência e Cultura; História e Teoria da Ciência 

Organização Curricular: O aluno de Mestrado deverá cumprir 30 créditos, sendo 15 em disciplinas obrigatórias, 
01 em seminários especiais, 02 em atividades programadas e 12 na elaboração da dissertação; ser aprovado em 
exame de proficiência em uma  língua estrangeira  (inglês ou  francês),  no exame de qualificação e na argüição 
pública da Dissertação de Mestrado. 
O aluno de Doutorado deverá cumprir 32 créditos, sendo 03 em disciplinas, 09 em seminários, 05 em atividades 

programadas e 15 na elaboração da tese; ser aprovado em exame de proficiência em duas línguas estrangeiras 

(inglês ou francês), no exame de qualificação e na argüição pública da Tese de Doutorado.



Língua Portuguesa – Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 30 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2250 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 02 anos 
Doutorado: 3,5 (três e meio) anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  03 anos 
Doutorado: 4,5(quatro e meio) anos 

Linhas de Pesquisa: História e Descrição da Língua Portuguesa; Leitura e Redação; Variedades de Discursos; A Língua 
Oral do Brasil 

Organização Curricular: O aluno de Mestrado deverá cumprir 30 créditos, sendo 15 em disciplinas, 4 em grupos 
de trabalho, 6 em atividades programadas e 5 em orientação; demonstrar proficiência em uma língua estrangeira 
(inglês, francês ou espanhol); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação de 
Mestrado. 
O  aluno  de  Doutorado  deverá  cumprir  32  créditos,  sendo  6  em  disciplinas,  2  em  grupos  de  trabalho,  4  em 

seminários  e  10  em  atividades  programadas  e  10  em  orientação;  demonstrar  proficiência  em  duas  línguas 

estrangeiras (inglês, francês ou espanhol); ser aprovado em exame de qualificação e na argüição pública da Tese 

de Doutorado 

Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem – Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 34 
Doutorado: 33 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2250 hs 
Doutorado: 2475 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 02 anos 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  04 anos 
Doutorado:  05 anos 

Linhas de Pesquisa: Linguagem e Educação; Linguagem e Trabalho; Linguagem e Patologias de Linguagem; Linguagem, 

Tecnologia e Educação 

Organização  Curricular:  O  aluno  de  Mestrado  deverá  cumprir  34  créditos,  sendo  21  em  disciplinas,  7  em 
atividades  programadas  e  6  na  elaboração  da  dissertação;demonstrar  proficiência  em  uma  língua  estrangeira 
(inglês); ser aprovado no  exame de qualificação e na defesa pública da Dissertação de Mestrado. 
O aluno de Doutorado deverá cumprir 33 créditos, sendo 9 em disciplinas, 12 em atividades programadas e 2 no 

exame de qualificação em artigo de área complementar, 10 na elaboração da  tese; demonstrar proficiência em 

duas línguas estrangeiras (inglês e francês); ser aprovado no exame de qualificação e na defesa pública da Tese 

de Doutorado. 

Literatura e Crítica Literária – Mestrado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 30 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2250 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado: 2,5 (dois e meio)anos 

Área de Concentração: Literatura 

Linhas de Pesquisa: Fundamentos Teóricos: A Literatura e a Prática do Texto; Crítica Literária: Literatura e Interconexões 
HistóricoCulturais; Literatura: Ensino e Educação. 

Organização  Curricular:  O  aluno  deverá  cumprir  30  créditos,  sendo  18  em  disciplinas,  4  em  atividades 

programadas  e  8  na  elaboração  da  dissertação;  demonstrar  proficiência  em  uma  língua  estrangeira  (inglês, 

francês ou espanhol); ser aprovado no exame de qualificação e na defesa pública da Dissertação de Mestrado.



Psicologia Clínica – Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 36 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2700 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 01 ano 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  03 anos 
Doutorado:  05 anos 

Área de Concentração: Psicologia Clínica 

Linhas de Pesquisa: Fundamentos de Psicologia Clínica; Orientações Contemporâneas na Psicologia Clínica; Contextos 
Histórico e Cultural da Psicologia Clínica. 

Núcleos de Pesquisa: Estudos Junguianos; Família e Comunidade; Práticas Clínicas; Psicanálise; Psicossomática e Psicologia 

Hospitalar; Subjetividade; Método Psicanalítico e Formações da Cultura. 

Organização Curricular: O aluno deverá cumprir 36 créditos, sendo 3 em disciplina obrigatória, 21 em disciplinas 
optativas,  4  em Seminário  de Dissertação  e  8  na  elaboração  da dissertação;  demonstrar  proficiência  em  uma 
língua  estrangeira  (inglês  ou  francês);  ser  aprovado  no  exame  de  qualificação  e  na  argüição  pública  da 
dissertação de Mestrado. 

O aluno deverá cumprir 32 créditos, sendo 3 em Seminário Avançado de Pesquisa, 15 em disciplinas optativas, 

14 na elaboração da tese; demonstrar proficiência em duas línguas estrangeiras (inglês e francês); ser aprovado 

em exame de qualificação e na argüição pública da tese de Doutorado. 

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento – Mestrado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado:  2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  04 anos 

Linhas  de  Pesquisa:  História  e  Fundamentos  Epistemológicos,  Metodológicos  e  Conceituais  da  Análise  do 

Comportamento;  Processos  Básicos  da  Análise  do  Comportamento;  Desenvolvimento  de  Metodologias  e  Tecnologias  de 

Intervenção. 

Organização  Curricular:  O  aluno  deverá  cumprir  32  créditos,  sendo  9  em  disciplinas  obrigatórias,  9  em 

disciplinas eletivas, 6 em Atividades de Pesquisa Supervisionada e 8 na elaboração da Dissertação; demonstrar 

proficiência em uma língua estrangeira (inglês); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da 

Dissertação de Mestrado. 

Psicologia Social – Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 32 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2400 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 02 anos 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  04 anos 
Doutorado: 05 anos 

Área de Concentração: Psicologia Social 

Linhas de Pesquisa: Estudo críticoepistemológico das categorias analíticas da Psicologia Social; Aportes da Psicologia 

Social à Compreensão de Problemas Sociais 

Organização Curricular: O aluno de Mestrado deverá cumprir 32 créditos, sendo 9 em disciplinas obrigatórias, 9 
em disciplinas eletivas, 6 em disciplinas centradas em atividades de pesquisa, 2 em atividades programadas e 6 
na  elaboração  da  Dissertação;  demonstrar  proficiência  em  uma  língua  estrangeira  (inglês,  francês,  espanhol, 
italiano ou alemão); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da Dissertação de Mestrado. 
O aluno de Doutorado deverá cumprir 32 créditos, sendo um mínimo de 9 em disciplinas, de 4 a 13 em atividades 

programadas e 10 na elaboração da tese; demonstrar proficiência em duas línguas estrangeiras (inglês, francês, 

espanhol, italiano ou alemão); ser aprovado no exame de qualificação e na argüição pública da Tese de Doutorado.



Relações Internacionais  Programa Santiago Dantas UNESP / UNICAMP / PUCSP –MESTRADO 

Nº de Créditos: 
Mestrado 96 

Carga Horária Total: 
Mestrado: 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 1,5 (um e meio) ano 

Duração Máxima: 
Mestrado:  2,5 (dois e meio)anos: 

Área de Concentração: Instituições, Processos e Atores; Política Externa 

Linhas de Pesquisa: Organizações Internacionais; Integração Regional; EstadoNação e Globalização; Política Externa 
Brasileira; Economia Política Internacional; Segurança Internacional. 

Organização Curricular: O aluno deverá cumprir o mínimo de 96 créditos, sendo 12 em disciplinas obrigatórias, 

12 em disciplinas optativas,  16 em atividades complementares e 56 na elaboração da Dissertação; demonstrar 

proficiência em uma língua estrangeira (inglês, francês, espanhol, italiano ou alemão); ser aprovado no exame de 

qualificação e na argüição pública da Dissertação de Mestrado 

Serviço Social   Mestrado e Doutorado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 30 
Doutorado: 32 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2250 hs 
Doutorado: 2400 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 02 anos 
Doutorado: 02 anos 

Duração Máxima: 
Mestrado:  05 anos 
Doutorado: 05 anos 

Área  de  Concentração:  Serviço  Social,  Fundamentos  e  Prática  Profissional;   Serviço  Social,  Polít icas  Sociais  e 

Movimentos Sociais 

Linhas  de  Pesquisa: Serviço  Social,  Identidade,  Formação  e  Prática;  Assistência  Social  e  Seguridade  Social;  Política 

Social: Estado, Movimentos Sociais e Associativismo Civil 

Organização  Curricular:  O  aluno  de Mestrado  deverá  cumprir  30  créditos,  sendo  18  em  disciplinas,  06  em 
atividades programadas e 06 na elaboração da dissertação; demonstrar proficiência em uma língua estrangeira 
(inglês,  espanhol,  italiano  ou  francês);  ser  aprovado  no  exame  de  qualificação  e  na  argüição  pública  da 
Dissertação de Mestrado. 

O aluno de Doutorado deverá cumprir 32 créditos, sendo 09 em disciplinas, 11 em atividades programadas, 12 na 
elaboração da tese; demonstrar proficiência em duas línguas estrangeiras (inglês, espanhol, italiano ou francês); 
ser aprovado em exame de qualificação e na argüição pública da Tese de Doutorado. 

Tecnologia da Inteligência e Design Digital   Mestrado 

Nº de Créditos: 
Mestrado 30 

Carga Horária Total: 
Mestrado:   2250 hs 

Duração Mínima: 
Mestrado  : 1,5 (um e meio) ano 

Duração Máxima: 
Mestrado:  03 anos 

Área  de  Concentração:  Computação  e  Tecnologias  da  Informação;  Cognição  e  Aprendizagem;  Design  e 

Estéticas Tecnológicas. 

Linhas  de  Pesquisa:  Computação  e  Redes;  Sistemas  Inteligentes;  Semiótica  Cognitiva;  Aprendizagem  em 

Ambientes Virtuais; Design de Interfaces; Estética em Suportes Tecnológicos. 

Organização Curricular:. O aluno deverá cumprir 30 créditos, sendo 12 em disciplinas e 18 na elaboração da 

dissertação; demonstrar proficiência em uma língua estrangeira; ser aprovado no exame de qualificação e na 

argüição pública da Dissertação de Mestrado.
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