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I. INTRODUÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo - PUC-SP - apresenta o Relatório de Autoavaliação Institucional, que sintetiza o 

processo de avaliação das ações consolidadas no ano ciclo de 2015 a 2017.  

O relatório seguiu as indicações da Diretoria de Avaliação da Educação Superior 

(DAES), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), com a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES), apresentadas pela Nota Técnica 065 de 09 de outubro de 2014, em termos 

de estrutura e procedimentos avaliativos.  

Em atenção à referida Nota Técnica, o relatório fornece informações e ações 

referentes aos anos 2015, 2016 e 2017 sendo articulado ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional da PUC-SP (PDI) 2015-2019. Contempla em suas análises as dimensões 

institucionais previstas pelo art. 3º da Lei No. 10.861/2004 (SINAES), agrupadas em 

cinco grandes Eixos, tendo enfatizadas, sobretudo, as seguintes dimensões: Missão e 

Plano de Desenvolvimento Institucional (Eixo 2), Políticas para o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão e Políticas de Atendimento ao discente (Eixo 3). Para cada uma dessas 

dimensões foram realizados diferentes projetos de autoavaliação, sendo utilizadas fontes 

de dados externos e primários internos, a saber: avaliação de egressos, de cursos de 

graduação, de docência, avaliação de serviços, estudos do Enade e ainda de produção 

intelectual. Tais estudos serão apresentados com maior detalhamento nas dimensões 

referentes a eles.  

No capítulo I são apresentados os Dados Gerais da Instituição e a Missão da 

Universidade. No capítulo II expomos o modelo de avaliação consolidado na Instituição 

e a Metodologia utilizada em sua consecução. No capítulo III, Desenvolvimento, são 

descritos e apresentados os dados coletados e/ou monitorados pela CPA segundo os 

Eixos e Dimensões propostos pelo MEC.  

Em seguida, no capítulo IV, Análise dos Dados e das Informações, foram 

retomados os pontos mais significativos das análises reveladas nas dimensões. A fim de 

aproximar as análises das ações decorrentes das avaliações, neste mesmo capítulo as 

dimensões foram tratadas articuladamente, de maneira a diagnosticar os avanços e 

desafios enfrentados no Ciclo em relação ao PDI e recomendar, acompanhar 

encaminhamentos e tomadas de decisões da Instituição. 
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Por fim, a seção V, Ações com base nas Análises e Considerações Finais, 

descreve as ações previstas para o aprimoramento da qualidade institucional a partir da 

avaliação realizada. Entende-se que o processo avaliativo se justifica à medida que 

possibilita tomada de decisões por parte dos diferentes gestores, em diferentes níveis 

institucionais, potencializando as qualidades positivas e corrigindo rumos em relação às 

fraquezas apontadas. 

Cabe esclarecer que, em 2016, uma nova equipe de CPA foi constituída e 

empreendeu uma reestruturação de sua composição interna e dinâmica de 

funcionamento. O funcionamento da CPA pode ser compreendido a partir de duas 

estruturas de organização. A primeira compreende a composição geral ou ampliada da 

CPA, órgão máximo e deliberativo da Comissão, da qual fazem parte representantes da 

comunidade universitária, professores, estudantes e funcionários, e um representante da 

comunidade externa. Nesse âmbito, foram realizadas diversas reuniões ao longo de todo 

o Ciclo 2015-17 em que foram tratados os encaminhamentos relativos ao Projeto de 

Autoavaliação Institucional e as atividades principais da CPA. A segunda estrutura diz 

respeito à equipe operacional da CPA, formada atualmente por um conjunto de três 

professores, com horas de seus contratos disponibilizadas para essa função, e três 

funcionários técnico-administrativos. É essa equipe que gerencia e executa as atividades 

cotidianas da CPA. 

No Plano de Ação de Autoavaliação Institucional, a CPA procurou conciliar os 

ciclos avaliativos da instituição com os ciclos previstos pelo MEC/Inep/Daes/Conaes e 

cumprir seu papel essencial na análise das ações desenvolvidas e no desempenho da 

Universidade como um todo, buscando instituir mecanismos para que a autoavaliação 

possa ser incorporada pela comunidade tendo em vista seu potencial transformador no 

planejamento de novas ações, correções de rumos e indicações de melhorias. A 

autoavaliação, quando bem realizada, possibilita que a Instituição se conscientize de 

seus pontos fortes e suas deficiências, indicando potencialidades. Entende-se também 

que para atingir seus objetivos, a execução da autoavaliação deve estar pautada nos 

princípios da ética profissional e contar com a participação ativa e consciente de todos 

os setores envolvidos. 

No exercício de suas funções a CPA procurou realizar a autoavaliação na 

perspectiva de um processo contínuo, envolvendo diferentes setores da Instituição, 

focando-se em sua função precípua de analisar as ações e políticas institucionais, 
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produzir informações claras e confiáveis para os gestores, educadores, pesquisadores e 

para a comunidade em geral. Com esse propósito, a avaliação foi empreendida em 

diferentes níveis. Um primeiro deles procurou analisar e sintetizar dados gerais da 

Instituição em suas mais diferentes linhas de atuação. Um segundo nível trabalhou com 

Cursos e Programas de formação, na Graduação e Pós-Graduação. Um terceiro nível 

relaciona-se diretamente aos projetos de avaliação específicas no interior da 

Universidade. Neste nível destacamos as avaliações de docência realizadas praticamente 

a cada semestre, a avaliação de egressos da graduação e pós-graduação e a avaliação de 

serviços e atendimentos. Para tanto, foram utilizados dados provenientes das avaliações 

externas e internas e desenvolvidas ações sistemáticas de levantamento, monitoramento 

e tratamento de dados. 

Identificação e Missão da Universidade 

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é uma Instituição Comunitária 

de Educação Superior, de direito privado e sem fins lucrativos. Sua mantenedora, a 

Fundasp - Fundação São Paulo, foi instituída no ano de 1945 com a finalidade de 

manter e dirigir a Universidade Católica de São Paulo. Criada em agosto de 1946, 

recebendo no ano seguinte o título Pontifícia. A nova Universidade tinha como 

objetivos o aprimoramento da educação brasileira e incentivo à investigação científica, 

cultura religiosa, filosófica, literária e artística. A PUC-SP sempre se pautou como 

expressão de um projeto pedagógico inovador e crítico, comprometido com a 

transformação social e voltado para uma formação humanista em sintonia com a 

sociedade abrangente. 

Sua missão está voltada para a transmissão de uma cultura intensiva e extensiva 

da ciência em consonância aos princípios da doutrina e moral cristãs. Procura assegurar 

a liberdade de investigação, de ensino e de manifestação de pensamento. É uma 

universidade comunitária, de caráter confessional, com forte tradição no 

desenvolvimento científico, cultural e humanístico em âmbito local, regional, nacional e 

internacional. 

A PUC-SP expressa seus objetivos por meio do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2015-2019. São eles: manter a identidade comunitária e confessional da 

Universidade; fortalecer a imagem da Universidade; renovar o projeto institucional e de 

suas respectivas estratégias de sustentabilidade no ensino, na pesquisa e na extensão; 
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fortalecer as ações de responsabilidade social; aprimorar a gestão acadêmica, 

administrativa e financeira. 

A Universidade oferece cursos de graduação, presencial e à distância, nos graus 

de bacharelado, licenciatura e tecnológico, cursos sequenciais de complementação de 

estudos e cursos de extensão, nas modalidades acadêmica e cultural. Em nível de pós-

graduação lato sensu são oferecidos cursos de especialização e programas de residência 

médica. A pós-graduação stricto sensu oferece cursos de doutorado e mestrado, 

acadêmico e profissional, nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, 

Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias, Linguística, Letras e 

Artes. 

Está estruturada em nove Faculdades distribuídas em cinco campi universitários, 

sendo quatro no município de São Paulo – Perdizes, Consolação, Ipiranga e Santana – e 

outro em Sorocaba. Além dos campi, possui duas unidades suplementares: Hospital 

Santa Lucinda, situado em Sorocaba; e Derdic em São Paulo.   

Apresentamos, a seguir, os principais dados que caracterizam a PUC-SP: 

Quadro 1. Contexto geral da PUC-SP 

Contexto PUC-SP 2015 2016 2017 

Campi 5 5 5 

Faculdades 9 9 9 

Cursos de Graduação 55 47 41 

Programas de Pós-Graduação 27 28 28 

Estudantes  
(Graduação e Pós-Graduação stricto sensu) 

16.899 15948 15368 

Estudantes (Cogeae) 5714 5388 4759 

Professores  1363 1323 1389 

Funcionários 1476 1468 1574 
   Fonte: SAE, PROPOSGRAD, DRH, site da PUC-SP 
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II. METODOLOGIA 

Este relatório parcial apresenta reflexões avaliativas desenvolvidas pela PUC-SP 

no Ciclo 2015-2017. Como partícipe promotora da autoavaliação, a CPA empreendeu 

esforços para que o envolvimento da comunidade fosse cada vez mais significativo. O 

modelo de autoavaliação seguiu as diretrizes do MEC e envolveu práticas de 

planejamento, coletas de dados e avaliação já consolidados na Instituição. 

Em relação às definições metodológicas, para o trabalho realizado, a CPA PUC-

SP manteve os mesmos princípios que prevalecem desde o 1º ciclo avaliativo. São eles: 

participação qualificada; legitimação; difusão e propagação do conhecimento; integração 

formativa. 

A Participação Qualificada baseia-se 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 relação dialógica com outros que 

vivem o ambiente institucional. Espaços de diálogos com esses interlocutores 

qualificados são estruturados nas principais fases do processo, assegurando-se, também, 

envolvimentos e participações diferenciadas de toda a comunidade. 

O princípio da Legitimação implica processos de validação pela comunidade dos 

principais encaminhamentos do trabalho de avaliação, favorecendo a participação 

reflexiva dos diversos segmentos em fóruns de autoavaliação institucional e em oficinas 

de trabalho. A preparação prévia de materiais pela CPA-PUCSP, com base em estudos 

exploratórios tanto de experiências internas como externas, conceituais e operacionais, 

contribui para a participação ativa da comunidade na elaboração das Matrizes de 

Avaliação, na construção dos instrumentos de avaliação, na análise dos dados e nos 

encaminhamentos para tomada de decisões. Nesse processo, a legitimação vai se 

efetivando em diferentes momentos e se integrando ao cotidiano do processo 

pedagógico-administrativo institucional. 

A adoção do princípio de Difusão e Propagação do Conhecimento implica um 

processo avaliativo desencadeador, cuja imagem pode ser metaforicamente expressa 

pela gota que, caindo na superfície da água, produz movimentos circulares da 

propagação de seu impacto. Acompanhando ainda a imagem, esse processo segue 

formando grandes círculos que se mantêm em movimentos contínuos e cada vez mais 

abrangentes, permitindo a ampliação da compreensão da realidade. 
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Por Integração Formativa compreende-se uma preocupação em integrar os dados 

institucionais resultantes das diferentes avaliações envolvendo a PUC-SP, favorecendo 

sua disseminação e utilização para tomada de decisões. Permite que o diagnóstico e o 

controle da Instituição partam de um projeto específico da própria Universidade. Busca-

se superar a tendência à burocratização e à departamentalização das informações 

avaliativas, que, em muitos casos, ficam reduzidas a respostas ou pronto atendimento às 

exigências do MEC/Inep. Como parte constitutiva desse eixo, inclui-se a formação de 

educadores e gestores da Universidade para a utilização dos resultados das avaliações 

como ferramenta para a orientação das ações gestoras nas diferentes dimensões da 

Instituição. A integração assume um caráter formativo entre os avaliadores, na medida 

em que passam a partilhar com a comunidade a responsabilidade pela coleta e utilização 

dos dados avaliativos. 

O modelo de autoavaliação da PUC-SP compreende dois contextos 

diferenciados que dialogam entre si no momento avaliativo. São eles: a avaliação 

externa e a avaliação interna. No contexto da avaliação externa, a CPA utiliza os 

resultados das avaliações do MEC relacionadas ao Sinaes, como os dados coletados no 

Enade, nas visitas in loco, voltadas às avaliações de cursos, e no recredenciamento 

institucional, além das avaliações da Capes no âmbito da pós-graduação. Outros olhares 

externos, como as avaliações realizadas por diferentes institutos, nacionais e 

estrangeiros, voltados a comparações entre universidades, também foram utilizados para 

composição desse olhar sobre a realidade instituição. 

O contexto interno, por sua vez, compreende diferentes dinâmicas, visando o   

acompanhamento das dimensões por meio de coleta de dados institucionais. Do ponto 

de vista metodológico essas dinâmicas podem ser divididas em dois grupos. O primeiro 

deles corresponde aos projetos avaliativos de consulta à comunidade, como a avaliação 

da docência, a avaliação de curso e a avaliação de egressos. O outro envolve a coleta de 

dados internos dos diferentes setores da universidade. Esses dados alimentam também, 

em muitos casos, o Censo da Educação Superior do MEC e os relatórios que a 

Instituição fornece à sua mantenedora. Foi empreendido um esforço no sentido de 

construção de uma base de dados capaz de dialogar com base de dados produzidos pelas 

diferentes unidades da PUC-SP. Essa estratégia metodológica propiciou maior agilidade 

na coleta e precisão das informações de dados para alimentar a autoavaliação de modo 
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mais integrado e propiciar maior visibilidade à comunidade sobre suas potencialidades e 

os pontos que necessitam ajustamentos e melhorias. 

A avaliação da docência foi realizada através de consulta direta, por meio 

eletrônico, incentivando a participação de todos os estudantes e professores, dos cursos 

de graduação e de pós-graduação. Os estudantes têm acesso ao sistema de avaliação 

pelo do Portal Acadêmico, a plataforma da internet em que são gerenciados todos os 

processos acadêmicos da vida da Universidade. Nos três anos do ciclo, os estudantes 

puderam acessar os questionários de avaliação de todos os docentes que lhes 

ministraram disciplinas no período avaliado e realizar auto avaliação de seu 

desempenho na disciplina. Em 2017, foi estipulado o período entre 23 de outubro a 15 

de novembro.  A participação foi voluntária e estimulada a partir de campanha nos 

meios de comunicação internos e também pela intervenção direta dos coordenadores e 

demais gestores dos cursos (membros do Núcleo Docente Estruturante-NDE). Nos anos 

de 2015 e 2016 a avaliação da docência abrangeu todos os docentes dos cursos de 

graduação e pós-graduação da Universidade. Em 2017 foi estabelecida uma 

metodologia diferenciada. Os docentes das disciplinas da pós-graduação não foram 

avaliados diretamente, mas através de uma nova sistemática de avaliação da pós-

graduação descrita mais adiante. Os docentes do curso de graduação em Medicina não 

foram incluídos nessa avaliação geral da docência. Isso se deveu pelo fato de que a 

avaliação do curso de Medicina foi realizada de maneira específica, também descrita 

mais à frente. 

Em 2015 e 2016 os professores também responderam, no mesmo período que os 

discentes, uma Autoavaliação de suas participações na docência. Os dados foram 

confrontados com aqueles levantados pelos discentes e receberam análises por parte dos 

envolvidos, professores e coordenações de curso. Em 2017, seguindo a nova 

metodologia, os professores não participaram da avaliação no mesmo período que os 

alunos. A partir do recebimento dos relatórios individuais e específicos de cada 

classe/disciplina, os docentes responderam a um outro questionário que visava a 

reflexão desse docente sobre a avaliação feita pelos alunos das disciplinas. A partir 

dessa reflexão, os docentes elaboraram sua Autoavaliação. Esse processo se deu no 

começo do ano de 2018 e ainda está em curso. De posse dos resultados dessas 

avaliações, por parte dos discentes, e das reações dos docentes, as coordenações dos 
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cursos de graduação poderão empreender ações corretivas junto à atuação docente nas 

diversas disciplinas. 

Em relação à avaliação de curso, foi realizada uma consulta a todos os 

estudantes e docentes de todos os cursos de graduação e programas de pós-graduação 

em 2015 através de aplicação de instrumentos online. A base de dados geradas nesse 

processo permitiu diagnósticos específicos a partir de indicadores internos sobre a 

atuação da coordenação e dos processos formativos dos cursos.  

Em continuidade a essa avaliação, no ano 2016, agregou-se, a esse primeiro 

levantamento, outros indicadores avaliativos externos apresentados aos coordenadores 

de cursos na forma de pequenos Relatórios. Utilizou-se com critério para a definição 

dos cursos os ciclos avaliativos do Enade. Receberam tais Relatórios os cursos 

participantes do Enade pertencentes ao Ciclo Verde (nomenclatura utilizada 

recentemente pelo MEC, em 2016), a saber: Enfermagem; Fisioterapia; Fonoaudiologia; 

Medicina; e Serviço Social. E também os que tiveram visita in loco do Inep durante o 

ano: Ciência da Computação; Ciências Sociais; Engenharia Civil; e Engenharia Elétrica. 

Os Relatórios de curso foram entregues aos gestores para aprofundamento de análises e 

tomadas de decisões. Ao longo dos três ciclos espera-se que todos os cursos da PUC-SP 

tenham passado por esse processo avaliativo. 

Durante o ano de 2017, a CPA, em articulação com a Pró-Reitoria de 

Graduação, realizou projeto piloto com o objetivo de articular a autoavaliação com a 

avaliação externa do MEC, por meio do Enade, e com vistas a introduzir e 

institucionalizar para o triênio 2018-2020, os ciclos avaliativos. Além disso, introduziu 

uma nova prática de autoavaliação, os grupos operativos, visando produzir uma escuta 

mais próxima dos anseios e expectativas dos estudantes e complementar, com essas 

informações qualitativas, as informações quantitativas elaboradas internamente e 

fornecidas pelos microdados do ENADE.  

Desta forma, a autoavaliação contou com a articulação dessas duas dimensões:  

- Avaliação externa, realizada por meio do Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (Enade) 

- Autoavaliação, envolvendo a produção de dados quantitativos e qualitativos 

sobre os cursos de graduação, por meio dos grupos operativos.  

A) Enade: Análise dos relatórios e micro dados produzidos pelo MEC 
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Em 2017, a CPA produziu relatório síntese sobre as principais informações 

disponíveis nos microdados do Enade-2014, visando fornecer instrumental analítico ao 

corpo diretivo dos cursos que iriam realizar o Enade-2017, de forma a contribuir para a 

reflexão a respeito dos dados produzidos pelo MEC, com vistas a superação dos 

problemas apontados.  A CPA considerou que o momento da realização do Enade seria 

propício para a devolutiva dos dados do exame anterior de forma a garantir a reflexão 

da instituição sobre a avaliação externa.  

A execução dos trabalhos, visando à autoavaliação por meio do Enade, foi 

instituída em duas etapas. Uma primeira, de que o relatório da CPA foi parte 

constituinte, realizou reunião com os diretores de Faculdade, os coordenadores dos 

cursos sob avaliação, os representantes dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e 

dos estudantes do ano letivo em avaliação, para discutir o desempenho da instituição no 

exame de 2014. Numa segunda etapa, os próprios cursos replicaram o material 

elaborado pela CPA com vistas à discussão interna dos problemas apresentados.  

No relatório síntese, foram analisadas as seguintes variáveis: a participação e 

envolvimento na prova (ausente, presente, questões em branco); a média obtida no 

exame (formação geral e conteúdo específico, provas objetivas e discursivas); 

percepção que os estudantes tiveram da prova. Além disso, foram considerados também 

o perfil sociodemográfico dos estudantes e a avaliação que fizeram dos aspectos do 

curso, com ênfase para a formação profissional, relação professor-aluno e infraestrutura 

institucional.  

A síntese sobre os relatórios realizados para cada Faculdade integra esse 

relatório.  

B) Grupos operativos  

A autoavaliação qualitativa foi realizada por meio de Grupos Operativos, prática 

instituída no ano de 2017, e que será aprimorada no próximo triênio (2018-2020).    

Os grupos operativos deverão integrar a avaliação de curso realizada a cada três 

anos pela CPA, em alternância ao ciclo do Enade, de forma a permitir a articulação dos 

dados quantitativos produzidos pelo INEP, com a avaliação qualitativa obtida por meio 

da dinâmica dos grupos operativos.  

Desta forma, os cursos com os quais serão realizados os grupos operativos serão 

aqueles que terão realizado o exame do Enade no ano anterior. Os dados do Enade, mais 
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os dados obtidos com os grupos operativos e os dados quantitativos produzidos 

internamente pela instituição integrarão o relatório final de avaliação do curso a ser 

realizado a cada três anos.  

Grupos Operativos são uma modalidade de grupo focal voltado especificamente 

ao processo de avaliação institucional. Diferentemente dos grupos terapêuticos, o 

objetivo é obter a percepção de todos os envolvidos em relação à atividade que lhes é 

comum, no caso, os cursos de graduação. Importante salientar que os sujeitos alvos dos 

grupos operativos poderão variar conforme a análise e ponderação da CPA e do corpo 

diretivo envolvido.  

Em 2017, foi realizada experiência piloto exclusivamente com os estudantes do 

primeiro ano do curso de Administração de Empresas do Campus Perdizes. Para o ano 

de 2018, já está agendado grupo operativo com os estudantes do último ano de 

Jornalismo. Findas as experiências piloto, o objetivo será institucionalizar os grupos 

operativos como instrumentos de autoavaliação, a partir de um cronograma elaborado 

para o triênio 2018-2020, e que consta do atual Plano Trienal da CPA. 

A avaliação de egressos teve seu desenvolvimento em 2016. Os instrumentos de 

coleta de dados, tanto da graduação como da pós-graduação, foram discutidos 

amplamente com a comunidade e posteriormente, aplicados a todos os formados e 

titulados entre 2008 e 2015. Os egressos receberam o link de acesso ao formulário 

através de e-mail. A coleta desses dados ocorreu no último trimestre de 2016. Em 2017 

foram realizadas as análises dos dados coletados. 

Os demais dados internos, coletados a partir de relatórios de cada setor da 

Universidade e que dizem respeito às atividades desenvolvidas cotidianamente, foram 

trabalhados sistematicamente neste relatório e estão incluídos nas análises das diferentes 

dimensões. Esses levantamentos foram trabalhados de forma a revelar a situação das 

diferentes unidades acadêmicas e administrativas.  

No tocante ao contexto de avaliação externa, a CPA empreendeu análises com 

dados advindos das avaliações do Enade e estudos estatísticos de seus microdados, 

principalmente na busca de indicadores relativos à qualidade dos cursos avaliados. 

Também foram empreendidas análises com os dados dos componentes de cada CPC dos 

cursos de graduação. Em relação à Instituição, como um todo, foi desenvolvida uma 

análise dos componentes do IGC a partir de sua evolução nos últimos anos. 



19 
 

A avaliação da Pós-Graduação, tanto em relação à avaliação de cursos, como a 

avaliação da docência, sofreu uma profunda modificação em relação aos anos 

anteriores. A CPA–PUC-SP, em consonância às exigências do MEC e da Capes, 

empreendeu uma nova sistemática avaliativa dos Programas da Instituição. A avaliação 

foi, e está sendo, realizada em três momentos distintos. No primeiro deles, foi elaborado 

um instrumento de avaliação do programa pelo mestrando e doutorando, enviado 

através de formulário eletrônico no período de 06 a 24 de novembro de 2017. 

Concomitantemente, foi elaborada uma avaliação dos indicadores de produção docente 

a partir de dados extraídos dos currículos Lattes e da Plataforma Sucupira. A partir do 

final do ano de 2017, com a publicação do processo avaliativo quadrienal da Capes, foi 

empreendida uma avaliação de cada Programa a partir dos resultados obtidos. Por fim, o 

conjunto dessas análises proporcionou a elaboração de relatórios entregues aos 

coordenadores no início de 2018. O objetivo desse relatório foi o de subsidiar os 

coordenadores para reflexões visando a melhoria e qualificação das atividades do 

programa. 

No final do ano de 2017 a CPA realizou, apoiada pela Pró-Reitoria de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (PROPDG) e em parceria com a Secretaria de 

Administração Escolar da PUC-SP, uma avaliação do atendimento e serviços. O estudo 

contou com a participação dos estudantes de graduação alocados nos campi Perdizes, 

Marquês, Ipiranga, Santana e Sorocaba.  

O principal objetivo desse processo avaliativo foi contribuir para o 

aperfeiçoamento do atendimento ao discente realizado pela SAE, setor este que vem 

utilizando diferentes estratégias para qualificar e otimizar seus diferentes tipos de 

serviços.  

A aplicação foi realizada no período entre 13 de setembro de 2017 e 8 de 

outubro de 2017.  

Participaram da avaliação 1.063 estudantes, representando 8% dos 11.958 

matriculados na Universidade no período da avaliação. Por se tratar de uma amostra de 

conveniência, com consulta não obrigatória, o resultado da participação geral e dos 

diferentes campi foi considerado satisfatório, com potencial para subsidiar medidas que 

favorecem reflexões para encaminhamentos e tomadas de decisão pelo setor.  
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 Para tanto, aplicou-se um questionário contendo questões de múltipla escolha e 

uma questão aberta. O detalhamento desse processo avaliativo será melhor detalhado na 

dimensão referente a ele. 

No tocante a aplicação do instrumento a CPA contou com o apoio da Divisão de 

Tecnologia da Informação (DTI-PUCSP) que enviou o questionário via e-mail aos 

11958 estudantes da graduação. Também contou com o apoio do setor de Marketing 

para a divulgação e publicidade do processo avaliativo.  

O questionário da avaliação do atendimento e serviços da SAE apresentou 17 

questões sendo 16 questões de múltipla escolha e 1 questão aberta para comentários dos 

estudantes. Nesse questionário foram tratadas questões referentes a: 1. Qualidade do 

atendimento (Receptividade e cordialidade - ética, atenção, escuta, identificação do 

problema, Tempo de espera para ser atendido, Precisão e consistência das informações e 

orientações, Clareza na comunicação, Tempo de espera para solução das demandas, 

Comprometimento com a resolução das demandas e problemas); 2. Serviços prestados 

(Solicitações de procedimentos - transferência, proficiência de língua estrangeira, 

atividades complementares, Informações sobre assuntos financeiros - boleto, 

mensalidade, bolsas de estudo, Solicitação de documentos - atestados, declaração, 

histórico escolar, Realização de matrículas, Informações sobre exigências curriculares 

para progressão e conclusão do curso; 3. Modalidades de atendimento (Presencial, 

Telefônico E-mail e Via Portal) 

A questão aberta: - Espaço para comentários e sugestões. 

Foi utilizada escala Likert de 1 a 4 (nada satisfeito a muito satisfeito) nas 

questões de múltipla escolha.  

Ao final do processo avaliativo a CPA elaborou um relatório com os resultados 

gerais, por campus e por modalidade para apresentação a PRPPDG e SAE. O relatório 

enfatizou de forma mais detalhada os resultados da avaliação em cada campus, 

analisando tanto as respostas às questões de múltipla escolha como das questões abertas.  

Os resultados desse processo avaliativo serão melhor detalhados na dimensão 

referente a ele – Atendimento ao estudante. 

Em relação às atividades de planejamento, a CPA trabalha na perspectiva de que 

os resultados avaliativos aqui apresentados sirvam de insumo para os planos das 

diferentes unidades acadêmicas e administrativas da Instituição. Assim, os resultados 
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têm sido divulgados à comunidade, permitindo, a cada setor, reflexões para o seu 

aperfeiçoamento. Para tanto, este relatório será desmembrado, em relação a cada uma 

das dimensões, e direcionado aos setores diretamente envolvidos com roteiro para 

posterior discussão e análise. 

Os procedimentos avaliativos empregados pela CPA são fruto de reanálises 

constantes. Espera-se que a avaliação das experiências anteriores sirva de insumo para o 

aprimoramento e elevação da qualidade da autoavaliação. Nesse sentido, a preocupação 

da CPA tem sido priorizar o processo analítico dos dados utilizados nos relatórios 

anuais de autoavaliação e intensificar o diálogo com as unidades a partir das devolutivas 

e registro do processo de apropriação dos dados e de tomada de decisão. Um ponto, já 

destacado anteriormente e que merecerá atenção constante no trabalho futuro da CPA é 

a busca de uma maior efetividade na comunicação com coordenadores de cursos e 

unidades acadêmicas.  

O Plano de Trabalho da CPA para o período de 2015 a 2017 abrangeu a 

definição de objetivos, estratégias, metodologia e cronograma de ações bem como 

distribuição de tarefas e recursos necessários. A CPA participou de reuniões na Câmara 

de Graduação e da Pós-graduação, Reuniões dos Conselhos de Faculdades na busca de 

uma maior interlocução com a comunidade acadêmica e construção de uma proposta de 

autoavaliação mais efetiva. 

No desenvolvimento de suas ações reuniu-se periodicamente, procurando 

debater e sistematizar suas ações prioritárias e estratégias para maior adesão da 

comunidade ao processo de autoavaliação. Procurou também rever e definir as fontes de 

levantamento de dados e informações, bem como estabelecer os aspectos prioritários e 

essenciais para serem analisados e apresentados no Relatório Parcial, acrescentando-se 

alguns trabalhos específicos desenvolvidos pela CPA PUC-SP.  

As metodologias mais específicas serão descritas, quando necessário, com mais 

detalhe na apresentação de cada projeto/ação em relação a cada um dos eixos 

avaliativos. Convém ressaltar que a estratégia de autoavaliação adotada pela CPA da 

PUC-SP não se restringiu apenas aos olhares externos ou ao julgamento dos envolvidos, 

mas buscou ir além, identificando os entraves, as dificuldades e os avanços na busca de 

uma maior qualificação nas atividades acadêmicas e administrativas da Instituição. 
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III. DESENVOLVIMENTO  

Nesta seção serão apresentados os dados e informações referentes a cada eixo e 

dimensão do processo avaliativo. A apresentação foi organizada seguindo as normativas 

do Sinaes e, portanto, corresponde aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões 

dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861. 

Cada um dos eixos traz os resultados das avaliações externas, quando cabíveis, e 

os principais resultados dos processos de autoavaliação realizados durante o ciclo 

avaliativo.  

O Planejamento Geral da PUC-SP, em suas diferentes instâncias e órgãos 

internos, acompanhou o preposto no PDI (2015-2019). Vale ressaltar que durante o 

ciclo houve mudança na direção geral da Universidade, com a nova equipe da reitoria 

assumindo no final de 2016 para uma gestão 2017-2020. O PDI engloba o PPI (Projeto 

Pedagógico Institucional) e com base neste foram planejadas as ações das diferentes 

faculdades e cursos. Os objetivos estabelecidos no PDI foram levados em consideração 

no processo de planejamento e nortearam as ações da Instituição como um todo. Os 

objetivos são: Manter a identidade comunitária e confessional da Universidade; 

Fortalecer a imagem da Universidade; Renovar o projeto institucional e de suas 

respectivas estratégias da sustentabilidade no ensino, na pesquisa e na extensão; 

Fortalecer as ações de responsabilidade social; Aprimorar a gestão acadêmica, 

administrativa e financeira. 

Nas páginas seguintes procuraremos avaliar as ações desenvolvidas durante o 

ciclo tendo em vista a adequação dos planejamentos locais e dos objetivos acima 

descritos. Para cada um dos eixos avaliativos procuraremos avaliar como se deu essa 

adequação e como a PUC-SP empreendeu seus procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do planejamento institucional, especialmente no que tange às 

atividades educativas.  

Será dada ênfase às análises dos processos e práticas institucionalizadas de 

autoavaliação e ao modo como a Universidade tem incorporado em seu planejamento e 

ações os resultados avaliativos. 
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EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

DIMENSÃO: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

O aperfeiçoamento do trabalho educacional assumido pelas Instituições de 

Educação Superior (IES) pressupõe a articulação contínua entre propósitos/execução 

dos planos institucionais e os resultados da avaliação institucional (interna e externa). 

Tal articulação exige um movimento sistêmico de acompanhamento e devolutivas, que 

possibilita, de forma integrada e ininterrupta, a orientação do processo decisório na 

gestão institucional, a melhoria da qualidade das ações praticadas e o fortalecimento da 

imagem e da identidade da instituição. 

A Autoavaliação Institucional da PUC-SP se constitui num processo reflexivo 

que possibilita a compreensão mais ampla da Universidade, por meio da captação do 

sentido comum de universidade, construído por professores, estudantes e funcionários 

que nela atuam sem perder de vista a diversidade e a complexidade das diferentes ações 

por ela desenvolvidas. Assim, o planejamento de suas ações considera a diversidade e 

complexidade e predomina a organização trienal das coletas e análises de dados. 

Anualmente, levando em consideração os resultados do trabalho avaliativo, as ações são 

planejadas e registradas em um Plano anual, visando principalmente o desenvolvimento 

de avaliações de resultados. 

Essa seção do Relatório busca elucidar os processos de planejamento e avaliação 

da PUC-SP, especialmente em relação aos resultados das avaliações externa e 

autoavaliação institucional. De início trataremos das avaliações externas e de como a 

CPA tem se apropriado dos dados e disponibilizado os aos gestores da Universidade. Na 

medida em que esses resultados foram trabalhados e repassados aos cursos e faculdades, 

a CPA procurou acompanhar as medidas decorrentes. Em seguida, trataremos dos 

processos de gestação de dados primários avaliativos advindos das avaliações da 

docência, de cursos e de egressos. 

Objetivo desse eixo é apresentar as propostas de avaliação desencadeadas pela 

CPA e como os resultados e informações geradas por essas avaliações têm subsidiado a 

gestão universitária, de modo que, tais informações, em sua particularidade, contribuam 

para o aprimoramento das políticas acadêmicas e gestão em todos os níveis. Também é 

pertinente ao eixo, discutir as metas elencadas no PDI e as ações e encaminhamentos 

dados para o seu cumprimento e alcance. 
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Diante do exposto, a CPA tem buscado continuamente uma maior aproximação 

com a comunidade universitária, fortalecendo e dinamizando suas parcerias nas 

diferentes instâncias gestoras. No ano de 2017, em continuidade aos trabalhos iniciados 

no ano anterior e tendo como propósito desenvolver trabalhos conjuntos na graduação, a 

CPA implementou novas estratégias para estabelecer e consolidar parcerias diretamente 

com os coordenadores de curso a fim de ampliar as análises oriundas dos processos de 

autoavaliação e da avaliação externa e, principalmente, oportunizar o acesso e diálogo 

mais efetivo sobre as ações realizadas pelos cursos no que se refere aos dados 

avaliativos. 

Esse trabalho de aproximação dos cursos resultou em relatórios elaborados a 

partir de microdados do Enade e apresentados às demais instâncias gestoras de cursos e 

da reitoria. Além disso, inaugurou-se uma nova dinâmica na avaliação dos cursos de 

graduação e de pós-graduação. Os primeiros passaram a contar, dentro de um 

escalonamento que acompanha o ciclo do Enade. Com momentos de interlocução direta 

com os agentes sociais do curso, corpo discente, corpo docente e gestores, a CPA 

desenvolveu uma coleta de dados qualitativos. Na pós-graduação, igualmente houve 

uma alteração nos procedimentos avaliativos. Tais mudanças visaram não apenas 

produzir dados para o curso, mas alimentar igualmente outras instâncias responsáveis, 

gerando assim, uma rede de colaboração para encaminhamentos e providências 

necessárias. 

Avaliações Externas 

A PUC-SP tem se destacado entre as Universidades brasileiras. Trata-se de uma 

tradição de longa data e que permanece em 2017, como pode ser constatado através de 

diferentes índices publicamente divulgados, que situam a Universidade em quadros 

comparativos entre universidades nacionais e internacionais. 

O primeiro a ser tomado como parâmetro é aquele decorrente do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), do MEC. A PUC-SP ocupa a 22ª 

posição geral entre as Universidades brasileiras, sendo a primeira privada no Estado de 

São Paulo e a segunda do Brasil. Abaixo são apresentadas algumas tabelas e gráficos 

relativos a esses dados. 
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Tabela 1. Posição da PUC-SP entre as universidades brasileiras segundo IGC –MEC/Inep  

Posição da PUC-SP frente as demais universidades - IGC  

  2015 2016 

Geral  

Brasil 22º 22º 

Sudeste 13º 11º 

Estado de São Paulo 6º 6º 

Universidades sem fins 

lucrativos 

Brasil 2º 2º 

Sudeste 2º 2º 

Estado de São Paulo 1º 1º 

Universidades Católicas 

sem fins lucrativos  

Brasil 2º 2º 

Sudeste 2º 2º  

Estado de São Paulo 1º 1º 
Fonte: MEC/Inep ano base 2015 E 2016 
 

Quadro 2. Conceitos obtidos pela PUC-SP nas avaliações externas do MEC/Inep 

Conceitos de avaliações da 
PUC-SP –MEC/Inep 

Conceito Anos 

Conceito Institucional  4 2010 

IGC faixa 4 2016 

IGC contínuo 3,65 2016 

Conceito EAD 5 2016 
Fonte: MEC/Inep 
 

Gráfico 1. IGC contínuo 

 
 

                  
 
 
 

 
 
 

   Fonte: MEC/Inep 

Pelos dados apresentados podemos perceber que a PUC-SP tem mantido nos 

últimos anos seu padrão de qualidade, com o IGC permanecendo na faixa “4”. Nos 

últimos anos, após ligeira queda, apresentou uma melhora constante no IGC contínuo, 

com pequena queda em 2016. 

O gráfico a seguir apresenta uma linha histórica dos conceitos recebidos pelos 

cursos de graduação e pós-graduação da PUC-SP que compõem o IGC. A observância 

dos componentes do IGC permite verificar os pontos frágeis e as potencialidades da 

Instituição. No caso da PUC-SP a nota média da graduação sofreu importantes 

variações, no entanto, ao longo dos últimos quatro anos, permaneceu abaixo do conceito 

3. Em comparação com as notas médias do mestrado e do doutorado que cresceram, a 

nota média da graduação interfere expressivamente no conceito final da Instituição.    
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Gráfico 2. Composição do IGC 

 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                        Fonte: MEC/Inep 
 

A CPA empreendeu uma análise aprofundada do desempenho dos cursos de 

graduação, conforme detalhamento mais adiante neste relatório. Esses estudos foram 

repassados à Pró-Reitoria de Graduação e aos gestores dos cursos avaliados. Muitos 

desses empreenderam ações conjuntas com a CPA na perspectiva de corrigir rumos. 

Notamos, desta forma, que as avaliações estão gerando ações de melhoria que vão desde 

ações concretas com o corpo docente e mudanças de infraestrutura até reformas nos 

Projetos Pedagógicos. 

Em 2017 a Universidade recebeu visita in loco para reconhecimento do curso de 

Fisioterapia. O parecer da comissão avaliadora enalteceu diversos pontos em relação ao 

corpo docente, ao apoio discente, as ações decorrentes de processos de avaliação de 

cursos e ao projeto pedagógico em geral. O curso obteve o conceito final 4. 

O levantamento das informações sobre o CPC e conceito de cursos realizado em 

2017 mostrou que, de modo geral, os cursos de graduação da PUC-SP tiveram seus 

conceitos melhorados.   

Tabela 2: Número de Cursos de Graduação por Conceito de Avaliação Externa (MEC/Inep)  

Nº de Cursos 
Conceito 

Cinco 

Conceito 

Quatro 

Conceito 

Três 

Bacharelado 6 19 8 

Licenciatura 0 5 2 

Tecnológico 0 1 0 

Total 6 25 10 
Fonte: Fonte: e-Mec. Disponível em: http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2  . Acesso 
em: 14 dez. 2017. Obs.: considerou-se o conceito do último CPC ou do último 
CC (pela avaliação in loco).  

Em comparação ao ano de 2016, muitos cursos migraram do conceito “três” para 

os conceitos “cinco” e “quatro”. Tal crescimento deve-se a ações e atividades 

acadêmicas desenvolvidas a partir de trabalhos entre diferentes instâncias gestoras 

ligadas aos cursos de graduação.  

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2
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Na avaliação quadrienal (2013-2016) dos Programas de Pós-Graduação da 

Capes, vinte e oito programas da PUC-SP foram avaliados. Desses programas, vinte e 

dois possuem doutorado e mestrado acadêmico, quatro possuem apenas mestrado e dois 

possuem mestrado profissional. Quatro programas aumentaram seus conceitos, dezoito 

mantiveram seus conceitos inalterados e seis tiveram suas notas rebaixadas. Dois 

doutorados receberam nota dois e foram descredenciados enquanto que os respectivos 

mestrados foram rebaixados para o conceito três. Um mestrado foi descredenciado com 

a nota dois. 

Na tabela abaixo podemos verificar os conceitos de avaliação obtidas na 

Avaliação Quadrienal da Capes 2013-2016. 

Tabela 3: Conceito de Avaliação Capes Quadrienal 2013-2016 nos Programas de Pós-

Graduação PUC-SP 

Programas 
Conceito de Avaliação Capes  

Sete Seis Cinco Quatro Três Dois 

Mestrado e Doutorado 1 - 8 11 - 2 (DO)* 

Mestrado Acadêmico - - - 1 4 1 

Mestrado Profissional - - - 2 -  
Fonte: MEC/Capes. *OBS: nesta avaliação quadrienal, a Capes atribuiu notas diferenciadas para os 
níveis, Doutorado e Mestrado, nos casos de descredenciamento de um deles. No caso da PUC-SP, 
houve o descredenciamento de dois doutorados. Para estes casos, o Doutorado recebeu nota “2” e o 

Mestrado nota “3”. 

Embora a maioria dos programas tenha obtido o conceito “4”, podemos verificar 

que há um bom número de programas com notas de excelência (acima de 5). São nove 

programas ou 32% do total. 

No capítulo referente às Políticas Acadêmicas, faremos uma análise detalhada, 

de cursos e programas, sobre as notas obtidas nas avaliações externas do Inep e da 

Capes. 

Outros dados externos utilizados para a autoavaliação realizada pela CPA foram 

aqueles obtidos através do questionário do estudante do Enade. Uma análise 

pormenorizada realizada pela CPA tomou como objeto os dados preenchidos pelos 

estudantes concluintes no momento de realização do Enade. Essa análise permitiu 

apontar algumas características de perfil e de rendimento dos estudantes da PUC-SP, e 

consequentemente da qualidade de seus cursos de graduação, em comparação com 

outras IES da cidade de São Paulo e do Brasil. Estes dados estão apresentados no 

relatório de Autoavaliação de 2016. 

Os dados dessa análise foram disponibilizados à comunidade e trabalhados com 

os gestores dos cursos, servindo de material de análise dos cursos, conforme poderemos 

verificar mais adiante. 
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Além dos resultados obtidos nas avaliações da Capes e do Sinaes, podemos 

atestar a qualidade acadêmica da PUC-SP quando olhamos para outros mecanismos 

avaliativos de diferentes órgãos e, por assim dizer, objetivos. Não se trata de tomar 

esses números como absolutos, visto que muitos desses institutos que produzem essas 

comparações estão preocupados com outros parâmetros diferentes daqueles consagrados 

no meio acadêmico. No entanto, servem aqui como balizamento da qualidade da 

Universidade frente às suas congêneres. 

Abaixo podemos acompanhar a posição da PUC-SP na avaliação do QS 

Quacquarelli Synonds, que tem sido reconhecido ultimamente como uma importante 

agência de fornecimento global de informações e soluções por especialistas em 

educação superior. 

Quadro 3. Posição da PUC-SP no Ranking QS Quacquarelli Synonds  

Posição da PUC-SP no Ranking QS Quacquarelli 

Synonds 

Posição em 

2016 

Posição em 

2017 

QS World University Ranking 2016/2017 #501 - 550 #501 - 550 

QS World University Ranking Brics 52º 42º 

QS World University Ranking Latin American 38º 41º 

QS World University Ranking Brasil 2016 13º 13º 

      Fonte: QS Quacquarelli Synonds. Disponível em: http://www.qs.com/. Acesso em: 

dezembro de 2017. 

No ranking das áreas de conhecimento, dos 42 campos avaliados, a PUC-SP 

aparece sete vezes: “Arte e Design”, “Artes Performáticas” e “Política Social & 

Administração”, nas quais a PUC-SP está entre as 100 melhores universidades; em 

“Línguas Modernas”, na posição de 151 a 200; em “Comunicação e Estudos de Mídia” 

e “Psicologia”, acima da posição 200; e “Educação”, acima da posição 300. 

No RUF – Ranking Universitário da Folha, editado pelo jornal A Folha de São 

Paulo, a PUC-SP aparece com o destaque de melhor universidade em qualidade de 

ensino. No Guia dos Estudantes, da Editora Abril, vinte e seis cursos de graduação da 

PUC-SP receberam a estrela de qualidade. 

Frente a esses dados, nacionais e internacionais, podemos atestar a ótima de 

qualidade da PUC-SP. Sem deixar de lado os princípios e objetivos de sua missão como 

universidade comunitária e confessional, a PUC-SP trabalha no empenho de sempre 

melhorar esses indicadores, buscando, acima de mais nada, a excelência em qualidade 

de ensino, pesquisa e prestação de serviços. 

 

http://www.qs.com/
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Avaliações Internas 

Avaliação da Docência 

A avaliação da docência está institucionalizada desde 2008, ocorrendo 

semestralmente. Trata-se de uma prática avaliativa que conta com a participação de 

discentes, docentes e gestores de todos os cursos de graduação e pós-graduação da 

Universidade. Por meio do Portal Acadêmico, plataforma eletrônica de gerenciamento 

da vida acadêmica da Universidade, os respondentes, professores e estudantes, têm 

acesso aos questionários específicos das disciplinas. Os estudantes respondem cerca de 

12 questões que abordam indicadores da prática didática-pedagógica dos professores. 

Nessa avaliação a participação do professor é fundamental para complementar a análise 

da docência, ou seja, a autoavaliação do professor interage diretamente com a avaliação 

realizada pelos estudantes, configurando uma avaliação dialógica. 

Todo semestre, o instrumento avaliativo aplicado aos professores e estudantes é 

renovado. Uma revisão detalhada de cada assertiva e suas respectivas dimensões é feita 

não só pela CPA, mas também pelas coordenações de cursos e programas de pós-

graduação. Após o retorno desses gestores de curso, a CPA redesenha as assertivas de 

maneira a garantir uma maior discriminação dos indicadores e inserção das ideias e 

necessidades avaliativas apontadas pelos coordenadores.  

O período de aplicação pode variar de acordo com o calendário da Universidade, 

mas, em média, os instrumentos ficam disponíveis no Portal Acadêmico ao menos por 

vinte dias.  

Após o encerramento da aplicação, a Divisão de Tecnologia da Informação da 

PUC-SP (DTI), produz os relatórios individuais dos professores que reúne os resultados 

das avaliações feitas pelos estudantes da turma/disciplina, os resultados da 

autoavaliação do professor e ainda uma comparação entre a avaliação recebida pelo 

professor naquela turma e a média das avaliações dos demais professores do curso. Um 

segundo relatório é produzido para subsidiar as ações gestoras, em que são apresentadas 

a média das avaliações feitas pelos estudantes sobre seus professores e a média das 

respostas da autoavaliação dos professores do curso. É importante ressaltar que, os 

relatórios apresentam os resultados por dimensão pedagógica (indicadores), conforme 

pode ser demonstrado na figura abaixo.  
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Figura 1. Relatório da Avaliação da Docência 2º semestre 2017 
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Figura 2. Relatório da Avaliação da Docência 2º semestre 2017 
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Nos anos de 2015 e 2016 a metodologia de aplicação do processo avaliativo foi 

mantida da mesma forma, isto é, professores e estudantes participavam do processo no 

mesmo período e respondendo aos mesmos indicadores pedagógicos. No segundo 

semestre de 2017, visando as ações decorrentes dessa avaliação, a CPA implementou 

uma nova dinâmica. A primeira etapa da avaliação procurou consultar apenas os 

estudantes, mantendo os questionamentos da prática pedagógica tal como nos anos 

anteriores e, a segunda etapa, previu a participação dos professores somente no 

recebimento dos resultados da avaliação de modo que o questionário da autoavaliação 

implicasse os efeitos e o conhecimento das tomadas de decisões realizadas pelos 

professores a partir dos dados da avaliação.  

Tal inovação foi pensada para incentivar a comunidade acadêmica a conhecer 

mais e aderir ao projeto de avaliação bem como compartilhar as ações afirmativas 

realizadas pelos cursos e seus professores, e aprimorar o próprio processo avaliativo. 

Para tanto, a CPA vem convidando os coordenadores e vice coordenadores para um 

breve relato sobre as ações decorrentes da avaliação.  

Devido ao histórico passado, que apontava para uma diminuição da participação 

dos discentes na pesquisa, CPA empreendeu uma campanha de divulgação na 

comunidade, tendo como parceiros os setores de Marketing e de Assessoria de 

Comunicação Institucional. Por meio de ações junto às coordenações dos cursos bem 

como divulgação intensa nos veículos de comunicação da PUC-SP, com matéria no 

jornal da Universidade, publicidades nas redes sociais e mensagens eletrônicas tentou-se 

elevar o percentual de participação em relação aos números apontados nos anos 

anteriores. Frente às estratégias pensadas pela CPA, a que mais contribuiu para o maior 

envolvimento da comunidade acadêmica foi a aproximação com os cursos, de modo que 

a CPA esteve presente em reuniões de colegiados, como Câmara de Graduação e 

Conselhos de Faculdades, procurando divulgar a avaliação da docência, dar 

esclarecimentos e solicitando o apoio de coordenadores e gestores a encamparem a 

pesquisa e incentivarem seus estudantes à participação.  

No gráfico abaixo podemos verificar a participação ao longo dos últimos anos. 
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Gráfico 3. Índice de participação dos estudantes de graduação da PUC-SP nas avaliações de 

docência 2013-2017 

 
 

Gráfico 4. Índice de participação dos professores de graduação da PUC-SP nas avaliações de 
docência 2013-2016 

 
Fonte: Dados da Avaliação da Docência de 2013 a 2016. Obs. não houve 
avaliação para os professores no 2º semestre 2017. 

 

Gráfico 5. Índice de participação dos estudantes de pós-graduação da PUC-SP nas avaliações 

2013-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Dados da Avaliação da Docência de 2013 a 2016  
                           Obs.: *Na pós-graduação, não houve avaliação da docência no 2° semestre de 2014 
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Quando olhamos separadamente para os cursos percebemos que em alguns casos 

o incremento de participação foi bastante significativo. Em 2016, houve caso de curso 

com mais de 70% de participação. No entanto, em 2017, o maior índice de participação 

foi de 68%, porém houve um número maior de cursos com expressiva participação, 

acima 40%. Quanto aos menores índices de participação, averiguou-se que ainda há 

curso com baixa adesão à avaliação, ou seja, com até 10% de participação dos 

estudantes.  

A análise da participação da comunidade acadêmica na autoavaliação 

institucional aponta para a consolidação de alguns interlocutores privilegiados. Esses 

cursos tiveram participação ativa no planejamento, na execução e nas análises dos 

resultados avaliativos. Podemos elencar essa participação por meio  da legitimação de 

instrumentos e planos, estabelecimentos de prioridades dos processos avaliativos 

desencadeados, compartilhamento do plano de trabalho da CPA, a elaboração e 

aplicação de instrumentos, discussão de resultados e escuta sobre os encaminhamentos. 

Nesses casos, percebemos um efetivo incremento na participação da avaliação. 

A fim de solucionar questões de cursos específicos, ainda em 2017, a avaliação 

da docência reformulou a metodologia de aplicação para o curso de Medicina. Este 

curso possui uma estrutura que o diferencia dos demais cursos da PUC.  

Seguindo os preceitos propostos pelo PPI-PUCSP, o Curso de Medicina definiu 

rumos inovadores para a formação superior, incorporando novos desenhos 

curriculares em direção a práticas mais dinâmicas e integradoras do conjunto de 

experiências que caracterizam o percurso formativo do estudante. Assim, na 

formulação do Projeto foram consideradas fundamentalmente, as ações de: 

priorizar a educação problematizadora em detrimento da educação tradicional; 

centralizar o ensino nas necessidades do aluno; garantir o contato do aluno 

de Medicina com as realidades de saúde e socioeconômicas da comunidade desde 

o primeiro ano da Faculdade; realizar um processo educativo interativo e 

construtivo; individualizar a educação e promover uma avaliação diferenciada e 

integral do estudante. De acordo com a nova proposta curricular, o curso deixa de 

organizar-se por disciplinas e passa a priorizar uma organização multidisciplinar 

em módulos, de forma a permitir a inter e transdisciplinaridade [...].  

(Disponível em: http://www.pucsp.br/graduacao/medicina . Acessado em: 10 de 

jan. 2018). 

http://www.pucsp.br/graduacao/medicina
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Como reproduzido acima, as disciplinas do curso de medicina são tratadas de 

modo peculiar a fim de atender a metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas 

(PBL). O modelo curricular implica também a distribuição das disciplinas/atividades e 

vínculos com os professores. Em vista disso, a aplicação da Avaliação da Docência teve 

de ser repensada para inserir e compatibilizar os vínculos professores, estudantes e 

disciplinas/atividades.  

A metodologia de aplicação bem como a ferramenta TOTVS utilizados nos anos 

anteriores não foram suficientes para alcançar os interesses do curso e os objetivos da 

avaliação, afetando os resultados finais e as análises. Diante das tentativas de incluir o 

curso na avaliação institucional, reuniões com os gestores do curso de medicina, em 

2017, a CPA e a coordenação do curso acordaram por implementar novos 

procedimentos que viabilizassem o acesso ao instrumento pelos estudantes. A partir daí 

a avaliação foi introduzida na plataforma Moodle. O novo ambiente de aplicação, já 

conhecido pelos estudantes e professores, recebeu também um novo modelo de 

instrumento, totalmente personalizado, o que foi muito apreciado pela comunidade 

acadêmica.  

Ainda tratando sobre as estratégias de acesso às avaliações, houve um grande 

progresso na devolutiva dos seus resultados. Em 2016, os professores passaram a 

receber os resultados avaliativos em seus respectivos e-mails institucionais e, agora, no 

portal acadêmico. Anteriormente essa devolutiva se dava por meio dos coordenadores 

dos cursos e, devido ao formato dos arquivos e quantidade de avaliações, muitos 

docentes acabavam por não acessar suas avaliações. 

Vale ressaltar que as mudanças, os ajustes, as negociações empregadas no 

processo da Avaliação da Docência fazem parte da sua natureza dialógica, que envolve 

diversos segmentos da Instituição e do seu próprio aperfeiçoamento.  

Assim, como mencionado nas linhas anteriores, mais do que apresentar 

mudanças no processo e dados de participação, é igualmente fundamental que apareçam 

as ações derivadas das avaliações, isto é, os encaminhamentos e as tomadas de decisões. 

Para tanto, acreditamos que a proximidade, a discussão e a expansão do conhecimento 

propicia o maior envolvimento e apropriação da avaliação pela comunidade, ocorrendo 

na medida em que os sujeitos (avaliadores e avaliados) se reconheçam partícipes de uma 

ação que visa o aprimoramento da Universidade. 

A devolutiva dos resultados, bem como as ações decorrentes do processo 

avaliativo conferem maior credibilidade à avaliação, além de fortalecer a cultura do 
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planejamento associado à avaliação. Em razão disso, a CPA tem insistido com os 

gestores para que não apenas falem de avaliação, mas mostrem os resultados, 

encaminhamentos e ações dela derivados.   

Avaliação de Cursos 

Diferentemente do ano de 2015, em que foi feita uma consulta à comunidade da 

graduação sobre a situação dos cursos, no ano de 2016 a CPA optou por outro 

encaminhamento avaliativo que propiciasse as parcerias e fortalecesse as relações entre 

os cursos e a CPA. Nesses termos, a avaliação procurou aproximar-se dos cursos, 

fornecendo um relatório com dados de avaliações externas e internas e apontando suas 

potencialidades e fragilidades.  

Conforme já apontado na seção Metodologia, a CPA buscou uma análise em 

profundidade dos cursos do Ciclo Verde avaliativo do MEC, que participaram do Enade 

em 2016. Foram eles: Enfermagem; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; e Serviço 

Social. O objetivo foi o de propiciar aos gestores do curso um olhar mais acurado, com 

base em dados tanto externos como internos, que gerasse ações efetivas de melhoria de 

qualidade do ensino ofertado pela PUC-SP. Optou-se por trabalhar com os ciclos de 

maneira a dar conta de todos os cursos num espaço de três anos. Com esse 

escalonamento, prevê-se que ao longo dos três ciclos todos os cursos da PUC-SP 

tenham passado por esse processo avaliativo. Além desses cursos do ciclo Enade, os 

cursos que receberam visita in loco do INEP, durante esse triênio, foram, também, 

matéria de análise específica.  

Como parte desse trabalho, a CPA, elaborou relatórios contendo dados 

institucionais e dados de avaliações externas específicos de cada curso. Tais relatórios 

foram entregues aos gestores a fim de contribuir para o aprofundamento de estudos 

desenvolvidos pelos cursos.  

Uma vez encaminhado aos gestores dos cursos, a CPA realizou um 

acompanhamento das repercussões em cada um deles. Para alguns foi estabelecida uma 

agenda de reuniões para discussões e aprofundamento. Para todos, no entanto, foi 

enviado um roteiro para discussão interna sobre os dados levantados e a solicitação de 

registro das consequentes tomadas de decisão. No relatório parcial de 2016, 

apresentamos a estrutura desses relatórios e os pontos contidos no roteiro para discussão 

de seu conteúdo nos cursos.  
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No ano de 2017, a avaliação de cursos teve outras projeções. Além da 

continuidade da coleta de dados institucionais e de avalições externas para a elaboração 

dos relatórios, a etapa que se seguiu contou com a inserção de novas demandas 

avaliativas específicas de alguns cursos e o desenvolvimento de grupos operativos na 

perspectiva de propiciar a escuta acadêmica e acolher a opinião de seus agentes, 

coordenadores, corpo docente e discente. 

Os dados específicos trabalhados nessa etapa da avaliação de cursos, tanto 

aqueles que se referem aos dados institucionais como os coletados por meio do grupo 

operativo serão apresentados mais detalhadamente na dimensão Ensino do Eixo 3 deste 

relatório.  

Do mesmo modo, como previsto na avaliação da docência, ainda cabe destacar 

que a perspectiva do processo autoavaliativo de cursos pressupõe o acompanhamento 

das ações desencadeadas a partir dos relatórios entregues. Entende-se que a 

sistematização dos dados configurados nos relatórios fornece indícios para 

encaminhamentos mais diretivos, principalmente no que diz respeito a correções e 

aprimoramento dos cursos. O prosseguimento desse projeto de avaliação, avançando 

outras etapas, futuramente poderá agregar outras informações úteis que ampliem as 

análises das características de cada curso. 

Podemos afirmar que o trabalho, empreendido pela equipe da CPA no ciclo 

2015 a 2017, no que se refere a avaliação de cursos, tem funcionado conforme o 

objetivo para o qual a avaliação foi planejada, resultando em boas práticas avaliativas, 

contribuindo de forma mais efetiva com os cursos de graduação, favorecendo as ações 

assertivas dos gestores.  

Avaliação de Egressos 

Avaliar os egressos dos cursos de uma IES é fator importante para conhecer os 

resultados últimos das ações formativas. A avaliação de egressos dos cursos de 

graduação e pós-graduação da PUC-SP tem sido gestada há bastante tempo e já foi 

realizada, em anos anteriores, de maneira pontual e setorizada.  

Em 2016, a CPA empreendeu uma grande consulta entre os graduados, mestres 

e doutores formados pela PUC-SP entre os anos de 2008 e 2015. Essa, além de uma 

recomendação do Sinaes, é também demanda da Universidade prevista no PDI 2015-
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2019, pois os cursos e programas utilizam dados sobre seus egressos para poderem 

elaborar seus planejamentos e projetos pedagógicos. 

Os egressos têm sido objeto da autoavaliação, enquanto parceiros do projeto 

institucional da PUC-SP. Os estudos realizados têm buscado ouvi-los sobre 

questões de sua formação e impactos sobre sua empregabilidade e 

desempenho profissional. (PDI 2015-2019 p. 142) 

Durante o segundo semestre de 2016 foram realizadas as ações visando a 

realização desse levantamento. Primeiramente, o contato mais próximo foi com o 

Centro de ex-alunos, que possui um banco de e-mails razoavelmente atualizado que 

poderia ser utilizado no envio dos questionários. Mas a parceria com esse setor foi além, 

por atender objetivos comuns. Foi planejado um trabalho de sensibilização junto aos ex-

alunos, por meio da divulgação da pesquisa nas redes sociais utilizadas por aquele setor. 

No entanto, no momento imediatamente anterior à aplicação, o setor foi reestruturado 

internamente e não pode participar. 

No tocante ao conteúdo da pesquisa e à montagem dos instrumentos, os 

parceiros foram os gestores dos cursos de graduação e programas de pós-graduação. Os 

primeiros questionários, específicos para os dois níveis de formação, foram enviados a 

toda comunidade acadêmica. Após discussão nos setores, retornaram com sugestões de 

acréscimos e alterações. Tivemos oportunidade, inclusive, de discutir o instrumento de 

coleta de dados com alguns Conselhos de Faculdades e Coordenações de cursos de 

graduação e programas de pós-graduação. Após esse momento de consulta, a CPA 

empreendeu uma reformulação nos questionários que seriam aplicados. 

Os questionários foram enviados por e-mails, através de links específicos, pelo 

setor de informática da PUC-SP, a Divisão de Tecnologia da Informação (DTI). Num 

primeiro momento, participaram apenas os egressos da graduação, que receberam a 

primeira chamada na segunda quinzena de setembro. Posteriormente, foram enviados 

mais dois avisos com o link, propiciando um incremento nas respostas. Após três meses, 

em 21 de dezembro de 2016, o banco de respostas dos egressos da graduação foi 

finalizado, com dados de quase 2 mil respondentes. O formulário da pós-graduação foi 

enviado somente em novembro e finalizado em janeiro de 2017. Neste relatório 

apresentamos os resultados desse levantamento no capítulo relativo ao Eixo 3 – Ensino.  

O recorte temporal, de 2008 a 2015, foi estabelecido considerando a 

disponibilidade de um banco atualizado de e-mails. Assim, definiu-se que a consulta 
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seria feita a egressos dos últimos oito anos, tempo considerado suficiente para 

estabelecer análises do que os cursos e programas têm produzido em termos de 

formação. 

Os questionários foram elaborados contendo questões relacionadas ao perfil 

sócio demográfico, às atividades profissionais desenvolvidas desde o término do curso, 

ao aporte do curso para sua alocação profissional, às demais contribuições do curso e 

aos aspectos mais gerais do curso e da universidade. Os dados relativos a esse 

levantamento e suas respectivas análises serão apresentados mais detalhadamente na 

dimensão Ensino do Eixo 3 deste relatório 

Percebendo que os dados da avaliação de egressos se articulam e complementam 

as avaliações dos cursos e programas, a CPA decidiu tratar os dados em conjunto com 

as demais avaliações dos cursos e programas visando uma completude dos relatórios a 

serem entregues para as unidades.  

Avaliação do atendimento e serviços  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou em parceria com a Secretaria 

de Administração Escolar da PUC-SP uma avaliação do atendimento realizado pelo 

setor aos estudantes de graduação que abrangeu os campi Perdizes, Marquês, Ipiranga, 

Santana e Sorocaba. Esta avaliação se insere dentro do Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior (Sinaes) no processo de Autoavaliação Institucional da 

Universidade, coordenado pela CPA, atendendo à Dimensão 9 – Eixo: Políticas 

Acadêmicas.  

A iniciativa foi apoiada pela Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (Propdg) e contou com a colaboração da Divisão de Tecnologia da Informação 

(DTI-PUCSP). 

Dentro do projeto de Autoavaliação Institucional, a proposta de avaliação do 

atendimento ao estudante realizado pelo setor foi contribuir para o aperfeiçoamento do 

atendimento ao discente realizado pela SAE que vem utilizando diversas estratégias 

para atender aos seus objetivos; complementar a leitura feita pelos gestores da 

universidade sobre os serviços prestados pelo setor e fornecer dados comparativos do 

atendimento feito nos diferentes campi da Universidade.  
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Procurou-se confrontar o esperado pelas funções e atribuições do setor com o 

atendimento obtido pelo estudante, procurando organizar alguns indicadores de 

qualidade que permitam destacar questões ou problemas relacionados aos serviços 

prestados. Dessa forma, para a elaboração do questionário utilizado na consulta aos 

estudantes, a CPA trabalhou com dois funcionários que auxiliaram a seleção de 

indicadores de qualidade e no aperfeiçoamento das questões. Optou-se por um formato 

simples para a avaliação com questões de múltipla escolha e uma questão aberta, como 

já mencionado no capítulo Metodologia desse relatório. 

A Avaliação Geral do atendimento ao estudante da PUC-SP pela SAE mostrou 

que:  

 Santana apresenta índices muito positivos em todas as categorias, assim como 

Marquês e Ipiranga. Perdizes e Sorocaba, comparativamente, apresentam índices 

mais baixos de avaliações positivas.  

 Prevalece a avaliação positiva dos quesitos relativos à qualidade do atendimento, 

embora o percentual de avaliações mais desfavoráveis seja relativamente alto, 

considerando a meta desejável de se alcançar a excelência do atendimento.  

 A “Receptividade e cordialidade” é o quesito mais bem avaliado e “Tempo de 

espera para solução das demandas” obteve os índices mais baixos de avaliação.  

 Com relação ao tipo de serviço prestado, a “Realização de matricula” é o 

procedimento com avaliações mais positivas e “Informações sobre exigências 

curriculares para progressão e conclusão do curso” foi o serviço pior avaliado, 

que expressa a necessidade de um maior diálogo entre a coordenação de curso e 

a SAE. 

 A modalidade com maior índice de satisfação no atendimento é a presencial e o 

de maior insatisfação é o atendimento telefônico. 

 Com relação aos serviços prestados, a avaliação é bem mais favorável com 

destaque para “Realização de matrícula” e “Solicitação de procedimentos” 

 A análise da avaliação das modalidades de forma geral foi positiva, mas cabe 

observar que os atendimentos via e-mail e portal são os que receberam índices 

insatisfatórios mais altos. 

 Nem todas as categorias superam a marca de 60% de boa avaliação. O tempo de 

espera para ser atendido; a precisão e consistência das informações e 
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orientações; comprometimento na resolução de demanda e problemas são 

aspectos que poderiam ser melhorados.  

 Atendimento: o grau de satisfação cai muito quando o atendimento não é feito 

presencialmente. É algo de se esperar, já que por outras vias, a comunicação não 

é tão clara, mas como os índices estão abaixo de 50%, é preciso investir esforços 

para melhorá-los. 

Frente aos resultados a CPA recomendou às instâncias responsáveis: 

 Ações para o aperfeiçoamento dos quesitos relacionados à qualidade do 

atendimento principalmente nos campi Perdizes e Sorocaba, dando prioridade a 

iniciativas que possam propiciar maior satisfação dos estudantes quanto ao 

tempo de espera para a solução de demanda.  

 Ações de aprimoramento da articulação da SAE com outros setores, sobretudo 

com as coordenações de cursos para maior agilidade e eficácia no atendimento.   

 Investimentos para melhoria de todas as modalidades de atendimento, sobretudo 

via portal, telefônico e por e-mail.  

Ao finalizar a devolutiva dos resultados dessa avaliação aos gestores da SAE 

espera-se que estes possam ser amplamente debatidos com os funcionários para o 

envolvimento efetivo de todos nas ações de aperfeiçoamento do atendimento oferecido 

nessa secretaria.  Também considera-se importante que as medidas tomadas a partir 

desse processo avaliativo sejam encaminhadas à CPA para que se possa complementá-

lo e fazer seu registro no Relatório de Autoavaliação Institucional.  

A CPA se compromete fazer a divulgação das melhorias implementadas a partir 

dessa avaliação à comunidade. Ficamos no aguardo das medidas a serem tomadas. 

Acompanhamento das Metas do PDI 

Cabe à CPA o acompanhamento das ações que visam o alcance das metas do 

PDI 2015-2019. Para atender o Eixo 1, procuramos selecionar dentre as vinte e quatro 

metas aquelas que dizem respeito ao planejamento e avaliação institucional. 

Em relação à Meta 3, referida ao fortalecimento da imagem da Universidade 

pela ampliação de sua visibilidade, percebemos que os recursos, os dados e as análises 

avaliativas fornecidos pela CPA  têm instrumentalizado a comunidade acadêmica a fim 

de aprimorar a imagem da Universidade, na medida em que favorece a qualificação dos 
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indicadores elencados nas avaliações internas e externas. Como apontado acima, o 

relatório de avaliação de curso é um bom exemplo da apropriação de dados que 

subsidiaram uma visão ampliada e articulada para os cursos de graduação buscarem o 

aperfeiçoamento de suas ações. 

De igual modo, as ações para o alcance da Meta 7, que trata sobre a elevação dos 

patamares de qualidades dos cursos, em seus diferentes níveis, têm sido alimentadas 

pelos diferentes dados disponibilizados pela CPA e oriundos dos processos de 

autoavaliação. A exemplo disso, as diversas avaliações desencadeadas pela CPA, como 

a de docência, de cursos e de egressos, têm contribuído de forma efetiva para os cursos, 

possibilitando o desenvolvimento de trabalhos no âmbito pedagógicos relacionados ao 

corpo docente e outras ações referentes ao funcionamento do curso, que refletem 

diretamente na qualidade do ensino ofertado pela Instituição.  

A avaliação de egressos atende diretamente à concretização da meta 11, que, 

junto a outras ações empreendidas pela Universidade, pretende implantar  política de 

egressos que subsidie “a formação continuada e o aperfeiçoamento das ações 

educacionais, o monitoramento, o aconselhamento e orientação relativamente à inserção 

de egressos e estudantes nos espaços profissionais de trabalho”.
1
 

Cabe destacar, ainda, a meta 13, que diz respeito ao incentivo à melhoria do 

desempenho docente. Esta se articula com todas as descritas acima no tocante à 

capacitação, à formação continuada e ao desenvolvimento profissional, uma vez que as 

avaliações desencadeadas se propõem também a atender esses quesitos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 da PUC-SP (p.15). 
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

A missão da PUC-SP é “transmitir a cultura intensiva e 

extensiva da ciência e formar a consciência dos nossos homens 

de hoje e do futuro” missão essa que vem simbolizada no 

brasão da Universidade: Sapientia et augebitur scientia, a 

ciência se completa pela sabedoria, pela consciência que 

possui a verdade e quer o bem.2 

A PUC-SP orienta-se pelos princípios da moral e doutrina cristãs. Assegura, a 

partir desses princípios, a liberdade de investigação, de ensino e de manifestação do 

pensamento. Objetiva sempre a realização de sua função social.  

O Eixo 2 contempla duas Dimensões que se integram ao cumprimento da função 

social da universidade: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

Responsabilidade Social da Instituição. Tais dimensões se destacam por trazer em seu 

conteúdo elementos transversais que acompanham as ações da Universidade em todas 

as dimensões institucionais.  

Por um lado, tem-se a Missão Institucional que revela à sociedade os 

compromissos socioeducacionais da instituição, expressos em princípios e valores, no 

cumprimento de sua função social e indica à comunidade interna os parâmetros das 

ações formativas. A compreensão da missão da Universidade passa pela análise dos 

documentos oficiais onde se declara a função da instituição, com orientação baseada em 

princípios da doutrina moral cristã, em consonância com a missão da universidade 

católica, tal como previsto em seu Estatuto. A coerência da instituição em assumir tais 

princípios vem sendo historicamente consolidada em todos os documentos e ações 

produzidos pela PUC-SP. Com plena sintonia, no contexto dos principais documentos 

oficiais que expressam a missão institucional, destaca-se o PDI, com atualização 

quinquenal, que se apresenta como instrumento de planejamento e gestão, 

contemplando as dimensões institucionais previstas pelo Sinaes.  

Por outro lado, pela sua abrangência e complexidade, tem-se a dimensão 

Responsabilidade Social que envolve diferentes ações implementadas pela 

Universidade, que mantém como unidade sua vocação como instituição comunitária, 

voltada para a inclusão social e para o desenvolvimento social. O sentido da 

participação político-social sempre foi muito caro à PUC-SP nos seus setenta anos de 

existência. Em diversos momentos de sua história, a Universidade tem reconhecido seu 

                                                             
2PUC-SP - Plano de Desenvolvimento Institucional – 2015-2019, p. 13. 
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compromisso com movimentos políticos e sociais voltados à redução das desigualdades 

sociais e sua cooperação com as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

democrático e sustentável do país. Por meio de suas práticas de ensino, pesquisa e 

extensão, a Universidade tem buscado cooperar com as políticas públicas de inclusão 

social, estimulando a construção do conhecimento coletivo transformador e 

incentivando a visão crítica e a diversidade e pluralidade de saberes. 

Assim sendo, Missão e PDI ao lado de Responsabilidade Social se colocam 

como eixos condutores do trabalho de autoavaliação institucional, que busca 

compreender a missão vivida na instituição e a sua vocação comunitária, no cotidiano 

das relações funcionais, nos processos de ensino, pesquisa e extensão, nas decisões e 

nos processos de organização e gestão, pautados pelos objetivos e metas definidos no 

PDI. Também se tem como foco de análise os reflexos da missão institucional e da 

responsabilidade social na comunidade externa e na sociedade e de como é reelaborada 

nesses segmentos.  

DIMENSÃO: MISSÃO E PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2015-2019) é o instrumento que 

a Instituição utiliza no balizamento de seu planejamento e gestão. Teve como eixo 

norteador em sua elaboração a missão de uma Universidade católica confessional. Além 

de cumprir as exigências legais no que diz respeito à sua elaboração e abrangência, o 

PDI tem o objetivo de constituir-se como uma orientação que define os rumos da 

Universidade. 

Após o final de dois anos de sua implantação, a CPA buscou monitorar o 

alcance dos objetivos e metas previstas no PDI, procurando apresentar uma análise do 

caminho percorrido nesse período. Nessa direção, a CPA busca empreender um 

aprofundamento no trabalho já em curso de aproximação entre avaliação e planejamento 

institucional, visando o fortalecimento de tomada de decisões fundamentada em 

processos avaliativos. 

O PDI 2015-2019 apresenta doze itens que perfazem as dez dimensões 

avaliativas do Sinaes e mais um item que relaciona o PDI ao Projeto Pedagógico 

Institucional e outro sobre o desenvolvimento da Instituição e dos cursos. 
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Os objetivos propostos no PDI procuram expressar a identidade confessional e 

da característica comunitária da PUC-SP. Os cinco objetivos elencados são: 

 Manter a identidade comunitária e confessional da Universidade; 

 Fortalecer a imagem da Universidade; 

 Renovar o projeto institucional e suas respectivas estratégias de 

sustentabilidade no ensino, na pesquisa e na extensão; 

 Fortalecer as ações de responsabilidade social; 

 Aprimorar a gestão acadêmica, administrativa e financeira. 

A partir desses objetivos o PDI traz elencadas vinte e quatro metas que buscam a 

sua efetivação. Dada a característica de transversalidade deste eixo avaliativo, essas 

metas estão detalhadas e avaliadas ao longo da análise de todos os demais eixos e serão 

objeto de acompanhamento no Capítulo IV – Análise dos dados e das informações deste 

relatório. 

O PPI, Projeto Pedagógico Institucional, recebe atenção especial no PDI. 

Começa situando a PUC-SP enquanto uma Universidade católica com identidade 

própria em razão dos princípios que professa em relação ao ser humano e ao mundo. A 

PUC-SP se apresenta como um projeto de humanização em nome da autonomia da 

razão sustentada pela fé que confirma a vocação do ser humano para a liberdade. A 

educação católica apresenta-se como pauta universal para toda a humanidade. Assim, o 

PPI traz a marca de uma educação voltada para a cidadania, para o exercício 

profissional competente e responsável, assim como para o compromisso com a vida do 

planeta, pauta as políticas acadêmicas da universidade católica como ideal e como 

prática – em outros termos, como missão a ser traduzida permanentemente em projetos, 

em metas e ações.
3
  

O PPI está fortemente alicerçado numa análise da situação da PUC-SP em 

termos regionais, tanto da cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo e no Brasil 

como um todo. Essa inserção regional e nacional se dá não apenas pelas atividades de 

formação, em nível de graduação, pós-graduação e educação continuada, mas também 

por meio de atividades de prestação de serviço, desenvolvidas por setores e núcleos de 

extensão que estabelecem amplo diálogo e parcerias com a sociedade civil e o Estado. 

Os planejamentos pedagógicos dos cursos de todos os níveis da Universidade 

devem acompanhar os compromissos sociais acima citados e realizados de maneira 

                                                             
3 PUC-SP - Plano de Desenvolvimento Institucional – 2015-2019, p. 16. 
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articulada, assegurando internamente a organização do seu sistema de ensino 

indissociado da pesquisa e da extensão. 

A partir do exposto no PDI e as respectivas articulações com o PPI e com os 

projetos pedagógicos dos diferentes cursos, podemos tecer a análise a seguir. 

Os objetivos e finalidades da instituição estão formulados de maneira explícita e 

clara e acompanham as características regionais e as necessidades sociais abrangentes. 

O PDI completou, em 2016, dois anos de vigência. Nesse período, houve a assimilação 

necessária e suficiente pela comunidade universitária. Podemos perceber esse quesito 

através das reformulações pedagógicas de alguns cursos de graduação. Entendemos que 

essa apropriação se dá de maneira gradativa, mas já se percebe um alto grau de 

assimilação de seus princípios. A nova reitoria, que assumiu em final de 2016, traz em 

seu plano de ação incorporados os objetivos e metas do PDI. Dessa maneira, podemos 

perceber a coerência entre as intenções e as práticas realizadas na instituição e os 

propósitos formulados no PDI. 

A articulação dos objetivos, metas e as ações relativas às dez dimensões 

avaliativas foram tema de preocupação da CPA durante o ano de 2016, visto que 

permitem fornecer, de forma contínua, informações pertinentes, válidas e confiáveis 

sobre a realidade da instituição, buscando subsidiar tomadas de decisões para 

aperfeiçoamento. Trata-se de uma atividade de acompanhamento ininterrupto cujo 

objetivo é a retroalimentação do sistema institucional da PUC-SP. A proposta é 

disponibilizar insumos para recomendar medidas de ajustes das ações que possam ser 

adotadas, além de otimizar os resultados desejados, em relação aos Eixos e às 

dimensões institucionais avaliadas. 

DIMENSÃO: RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Historicamente, há um reconhecimento social de que a PUC-SP sempre se 

comprometeu com movimentos políticos e sociais engajados na busca da redução das 

desigualdades sociais, da justiça social e da cooperação com políticas públicas voltadas 

ao desenvolvimento democrático e sustentável do país.  E que, portanto, é uma 

instituição que se insere no cerne do debate teórico e na construção de ações efetivas 

que compreendem a realidade que a cerca, seus problemas, as questões sociais, políticas 

e econômicas de sua região e do país como um todo.  
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Sendo uma universidade comunitária e confessional, seu compromisso com a 

sociedade é intrínseco a sua natureza e identidade.  O compromisso em contribuir para 

que a sociedade se torne mais justa, democrática, econômica e ambientalmente 

sustentável, inclusiva e humana está imbricado no seus projetos e suas ações de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Assim, embora a responsabilidade social acompanhe as ações da Universidade 

em todas as dimensões institucionais, pode-se afirmar que cinco metas do PDI estão 

relacionadas a essa dimensão: 

Meta 1 – Manutenção da identidade comunitária e confessional da universidade, 

com reconhecida excelência acadêmica e inserção social no ensino, na pesquisa e na 

extensão, garantida a ampla gama de formações oferecida à sociedade.  

Meta 14 – Apoio aos cursos de graduação para estabelecimento de convênios e 

parcerias que intensifiquem a participação da Universidade nas políticas públicas, 

especialmente aquelas voltadas para a formação de professores e para a saúde.  

Meta 18 – Ampliação do compromisso com o acolhimento de populações 

vulneráveis, estudantes menos favorecidos economicamente, por meio da qualificação 

de seu acesso e permanência na Universidade, nos três níveis de ensino. 

Meta 19 – Criação de políticas de preservação do meio ambiente por meio de 

boas práticas do uso de recursos naturais e de produtos de consumo. 

Meta 20 – Fortalecimento da participação da comunidade interna na vida 

universitária nas dimensões acadêmica, cultural e comunitária. 

Com base em análise documental alguns aspectos serão destacados neste 

relatório de ciclo. Algumas discussões já tratadas em 2015 e 2016, serão retomadas em 

2017 em relação a essa dimensão: a) a busca da excelência do  ensino, pesquisa e 

extensão; b) a inclusão social; c) a intensificação da participação da Universidade em 

políticas públicas por meio de convênios e parcerias na área da assistência social, saúde, 

educação e justiça; d) o desenvolvimento de projetos e ações relacionadas à preservação 

do meio ambiente; e) preservação da memória e do patrimônio cultural e a participação  

na vida comunitária.  

 Os indicadores dos resultados alcançados no desenvolvimento do ensino, 

pesquisa e extensão no último triênio estão apresentados detalhadamente no Eixo 3: 

Politicas Acadêmicas. Cabe destacar a importância da cultura avaliativa da universidade 
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que tem sido implementada em diferentes instâncias da gestão da Universidade (Pró-

Reitorias, coordenações de cursos e programas, setores) que tem possibilitado 

objetividade ao processo de aperfeiçoamento do seu Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) e a proposição de reformas curriculares para a Graduação e ajustes em Programas 

de Pós-graduação.  

 Com relação às ações de inclusão social, a Universidade possui um conjunto de 

ações consolidadas, que buscam alcançar a equidade no atendimento ao estudante, 

impedir efeitos discriminatórios que desfavorecem o acesso e permanência na 

Universidade. Ações, projetos e programas que buscam fortalecer o desempenho 

acadêmico dos estudantes por meio de bolsas de ensino, bolsas acadêmicas (monitoria, 

iniciação cientifica), do programa tutorial de ensino pelo trabalho, acesso à informática, 

participação político acadêmica e acompanhamento psicológico. Dentre outras, destaca-

se política de bolsas de estudos/custeio relacionadas a programas governamentais como 

Prouni ou financiamento de estudos pela mantenedora Fundação São Paulo, suporte 

fornecido para o campo da saúde e educação, assistência e justiça social; acesso aos 

serviços da Derdic, Clínica Psicológica e Programa de Atendimento Comunitário, 

Núcleo de Trabalhos Comunitários, ou Escritório Modelos e Núcleo de Práticas 

Jurídicas que desenvolvem ações  voltadas para grupos minoritários detalhado nas 

Dimensões: Ensino, Pesquisa e Extensão e Atendimento ao estudante. 

Também cabe um destaque as ações de melhoria das condições para o acesso a 

portadores de deficiência nos campi, apresentadas na Dimensão Infraestrutura e o 

trabalho de alguns setores. 

Com relação à participação da Universidade em políticas públicas, a 

Universidade conta com a Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos 

Especiais (Cedepe), com a Derdic – que  é um CER II (Centro Especializado de 

Reabilitação) e está inserido na política do Sistema Único de Saúde (SUS) - ,  o Hospital 

Santa Lucinda, ligado à Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde e integrado ao 

complexo hospitalar de Sorocaba, referência para aproximadamente 50 municípios e 

atende, em sua maioria, a população carente da região.  

Com relação ao meio ambiente, as propostas estão mais direcionadas para a 

própria comunidade e são ainda bastante tímidas.  

No âmbito da preservação da memória e do patrimônio cultural e a participação 

na vida comunitária cabe destaque ao Centro de Documentação e Informação Científica 
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“Prof. Casemiro dos Reis Filho” Cedic. O Teatro da Universidade Católica é uma 

referência cultural na cidade de São Paulo e do Brasil. O Museu da Cultura, vinculado à 

Faculdade de Ciências Sociais tem como principais atribuições criar, preservar, 

pesquisar e expor acervos que ativem memórias e imaginários, incrementando o 

patrimônio cultural de forma inventiva e crítica, dando suporte a atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Com relação à comunidade universitária, a Pastoral Universitária 

desenvolve um conjunto de ações de base comunitária buscando trazer para o plano 

acadêmico-científico, a integralidade e a complexidade da experiência humana.  

Muito para além dos setores apontados acima estão as ações concretas 

relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão que se desenvolvem cotidianamente no 

seio universitário. A preocupação com a responsabilidade social perpassa os diferentes 

níveis da Universidade em suas práticas interdisciplinares e entre faculdades, cursos e 

programas. 

Entende-se, também, que a autoavaliação institucional propicia ações de 

responsabilidade social à medida que exige um olhar acurado sobre si mesmo e sobre os 

objetivos a que se destinam suas ações. Em diferentes partes deste relatório estão 

descritas ações diretamente voltadas à responsabilidade social e serão analisadas as 

ações avaliativas concernentes a elas. 
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Dimensão: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Neste capítulo do relatório abordamos a avaliação sobre as políticas acadêmicas 

da Universidade. Trata-se de um tema fundamental, pois é a área fim de uma IES. Não é 

por menos que temos relacionado a esse eixo a grande maioria das metas contidas no 

PDI. Assim, procuraremos apresentar os dados referentes às dimensões desse eixo, 

analisando-os de modo articulado ao monitoramento das metas do PDI e ao relato das 

ações decorrentes das políticas acadêmicas da PUC-SP instauradas no ciclo avaliativo 

(2015-2017). 

Esse eixo compõe-se de três dimensões. A dimensão das Políticas para o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão será tratada inicialmente pelas questões relacionadas ao Ensino. 

Estruturamos o relatório de maneira a enfocar os três níveis, que, embora articulados, 

podem ser compreendidos separadamente. Os níveis são: graduação, pós-graduação e 

educação continuada. Além desses níveis, há uma breve apresentação da situação do 

ensino à distância (EAD). 

Ainda nessa dimensão, trataremos, em seguida, das políticas para a pesquisa e 

das políticas acadêmicas relacionadas à extensão. 

A dimensão seguinte desse Eixo é a que diz respeito à Comunicação com a 

Sociedade. Por fim, serão avaliadas as ações decorrentes da dimensão 9 do Sinaes, 

Política de Atendimento aos Discentes. 

DIMENSÃO: ENSINO 

Graduação 

O ano de 2016 representou, para a graduação na PUC-SP, um momento de 

mudança. Após alguns anos de retração, visando fundamentalmente a sustentabilidade 

financeira da Instituição, e da rearticulação dos campi universitários, percebe-se que 

houve ações específicas que indicam uma retomada de investimentos que surtirão 

efeitos nos próximos anos, dentre as quais podemos destacar a criação de quatro novas 

graduações da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia (FCET): Engenharia 

Mecânica, Engenharia Eletrônica, Design de Interação e Matemática Empresarial. 

Ainda em atendimento às demandas acima, outras ações voltadas à graduação também 
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foram viabilizadas, destacando-se as reformulações de dezesseis cursos que procuraram 

avançar no aprimoramento de seus projetos pedagógicos e na reforma curricular. Esses 

cursos foram: Administração; Arte, História, Crítica e Curadoria; Ciências Atuariais; 

Comunicação das Artes do Corpo; Comunicação e Multimeios; Direito; Enfermagem; 

Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Relações 

Internacionais e Sistemas de Informação. 

Ao final de 2017, a PUC-SP apresentava o seguinte quadro de cursos de 

graduação. 

Quadro 4. Número de cursos em andamento em 2017 

Grau Nº 

Bacharelado 33 

Licenciatura 07 

Superior Tecnologia  01 

Total de cursos na PUC 41 
Fonte: SAE – 2007.  
Obs.: O número de curso é computado conforme registro no e-MEC e 
informações do banco da SAE, ou seja, curso e modalidade - 
bacharelado e licenciatura. Exemplo: História –Bacharelado, História 
Licenciatura (02 cursos). 

 

Quadro 5. Relação de cursos em andamento no ano de 2017 

Faculdade Curso Modalidade 

Educação Pedagogia Licenciatura 

Ciências Exatas 

e Tecnologia  

Ciência da computação Bacharelado 

Engenharia biomédica Bacharelado 

Engenharia civil Bacharelado 

Engenharia de produção Bacharelado 

Engenharia elétrica Bacharelado 

Matemática – EaD  Licenciatura 

Sistemas de informação Bacharelado 

Superior de tecnologia em Jogos Digitais 
Superior de 

Tecnologia 

Ciências Sociais 

Ciências Sociais Bacharelado 

Geografia 
Bacharelado 

Licenciatura 

História 
Bacharelado  

Licenciatura 

Relações Internacionais Bacharelado 

Serviço social Bacharelado 

Direito Direito Bacharelado 

Ciências 

Humanas e da 

Saúde  

Fisioterapia Bacharelado 

Fonoaudiologia Bacharelado 

Psicologia Bacharelado  

Filosofia, 

Comunicação, 

Letras e Artes 

Comunicação das artes do corpo Bacharelado 

Comunicação e multimeios Bacharelado 

Jornalismo Bacharelado 

Publicidade e Propaganda Bacharelado 

Filosofia 
Bacharelado 

Licenciatura 
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Arte: História, Crítica e Curadoria Bacharelado 

Letras: Língua Inglesa Licenciatura 

Letras: Língua Inglesa - tradução: 

inglês/português 
Bacharelado 

Letras: Língua Portuguesa Licenciatura 

Economia, 

Administração, 

Contábeis e 

Atuariais 

Administração – Campus Perdizes Bacharelado 

Administração – Campus Ipiranga Bacharelado 

Administração – Campus Santana Bacharelado 

Ciências atuariais Bacharelado 

Ciências contábeis Bacharelado 

Ciências econômicas Bacharelado 

Ciências econômicas - ênfase em Comércio 

Internacional 
Bacharelado 

Teologia 
Teologia – Campus Santana Bacharelado 

Teologia – Campus Ipiranga Bacharelado 

Ciências 

Médicas e da 

Saúde 

Enfermagem Bacharelado 

Medicina Bacharelado 

Fonte: SAE – 2017. Consulta na base do e-Mec. Disponível em  
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2. Acesso em dezembro de 
2017. 

OBS.: O número de curso é computado conforme registro no e-Mec e banco da SAE, ou seja, curso 
e modalidade - bacharelado e licenciatura. Exemplo: História – Bacharelado, História Licenciatura 
(02 cursos). 

 

Tabela 4. Número de cursos de graduação em andamento por campus 2015-2017  

Campus 
Número de cursos 

2015 2016 2017 

Perdizes 32 29 26 

Santana 4 3 2 

Consolação 11 10 9 

Sorocaba 4 2 2 

Ipiranga 4 3 2 

Total 55 47 41 
Fonte: SAE. Base de dados dezembro dos anos pesquisados. 

Em relação à distribuição dos cursos e número de alunos por campi, percebe-se a 

continuidade, já registrada em ano anterior, do esvaziamento do campus Santana. O 

campus Consolação também apresentou uma diminuição constante do número de 

cursos. O campus Ipiranga, assim como Sorocaba, sofreu a diminuição do número de 

cursos. O campus Perdizes continua sendo o grande polo de formação na graduação da 

PUC-SP, embora também tenha apresentado diminuição. Esses números indicam que a 

graduação na PUC-SP passa por uma readequação, com o fechamento de cursos que 

apresentaram baixa demanda. Com o término das atividades acadêmicas da PUC-SP no 

campus Barueri, os cursos que lá funcionavam foram encerrados, com exceção do curso 

de Fisioterapia que foi transferido para o campus Perdizes.  

 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2
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Tabela 5. Número de Estudantes e de Cursos de Graduação por campus - 2015 a 2017  

Campus 

2015 2016 2017 

N° 

estudantes 
% N° estudantes % 

N° 

estudantes 
% 

Perdizes 10778 81,00 10195 81,20 9789 81,92 

Santana 214 1,61 166 1,32 172 1,44 

Consolação  1147 8,62 1085 8,64 933 7,81 

Sorocaba 758 5,70 738 5,88 754 6,31 

Ipiranga 409 3,07 372 2,96 302 2,53 

Total 13306 100,00 12556 100,00 11950 100,0 
 Fonte: SAE. Base de dados dezembro dos anos pesquisados. 

No triênio 2018-2020, um dos objetivos da autoavaliação institucional será, por 

meio de instrumentos já desenvolvidos em plano piloto, a serem descritos adiante, 

identificar os motivos dessa queda. Duas são as hipóteses que deverão ser testadas. A 

primeira delas, diz respeito à abertura de cursos sem estudos prévios de demanda e 

viabilidade. Neste caso, o problema é a ausência de planejamento institucional que 

optou pela abertura de cursos com o único objetivo de obter receita sem atentar para a 

real necessidade da formação oferecida. Outra hipótese, é o perfil do curso oferecido, 

muitas vezes em dissonância com a necessidade da formação desejada. Exemplo disso, 

foi o oferecimento do curso de Turismo que não atendia às demandas do mercado de 

trabalho e que, diante da extremada concorrência, acabou sendo extinto.  

O plano da reitoria, empossada em final de 2016, é reverter o quadro aqui 

apresentado, desenvolvendo iniciativas que propiciem dinâmica favorável à ampliação e 

consolidação dos cursos de graduação, inclusive com a produção de novas diretrizes 

curriculares que deverão pautar futuras reformas e, se for o caso, a criação de novos 

cursos.  

O gráfico abaixo evidencia a queda tendencial no número de cursos oferecidos 

pela Universidade.   

Gráfico 6.  Número de cursos oferecidos na Graduação da PUC-SP de 2015 a 2017  

 
Fonte: e-MEC, Vestibular, SAE /PUC-SP (Base de dados: dezembro 
dos anos pesquisados). OBS.: O número de curso é computado 
conforme registro no e_MEC, ou seja, curso e modalidade - 

bacharelado e licenciatura. Exemplo: História –Bacharelado, História 
Licenciatura (02 cursos).  
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O número de estudantes atendidos na graduação também tem sofrido queda 

constante, conforme é possível observar no gráfico abaixo, o que reforça a hipótese de 

que a Universidade, para além de abrir novos cursos para garantir uma reversão da 

demanda, deve pensar cuidadosamente os motivos pelos quais essa queda tendencial 

tem sido verificada nos cursos já existentes. Mais uma vez, a hipótese é que a 

Universidade tem deixado de responder às mudanças da sociedade inclusiva, mais 

diretamente a formação profissional, como será possível observar em análise que será 

feita posteriormente, quando trataremos da avaliação dos cursos de graduação.  

Gráfico 7. Número de estudantes na Graduação da PUC-SP de 2015 a 2017 (dados do 2º 
semestre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: SAE /PUC-SP (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

O gráfico a seguir mostra distribuição de estudantes por Faculdades. Os dados 

revelam que cinco faculdades (Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes; 

Faculdade de Educação; Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais, 

Faculdade de Ciências Sociais e Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia) 

apresentam queda gradativa no número de estudantes, cabendo destaque para a 

Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais, Faculdade de Ciências 

Exatas e Tecnologia e a Faculdade de Educação, as que apresentaram queda mais 

significativa nos últimos anos.  

Gráfico 8. Distribuição de estudantes na Graduação por Faculdade de 2015 a 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fonte: SAE/PUC-SP. (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 
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Os Cursos Superiores de Tecnologia também tiveram forte retração nos últimos 

anos, restando em funcionamento apenas o curso de Tecnologia em Jogos Digitais e, um 

aluno finalizando o curso de Tecnologia em Marketing. Como mostra o quadro abaixo.  

Tabela 6. Número de estudantes nos Cursos Superiores de Tecnologia por curso, Faculdade e 

Campus: 2015 – 2017 

Faculdade Campus Curso Superior em Tecnologia Turno 
Nº estudantes 

2015 2016 2017 

FEA Santana Marketing N 7 7 1 

FCET Consolação Jogos Digitais M 155 155 114 

FAFICLA Consolação Conservação e Restauro M 3 3 0 

Total 173 165 115 
                    Fonte: SAE/PUC-SP. (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

Os cursos de Licenciatura da PUC-SP, que já vinham sofrendo retração nos anos 

de 2015 e 2016, sofreram nova diminuição em 2017. Deve-se salientar que alguns 

cursos chegaram a ter oferta de vagas no vestibular, mas houve fechamento de turma 

devido à baixa procura. Entre esses cursos está o de Licenciatura em Matemática, único 

curso de graduação oferecido na modalidade EaD pela PUC-SP.  

Tabela 7. Distribuição de estudantes de Licenciatura por Campus, Faculdade e Curso 2015-2017  

Faculdade Curso 

Nº estudantes na licenciatura   

(dados 2º semestre) 

2015 2016 2017 

FCS 

Geografia 17 1 0 

História  100 112 88 

Filosofia 16 10 1 

  

FAFICLA 

Letras: Língua Espanhola e Língua Portuguesa 3 0 0 

Letras: Língua Francesa e Língua Portuguesa 6 2 0 

Letras: Língua Inglesa 20 3 1 

Letras: Língua Inglesa e Língua Portuguesa 19 5 0 

Letras: Língua Portuguesa 19 18 37 

FE Pedagogia 220 157 123 

FCET Matemática EAD 26 14 0 

Total 446 322 250 
Fonte: SAE 

Apesar da diminuição do número de estudantes nos cursos de licenciatura, cabe 

ressaltar que a Universidade tem investido em políticas voltadas para as licenciaturas. 

Conforme o Plano de Trabalho Analítico de 2017, elaborada pela Reitoria da 

Universidade, é meta para o ano de 2018 “fortalecer os cursos de licenciatura da PUC-

SP”. Para tanto, foram propostas as seguintes estratégias: 
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1. Realizar diagnóstico da oferta e ocupação de vagas dos cursos de licenciatura, 

na cidade e estado de São Paulo, em instituições públicas e privadas (consideradas 

concorrentes da PUC-SP); 

2. Realizar diagnóstico interno, em conjunto com as coordenações dos cursos de 

licenciatura, dos principais entraves para sua oferta, evolução e sustentabilidade; 

3. Elaborar proposta que atenda às necessidades internas e tenham apelo externo 

para implantação em 2018” (p. 15).  

No contexto de cursos voltados para a formação de professores, destaca-se a 

participação da PUC-SP no Programa Nacional de Formação de Professores (Parfor) 

que tem como objetivo induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de 

qualidade, para professores em exercício na rede pública de educação básica.  

Ainda no sentido de apresentar um panorama geral de resultados dos cursos de 

graduação, o quadro abaixo apresenta os conceitos dos cursos obtidos pelas avalições 

externas. Durante o ciclo 2015-2017, a CPA promoveu diferentes atividades junto aos 

cursos de graduação e, para tanto, realizou o levantamento dos resultados dos cursos nos 

indicadores de qualidade do MEC. O trabalho desenvolvido buscou integrar os 

resultados do Enade e das avaliações in loco aos dados das avaliações internas. Os 

dados abaixo são parte do projeto de avaliação de curso empreendido pela CPA, cujos 

procedimentos e análises serão apresentados mais adiante nesse relatório. 

Quadro 6: Cursos de graduação da PUC-SP (em funcionamento em 2017) e conceitos de 

avalições externas (dado conforme ano de avaliação) 

Faculdad

e 
Curso Modalidade 

Enad

e 
CPC 

Conceito 

de Curso 

IDD 

Educaçã

o 
Pedagogia Licenciatura 4 4 - 3 

Ciências 

Exatas e 

Tecnolog

ia  

Ciência da computação Bacharelado 3 3 - 4 

Engenharia biomédica Bacharelado 3 3 4 - 

Engenharia civil Bacharelado - - 4 - 

Engenharia de 
produção 

Bacharelado 2 4 4 - 

Engenharia elétrica Bacharelado 2 3 - 3 

Matemática – EaD  Licenciatura 4 4 4 - 

Sistemas de 

informação 
Bacharelado 3 4 3 - 

Superior de tecnologia 

em Jogos Digitais 

Superior de 

Tecnologia 
- - 4 - 

Ciências 

Sociais 

Ciências Sociais Bacharelado 4 3 - 2 

Geografia 
Bacharelado 3 3 3 1 

Licenciatura 4 4 3 1 

História Bacharelado  3 4 - 1 
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Licenciatura 4 4 4 1 

Relações 
Internacionais 

Bacharelado 4 3 5 2 

Serviço social Bacharelado 4 4 5 3 

Direito Direito Bacharelado 3 3 4 2 

Ciências 

Humana

s e da 

Saúde  

Fisioterapia Bacharelado 3 4 - - 

Fonoaudiologia Bacharelado 3 4 4 5 

Psicologia Bacharelado  4 4 4 - 

Filosofia, 

Comunic

ação, 

Letras e 

Artes 

Comunicação das artes 
do corpo 

Bacharelado - 4 - - 

Comunicação e 

multimeios 
Bacharelado - 4 - - 

Jornalismo Bacharelado 4 3 4 5 

Publicidade e 

Propaganda 
Bacharelado 2 3 5 3 

Filosofia 
Bacharelado 4 4 - 2 

Licenciatura 4 4 - 2 

Arte: História, Crítica e 
Curadoria 

Bacharelado - 5 - - 

Letras: Língua Inglesa Licenciatura 4 3 3 3 

Letras: Língua Inglesa 
- tradução: 

inglês/português 

Bacharelado 3 - 4 3 

Letras: Língua 

Portuguesa 
Licenciatura 4 3 4 3 

Economi

a, 

Administ

ração, 

Contábei

s e 

Atuariais 

Administração – 

Campus Perdizes 
Bacharelado 3 3 - 3 

Administração – 

Campus Ipiranga 

Bacharelado 
3 4 5 - 

Administração – 

Campus Santana 

Bacharelado 
3 3 - 3 

Ciências atuariais Bacharelado - - 4 - 

Ciências contábeis Bacharelado 4 4 - 4 

Ciências econômicas Bacharelado 2 3 - 3 

Ciências econômicas - 

ênfase em Comércio 

Internacional 

Bacharelado 2 3 4 - 

Teologia 

Teologia – Campus 

Santana 
Bacharelado 3 3 4 - 

Teologia – Campus 

Ipiranga 
Bacharelado 4 4 5 - 

Ciências 

Médicas 

e da 

Saúde 

Enfermagem Bacharelado 4 4 4 4 

Medicina Bacharelado 4 4 4 3 

Fonte: e-Mec. Disponível em: http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2  . Acesso em: 14 dez. 2017. Obs.: considerou-se 

o conceito do último CPC ou do último CC (pela avaliação in loco).  

 

Nos dados apresentados, chama atenção o IDD dos cursos vinculados à 

Faculdade de Ciências Sociais, bem como o do curso de Filosofia. Esses números 

reforçam a hipótese, a ser desenvolvida mais adiante, de que a PUC-SP, com uma 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTQ2
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tradição humanista já bastante consolidada, nos cursos em que essa característica é mais 

acentuada, não tem conseguido acrescentar aos estudantes nada muito além de uma 

formação geral que eles já trazem das escolas. No caso desses cursos, talvez seja 

importante avaliar mais detidamente a formação profissional e o quanto a Universidade 

pode contribuir para a inserção desses jovens no mercado de trabalho.  

Essa análise é, inclusive, corroborada pelos dados apresentados a seguir sobre 

egressos. O grupo de estudantes que menos está integrado a sua área de especialização é 

o da Faculdade de Ciências Sociais.  

Relação oferta/demanda e acesso aos cursos 

O acesso aos cursos de graduação da PUC-SP se dá, majoritariamente, via 

vestibular. Para melhor analisarmos o comportamento dos cursos é preciso olhar para 

relação oferta e demanda de vagas. A diminuição de vagas oferecidas pelo vestibular 

nos últimos anos é fruto de um esforço de adequação em relação à demanda, visto que 

alguns cursos apresentavam um preenchimento de vagas aquém do número de oferta. 

O crescimento da demanda geral não acompanha a efetivação da matrícula. A 

CPA tem acompanhado esses números e devolvido aos gestores dos cursos objetivando 

adequações. Com exceção dos cursos de Direito, Psicologia, Pedagogia e Relações 

internacionais, tem-se percebido, inclusive, que alguns cursos apresentam forte 

demanda no vestibular, com grande número de inscritos por vaga, mas acabam não 

preenchendo o número total dessas vagas.  A redução de oferta de vagas, que vem se 

consolidando desde 2012, torna a oferta mais compatível com os percentuais reais de 

preenchimento. 

No entanto, é importante ressaltar que a redução na oferta de vagas não é 

solução para o problema de baixa demanda. Se, em um primeiro momento, pode sugerir 

adequação, no longo prazo, não resolve diretamente o problema, como os dados abaixo 

revelam, mantendo-se a queda tendencial.   

Pelos quadros abaixo, pode-se acompanhar a evolução dos números de inscritos, 

de vagas, de ingressantes da graduação, da relação candidato/vaga e do percentual de 

preenchimento de vagas. 
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Tabela 8. Distribuição de número de inscritos, vagas, ingressantes da graduação, relação 

candidato/vaga e percentual de preenchimento de vagas. 2015-2016-2017 

Nº de alunos 2015 2016 2017 

Inscritos 16943 14542 16364 

Vagas 4145 4065 3630 

Ingressantes/matriculados 3434 2597 2627 

Relação Candidato/vaga 

% 
4,08 3,57 

4,50 

Preenchimento de vagas 

(%). 
82,8 63,88 

72,36 

Fonte: Vestibular da PUC-SP e SAE/ PUC-SP 

Tabela 9. Número de inscritos/vagas/ingressos/relação candidato-vaga/preenchimento % por 

Faculdade 

Faculdade Ano Inscritos Vagas Ingressantes/Matriculados 
Relação 

C/V 

Preenchimento 

de vagas 

FCS 

2015 1415 500 394 2,83 78,80% 

2016 1376 550 316 2,50 57,45% 

2017 1411 470 313 3,00 66,59% 

FE 

2015 93 80 34 1,16 42,50% 

2016 155 120 46 1,29 38,33% 

2017 109 40 42 2,72 100% 

FACHS 

2015 1297 300 291 4,32 97% 

2016 1230 260 266 4,73 100% 

2017 1439 260 230 5,53 88,46% 

FCET 

2015 1066 620 315 1,72 50,80% 

2016 714 550 177 1,30 32,18% 

2017 773 570 140 1,35 24,56% 

FCMS 

2015 4845 150 147 32,30 98% 

2016 4663 150 140 31,08 93,33% 

2017 4402 140 127 31,44 90,71% 

FEA 

2015 1873 1135 928 1,65 81,76% 

2016 1661 1050 594 1,58 56,57% 

2017 1826 890 658 2,05 73,93% 

FT 

2015 134 180 99 0,74 55% 

2016 126 180 75 0,70 41,66% 

2017 136 110 93 1,23 84,54% 

FD 

2015 4637 550 740 8,43 100% 

2016 3198 550 610 5,81 100% 

2017 4971 630 708 7,89 100% 

FAFICLA 

2015 1583 630 423 2,51 67,14% 

2016 1419 635 373 2,23 58,74% 

2017 1297 520 316 2,49 60,77% 
Fonte: Vestibular e SAE 

Analisando-se a situação da oferta de vagas, inscritos e ingressantes por 

Faculdade em 2017, observa-se uma situação de relativa estabilização da demanda. 

Dada a adequação do número de vagas ofertado no vestibular 2016, percebemos que a 

relação candidato/vaga sofreu acréscimo em três faculdades (FCS, FE e FCMS), sem, 

no entanto, reverter a relação de queda na relação ingressantes/matriculados. O mesmo é 

possível dizer das faculdades FCET e FAFICLA que também reduziram o número de 
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vagas sem alterar, por isso, a queda tendencial que já vinha sendo evidenciada no 

número de inscritos.  

Quanto ao preenchimento das vagas, nota-se que em algumas faculdades esse 

número ainda está muito aquém do desejável, apresentando percentuais muito baixos, 

como é o caso da FCET (32%) e FEA (57%). Nesta última, houve uma estabilização da 

demanda, mas uma diminuição significativa no preenchimento das vagas. É preciso, 

portanto, que a faculdade empreenda um esforço de compreensão da adequação dos 

seus cursos e da oferta de vagas frente às necessidades locais e a demanda atual por 

cursos nessa área. No caso da FCET, houve diminuição na demanda e aumento do 

número de vagas oferecidas no vestibular.  

Os dados apresentados apenas confirmam que uma política de redução das vagas 

ofertadas não tem qualquer relação com a queda tendencial da demanda. Apenas 

mascaram o problema que precisa ser direta e institucionalmente enfrentado por meio de 

diagnósticos próprios a cada um dos cursos.  

Há faculdades que apresentam números superiores a 100% no preenchimento 

das vagas, o que ocorre pelo fato de o curso ter preenchidas todas as vagas do vestibular 

e receberem outros alunos por meio de outras formas de ingresso, como o Prouni. 

Internacionalização 

A PUC-SP apresenta resultados positivos em relação à ampliação do trabalho de 

Internacionalização. A análise dos dados apresentados pela Instituição aponta um 

constante investimento na participação dos estudantes em atividades de intercâmbio, 

ações de mobilidade internacional e no estabelecimento de parcerias.  

A universidade tem mostrado um empenho no desenvolvimento das políticas de 

Internacionalização e Interinstitucionalização, o que se verifica pelo número de 

atividades e de envolvimento de estudantes e docentes. Os dados sobre mobilidade 

internacional serão apresentados mais adiante neste relatório, na dimensão de 

Atendimento ao estudante.  
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Perfil do Estudante de Graduação da PUC-SP 

Ao longo do ciclo avaliativo 2015 - 2017, a CPA realizou estudos sobre o perfil 

do estudante de graduação. Utilizou, para tanto, dados oriundos da coordenadoria de 

Vestibular, que são coletados no momento em que os estudantes ingressam na 

Instituição. Na universidade, há diversas formas de ingresso. Para esse estudo, 

priorizou-se apenas os ingressantes via vestibular e Prouni, totalizando uma população 

de 2.451 estudantes respondentes. Há que se atentar que os dados apresentados abaixo 

não discriminam os estudantes que entram pelo sistema Prouni, o que será feito em uma 

segunda etapa.  

Conforme os dados desse estudo, há uma pequena maioria do sexo feminino, 

52% contra 48% do sexo masculino. A maioria deles se encontra na faixa dos 17 aos 19 

anos (no momento do ingresso) e, quanto ao estado civil, 96% são solteiros. Esses dados 

apontam para o fato de que a PUC-SP atende, primordialmente, o estudante recém-

formado no ensino médio e que ainda não estabeleceu família. A grande maioria 

frequentou exclusivamente escola particular, tanto no ensino fundamental (76%), 

quanto no ensino médio (75%). 

 Além do vestibular na PUC-SP, 25% também prestaram exclusivamente o 

vestibular da Fuvest e 15% prestaram vestibular na PUC-SP, Fuvest e em outras IES 

públicas.  

O número de estudantes da PUC-SP que são filhos de pais com ensino superior é 

bastante alto: 60% no caso do pai e 63% no caso da mãe, sendo 16% dos pais com 

mestrado ou doutorado e 13% das mães nessa situação. A grande maioria mora com os 

pais, não exerce atividade profissional e não contribui para o sustento da família, 

indicadores de uma posição no espaço social privilegiada.  

Abaixo apresentamos os principais resultados desse levantamento. 

Gráfico 9. Frequência das respostas dos ingressantes por sexo. 

 
                  Fonte: CPA  
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Gráfico 10. Frequência das respostas dos ingressantes por idade. 

 
             Fonte: CPA 

Gráfico 11. Frequência das respostas dos ingressantes, opção de escolha de IES. 

 
          Fonte: CPA 

 

Gráfico 12. Frequência das respostas dos ingressantes, motivo principal da escolha da 
instituição da primeira opção. 

 
 Fonte: CPA 
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Gráfico 13. Frequência das respostas dos ingressantes, motivo mais forte que levou a optar pelo 

curso. 

 
Fonte: CPA 

Gráfico 14. Frequência das respostas dos ingressantes, exerce alguma atividade remunerada. 

 
Fonte: CPA 

 

Gráfico 15. Frequência das respostas dos ingressantes, participação na vida econômica da 

família 

 
Fonte: CPA 
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Gráfico 16. Frequência das respostas dos ingressantes, com quem mora 

 
Fonte: CPA 

Os dados sobre o perfil dos estudantes da Universidade são extremamente 

importantes para um estudo de demanda e é o que pode ajudar a explicar os motivos 

pelo quais a Universidade tem apresentado queda significativa na procura de seus 

cursos.  

Como os dados mostram, a maior parte dos estudantes que procura a 

Universidade são jovens que advém de famílias bem posicionadas socialmente, expressa 

na formação dos pais e mesmo no fato de que a maior parte deles não trabalha e nem 

precisa contribuir para a renda familiar. Além disso, a maior parte deles fez o ensino 

médio em escolas particulares, dado extremamente relevante para pensar o problema de 

evasão na PUC-SP. Isso porque, considerando as escolas privadas de ensino médio da 

cidade de São Paulo, boa parte delas possui em média uma mensalidade em torno de R$ 

2.000,00
4
. Sendo assim, excetuando-se os cursos da Universidade cuja mensalidade está 

muito acima desta média, como é o caso do curso de medicina, e que, ainda assim, não 

sofre problema de demanda, os demais estão na faixa média do valor que os pais já têm 

disponível em seus respectivos orçamentos para custear os estudos dos filhos. Mais uma 

vez, é preciso atentar que a maior parte dos estudantes vive com os pais e não custeia 

sua reprodução cotidiana.  

Sendo assim, a hipótese de que a alta mensalidade seria um componente 

significativo para a evasão precisa ser revista. Como outros dados têm demonstrado, 

sobretudo a informação dada pelos estudantes no primeiro grupo operativo realizado, de 

                                                             
4
 Cf. http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/10/1924610-compare-as-mensalidades-de-1104-

escolas-privadas-de-sao-paulo.shtml (acesso em 18 de março de 2018).  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/10/1924610-compare-as-mensalidades-de-1104-escolas-privadas-de-sao-paulo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/10/1924610-compare-as-mensalidades-de-1104-escolas-privadas-de-sao-paulo.shtml
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que trataremos adiante, o maior problema está na correlação entre mensalidade paga e o 

serviço oferecido, seja em termos de atualização do curso, seja em termo de 

infraestrutura institucional, os problemas mais indicados pelos estudantes quando 

explicam o motivo da evasão de seus colegas, logo no primeiro ano. 

Além disso, outra hipótese que tem se reforçado a partir da análise dos dados, é 

que a Universidade precisa investir na formação profissional de seus estudantes. 

Conforme os dados apresentados mais adiante sobre o perfil dos egressos, é 

significativo que a maior parte deles atribua a PUC a sua formação geral, com alta 

porcentagem de responsabilidade, enquanto que, no que diz respeito à formação 

específica, quase todos considerem que a PUC contribuiu apenas e em média com 50%. 

Dado que uma Universidade tem por objetivo primordial a formação profissional, a 

percepção dos estudantes não pode ser desprezada.  

Os dados referentes ao IDD, já apontados anteriormente, associados aos dados 

do perfil dos estudantes e dos egressos têm convergido para uma mesma direção: a 

Universidade tem cumprido com a sua parcela na formação geral e humanista dos 

estudantes, mas está precisando fazer uma inflexão significativa em direção à formação 

profissional, sobretudo naqueles cursos em que essa formação é pouco identificada, 

como é o caso da Faculdade de Ciências Sociais e mesmo o curso de Filosofia. 

Inclusive, se ela pretende manter seu perfil humanista, são esses cursos que precisam 

sofrer uma mudança significativa de forma a evitar que deixem de ser oferecidos em 

curto prazo.  

Outra fonte de dados utilizada pela CPA foram os microdados gerados pelas 

respostas dos estudantes participantes do Enade nos anos 2012, 2013 e 2014, que   

permitiu traçar um perfil dos estudantes concluintes dos cursos de graduação da PUC-

SP.  Foram utilizados esses anos de maneira a abranger todo um ciclo avaliativo. 

Inicialmente o planejado era utilizar os dados do Enade 2015, descartando 2012, mas 

até o momento de construção desse relatório ainda não estavam disponíveis. Dessa 

maneira, duas metodologias foram utilizadas para levantamento dos dados do perfil dos 

graduandos, uma para os ingressantes e outra para os concluintes. As duas se 

complementam, fazendo com que tenhamos um quadro mais geral e completo desse 

perfil. Os principais dados desse levantamento são: 
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 Raça/cor 

Conforme se pode notar na tabela abaixo, vem caindo a participação 

proporcional dos brancos a cada edição do exame, sinal claro do efeito de políticas 

como, entre outras, as quotas, o Prouni e Fies, que impulsionam o acesso de indivíduos 

de outras raças/cores ao ensino superior.  

Tabela 10. Perfil dos estudantes do Enade 2012 a 2014 - por raça/cor 

 
 Fonte: INEP – Enade 2012, 2013 e 2014. 

Exemplo disso é a participação de afrodescendentes (negros, pardos e mulatos) 

no Brasil como um todo, que saltou de 32,3% em 2012 para 43,2% em 2013 e 49,4% 

em 2014, enquanto nesse período o movimento entre os brancos partiu de 64,5%, caiu 

para 50,2% e depois para 47,9%. Na PUC-SP ocorreu processo semelhante no mesmo 

período onde a participação proporcional dos afrodescendentes no Enade foi 11,0%, 

passando para 18,1% e 22,2%, respectivamente, nos dois anos seguintes.  

 Gênero 

Em relação ao sexo e gênero é flagrante a crescente presença proporcional de 

mulheres entre os alunos concluintes (tabela 11). No país, para cada 10 alunos 

concluintes homens observa-se a presença de 13 mulheres em 2012, 39 em 2013 e 52 

em 2014. Na PUC-SP esses valores são 11, 32 e 21 respectivamente.   

Tabela 11. Número de estudantes participantes do Enade na PUC-SP e outras IES, segundo sexo 

IES 
Feminino Masculino 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

PUC-SP 1267 174 144 1156 55 70 

Outras em SP Capital 19201 4782 8794 13779 1077 1043 

Outras em SP Interior 32918 6310 12174 22168 2018 1927 

Outras fora de ESP 157580 62583 53900 119445 15785 11462 

Total Geral 210966 73849 75012 156548 18935 14502 
 Fonte: INEP – Enade 2012, 2013 e 2014. 
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Avaliação de Egresso da Graduação    

Conforme já relatado no capítulo sobre a Metodologia, a CPA empreendeu em 

2016 um amplo levantamento dos egressos, tanto da graduação como da pós-graduação. 

A participação dos egressos foi considerada boa para alguns cursos e faculdades. 

Outros, no entanto, tiveram baixa participação, acarretando na impossibilidade de 

análises estatisticamente significativas. Apresentamos, primeiramente, os dados gerais 

para todos os egressos da graduação e, em seguida, os dados por faculdades, uma vez 

que se tornou inócua a avaliação por curso.  

A tabela abaixo apresenta os dados de participação dos egressos por faculdades. 

Tabela 12 - Distribuição por faculdade dos questionários respondidos e esperados - Egressos da 
Graduação 2008-2015  

Faculdade do último curso de graduação 

concluído na PUC/SP 

Questionários 
% de 

respostas 
Respondidos Esperados 

Absoluto % Absoluto % 

Faculdade de Ciências Exatas e 

Tecnologia 
111 5,7 769 4,2 14,4 

Faculdade de Ciências Humanas e da 

Saúde 
237 12,2 1653 9 14,3 

Faculdade de Ciências Médicas e da 

Saúde 
97 5 1149 6,2 8,4 

Faculdade de Ciências Sociais 332 17,1 2383 12,9 13,9 

Faculdade de Direito 441 22,7 4186 22,7 10,5 

Faculdade de Economia, Administração, 

Contábeis e Atuariais 
536 27,6 6500 35,3 8,2 

Faculdade de Educação 53 2,7 536 2,9 9,9 

Faculdade de Filosofia, Comunicação, 

Letras e Artes 
101 5,2 1075 5,8 9,4 

Faculdade de Teologia 35 1,8 182 1 19,2 

Total 1943 100 18433 100 10,5 
 Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2017  

Pelas tabelas e gráficos abaixo podemos ter uma noção dos dados colhidos e das 

primeiras análises realizadas. A recomendação da CPA é que esses dados sejam 

utilizados pelos gestores dos cursos na perspectiva de construção de estudos que sirvam 

para o seu aprimoramento, tais como: reformulação da estrutura curricular e das 

disciplinas; aprimoramento do currículo; alinhamento do curso ao perfil dos estudantes; 

adequação do curso na formação profissional do egresso e sua inserção no mercado de 

trabalho, entre outras.  
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Situação ocupacional atual dos egressos 

No que tange à situação ocupacional, como mostra o gráfico 1, a proporção de 

nossos egressos da graduação que atua na área de formação ronda 75% dos 

respondentes. No caso dos formados em Direito, essa proporção chega a 83,7%.     

  Gráfico 17. PUC/SP: Egressos da graduação por situação ocupacional atual 

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

A distribuição por faculdade dos respondentes dentro ou fora da área de 

formação pode ser observada no gráfico abaixo, cabendo destaque negativo para a 

Faculdade de Ciências Sociais. Para essa faculdade, que congrega as graduações em 

Ciências Sociais, Geografia, História, Relações Internacionais e Serviço Social, menos 

da metade, 49,1%, do contingente de respondentes atua na área de formação. 

Gráfico 18. PUC/SP: Egressos da graduação por área de atuação, segundo a faculdade 

 
   Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 
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Além de ser alta a proporção de graduandos atuando na área de formação, 

74,9%, também considera rápida a sua inserção profissional, mesmo que fora da área de 

atuação. O gráfico seguinte mostra que, praticamente, 70% dos respondentes se 

inseriram em menos de um ano após a conclusão da graduação, sendo que 54,9% o 

fizeram imediatamente.  

Gráfico 19. PUC/SP: Egressos da graduação por tempo decorrido para inserção profissional 

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

Em termos de rendimento mensal, 45,5% dos respondentes auferem mais de R$ 

4.000,00, gráfico 20. Considerando somente os que efetivamente declararam o ganho 

mensal e atuam na área de formação este percentual chega a 60,3%. Vale lembrar que, 

em valores de novembro de 2016, a Pesquisa de Emprego e Desemprego na Grande São 

Paulo da SEADE/DIEESE aponta que o rendimento médio dos ocupados em geral nesta 

região era de R$ 2.003,00 e que para os ocupados com curso superior era R$ 4.130,00. 

Gráfico 20. PUC/SP: Egressos da graduação por rendimento mensal 

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 
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Muitos dos egressos de nossos cursos de graduação que atuam na área de 

formação o fazem em mais de um setor de atividade. Porém, considerado apenas o 

principal, como mostra o próximo gráfico, é no setor privado que se concentra a grande 

massa de respondentes, 70,9%. Esse fato sugere que boa parte de nossos cursos de 

graduação, entre outras virtudes, atende às expectativas do mercado. Vale lembrar que 

atualmente 74,9% dos egressos atuam na área de formação (gráfico x).     

Gráfico 21. PUC/SP: Egressos da graduação que atuam na área de formação por setor de 

atividade     

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

Em relação ao vínculo na atividade principal, observa-se que praticamente a 

metade dos egressos atua como empregado do setor privado, 47.3% são contratados 

pela CLT e 1,9% tem contrato temporário (gráfico 6). Somando-se os 12,4% de 

servidores públicos, conclui-se que quase 2/3 dos respondentes que atuam na área de 

formação o fazem como assalariados e, portanto, tem postos de trabalho formais. Em 

tempos em que a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo, segundo 

dados da SEADE/DIEESE, em maio de 2017 atingiu 18,8%, esse indicador entre os 

egressos atuantes na área é de apenas 1,2%. 

Pela ordem, Economia, Administração, contábeis e Atuariais, com 74,5%, 

Ciências Exatas, 59,7%, Educação, 52,2%, Ciências Sociais, 50,3% e Filosofia, 

Comunicação, Letras e Artes 41,5%, são as faculdades que apresentaram maior 

contingente atuando como celetistas. Enquanto para Teologia o maior contingente 

44,4%, atua como voluntário, os egressos de Ciências Médicas e da Saúde se distribuem 

quase que igualmente, com proporções ao redor 23%, entre autônomos, servidores 

públicos, celetistas e bolsista. Fenômeno em proporções semelhantes ocorre no Direito, 

apenas trocando bolsistas pela categoria outro. A maior porção entre os egressos de 

Ciências Humanas e da Saúde atuam como autônomos, 43%, e celetistas, 36%. A maior 

porção de desempregados, 6,1%, encontra-se nos respondentes oriundos da Faculdade 

de Filosofia.  
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Gráfico 22. PUC/SP: Egressos da graduação que atuam na área de formação por espécie de 

vínculo na atividade principal 

 
           Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

A maior proporção, 41,9%, dos respondentes egressos da Faculdade de Ciências 

Sociais atua no setor público, diferentemente dos oriundos das demais faculdades, 

exceto Teologia, que em sua maioria atua no setor privado. No âmbito da Faculdade de 

Teologia o fenômeno se repete, só que desta feita a maioria, 57,3%, dos respondentes 

atua no Terceiro Setor. Confira o gráfico abaixo para todas as faculdades. 

Gráfico 23. PUC/SP: Egressos da graduação que atuam na área de formação por setor de 

atividade, segundo a faculdade 

 
      Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 
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Avaliação do curso pelo egresso 

O levantamento incluiu oito perguntas nas quais os ex-alunos julgavam a 

contribuição do curso em oito aspectos relativos à formação profissional. Os aspectos 

investigados foram: Corpo docente, Formação teórica, Formação para a prática 

profissional, Estágios, Intercâmbio, Eventos acadêmicos, Iniciação científica e 

Monitoria, com as seguintes possibilidades de respostas: contribuiu muito, contribuiu 

razoavelmente, contribuiu pouco e não contribuiu.  

A partir das respostas coletadas para esses aspectos construímos um indicador 

que os sintetiza em um único valor que varia de zero a cem. Se as respostas para todos 

os itens foram “não contribuiu”, o indicador sintético assume o valor zero. Caso todas 

as respostas tenham sido “contribuiu muito”, o valor do indicador sintético é cem. Entre 

esses dois valores se situam todas as possíveis combinações de respostas, do modo que 

quanto mais positivas, mais se aproximam do valor cem e, no sentido contrário, se 

aproximam do valor zero. 

O gráfico a seguir mostra o valor médio deste indicador, batizado de “Índice da 

contribuição do curso para a formação profissional” por faculdade, considerando todos 

os respondentes e os que trabalham na área de formação. Como se pode notar, não há 

diferença significante entre os índices. Se considerarmos 70 como o valor mínimo 

desejável para o índice, perceberemos que apena as faculdades ligadas à área de saúde e 

Teologia se aproximam deste ponto.  

Gráfico 24. PUC/SP: Índice da contribuição do curso para a formação profissional geral e para 

os que trabalham na área de formação, segundo a faculdade    

 
                 Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 
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Com a mesma mecânica de cálculo usada para o Índice da contribuição do curso 

para a formação profissional, baseado na valoração da contribuição do curso para 

aspectos relevantes para a caminhada na vida profissional, construímos um indicador 

para medir a contribuição do curso para a formação cultural, ética e profissional dos 

graduandos. Para compor este indicador foram considerados seis aspectos, a saber: 

Cultura geral, Capacidade de gestão e liderança, Iniciativa para promover mudanças no 

trabalho, Habilidade para o trabalho em equipe, Consciência ética para ao exercício 

profissional e Competência específica da área profissional. Batizamos esse indicador de 

“Índice da contribuição do curso para formação social”, que também varia de 0 a 100. O 

gráfico seguinte mostra os valores médios observados para esse indicador por faculdade. 

Da mesma forma que com o índice anterior, se considerarmos 70 como o valor mínimo 

desejável para este índice, apenas três faculdades não alcançam este valor: Ciências 

Exatas e Tecnologia, Filosofia, Comunicação, Letras e Artes e Direito. 

Gráfico 25. PUC/SP: Índice da contribuição do curso para a formação social geral e para os que 

trabalham na área de formação, segundo a faculdade   

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 

Os gráficos abaixo indicam a situação profissional do egresso. Esse item é 

bastante significativo para a verificação da efetividade de um curso na sua capacitação 

profissional. 
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Gráfico 26. Situação profissional do Egresso 2008-2015 por Faculdade. 

Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 

 

Gráfico 27. Tempo decorrido para inserção profissional do Egresso 2008-2015 por Faculdade. 

 Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 
Gráfico 28. Faixa salarial de quem trabalha na área da graduação - Egresso 2008-2015 por 

Faculdade. 

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 
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Gráfico 29. Setor de Atuação - Egresso 2008-2015 por Faculdade. 

Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 

Alguns itens dos cursos foram avaliados no tocante às suas contribuições para a 

formação profissional do aluno. Vejam os dados a seguir. 

Gráfico 30. Grau de contribuição do Corpo Docente para a formação profissional - Egresso 

2008-2015 por Faculdade. 

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 

 
 
 

 

 

2
,7

%
 1

1
,9

%
 

1
,1

%
 

1
2

,2
%

 

2
,3

%
 

1
,9

%
 

1
3

,5
%

 

7
,3

%
 

3
6

,4
%

 

6
2

,7
%

 

5
5

,3
%

 

5
0

,5
%

 

2
0

,6
%

 

6
3

,7
%

 

7
8

,9
%

 

4
4

,2
%

 

6
0

,4
%

 

6
,1

%
 

0
,0

%
 

0
,0

%
 

0
,0

%
 

0
,3

%
 

0
,0

%
 

0
,2

%
 

0
,0

%
 

0
,0

%
 

0
,0

%
 

4
,5

%
 

1
8

,3
%

 

5
0

,5
%

 

2
3

,8
%

 

2
0

,6
%

 

5
,6

%
 

2
8

,8
%

 

1
9

,8
%

 

2
1

,2
%

 

0
,9

%
 

1
2

,3
%

 2
4

,2
%

 

1
,6

%
 

1
,9

%
 

0
,8

%
 

0
,0

%
 7
,3

%
 

0
,0

%
 

3
0

,9
%

 

1
3

,2
%

 

7
,4

%
 

4
3

,4
%

 

1
3

,2
%

 

1
3

,8
%

 

1
5

,4
%

 

1
8

,8
%

 

3
6

,4
%

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

FCET FACHS FCSM FCS FD FEA FE FAFICLA FT

3º setor Privado na área de formação

Privado fora da área de formação Público na área de formação

Público fora da área de formação Em outro(s) setor(es)

56
,8

%
 79

,3
%

 

6
4,

6%
 

63
,4

%
 

54
,4

%
 

48
,5

%
 65

,3
%

 

73
,0

%
 

79
,4

%
 

9,
0%

 

3,
0%

 

1
,0

%
 

6,
2%

 

5,
2%

 

11
,6

%
 

6
,1

%
 

3,
0%

 

0
,0

%
 

32
,4

%
 

17
,7

%
 

29
,2

%
 

29
,8

%
 

3
9,

0%
 

38
,1

%
 

2
8,

6%
 

24
,0

%
 

20
,6

%
 

1,
8%

 

0
,0

%
 

5,
2%

 

0
,6

%
 

1
,4

%
 

1,
9%

 

0
,0

%
 

0
,0

%
 

0
,0

%
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

FCET FACHS FCMS FCS FD FEA FE FAFICLA FT

Contribuiu muito Contribuiu pouco Contribuiu razoavelmente Não contribuiu



76 
 

Gráfico 31. Grau de contribuição da formação teórica do curso para a formação profissional - 

Egresso 2008-2015 por Faculdade.

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 O quadro acima evidencia que, com exceção da Faculdade de Ciências Exatas e 

Tecnologia e a Faculdade de Economia, todas as Faculdades foram avaliadas 

positivamente no que diz respeito à formação teórica, com maior número de respostas 

em todas as faculdades em “contribuiu muito”.   

 Mas, se observarmos o quadro abaixo, quando a questão é sobre a contribuição 

para a formação profissional, as respostas se distribuem para outras alternativas, com 

número significativo de respostas concentradas entre “contribuiu pouco” e “contribuiu 

razoavelmente”, com exceção da Faculdade de Ciências Médicas e Saúde. Mais uma 

vez, esse dado reforça a hipótese que tem sido aventada não importa o dado a ser 

analisado: no que diz respeito à formação profissional, os estudantes não percebem a 

contribuição das suas respectivas faculdades.  

Gráfico 32. Grau de contribuição do curso para a formação profissional - Egresso 2008-2015 por 

Faculdade. 

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 
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Gráfico 33. Grau de contribuição do estágio para a formação profissional - Egresso 2008-2015 

por Faculdade.

 Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 É importante ter atenção para este dado de estágio, considerando ser uma das 

portas de saída da Universidade, por meio da inserção profissional dos estudantes ainda 

durante o curso. As Faculdades que menos apresentam contribuição neste quesito são 

exatamente aquelas que possuem a concentração de cursos de humanidades e que tem 

apresentado queda significativa na demanda. Como salientado anteriormente, a 

sobrevivência dos cursos de humanidades está na capacidade de produzirem inflexão na 

direção da formação profissional, sem o que a tendência é mesmo de deixarem de ser 

oferecidos no curto prazo. Uma intensificação nas atividades de estágio pode ser uma 

forma de falar mais diretamente a essa demanda estudantil.  

Gráfico 34. Grau de contribuição do intercâmbio, quando realizado, para a formação 

profissional - Egresso 2008-2015 por Faculdade.

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 
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realizada a contento, conforme a percepção dos estudantes, pois, segundo eles, a prática 

não contribuiu para sua formação profissional.  Considerando que a Universidade 

possui um setor exclusivo para tratar dessas questões, seria importante avaliar não só a 

frequência com que os intercâmbios têm sido realizados, mas a sua articulação e 

pertinência com a formação profissional.   

 
Gráfico 35. Grau de contribuição dos eventos acadêmicos para a formação profissional - 
Egresso 2008-2015 por Faculdade.

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 

Gráfico 36. Grau de contribuição da Iniciação Científica para a formação profissional - Egresso 

2008-2015 por Faculdade.

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

 

 A Iniciação Científica, ao lado do estágio, pode desempenhar papel importante 

na formação profissional, como revelam as respostas dadas pelos estudantes de 

Educação, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Teologia. 

No entanto, surpreende que os estudantes da Faculdade de Ciências Sociais não tenham 

considerado da mesma forma, sobretudo se sabemos que os cursos ali congregados 

tendem a encaminhar os estudantes para a pós-graduação. Se nem neste aspecto a FCS 

10
,8

%
 23

,2
%

 

29
,9

%
 

31
,7

%
 

13
,1

%
 

14
,0

%
 

32
,6

%
 

22
,2

%
 

55
,9

%
 

35
,1

%
 

28
,1

%
 

21
,6

%
 

24
,2

%
 36

,6
%

 

27
,3

%
 

15
,2

%
 26

,3
%

 

5,
9%

 

32
,4

%
 

39
,7

%
 

40
,2

%
 

34
,5

%
 

30
,1

%
 

33
,3

%
 

39
,1

%
 

39
,4

%
 

35
,3

%
 

21
,6

%
 

8,
9%

 

8,
2%

 

9,
6%

 20
,2

%
 

25
,4

%
 

13
,0

%
 

12
,1

%
 

2,
9%

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

FCET FACHS FCMS FCS FD FEA FE FAFICLA FT

Contribuiu muito Contribuiu pouco Contribuiu razoavelmente Não contribuiu

18
,0

%
 35

,1
%

 

26
,0

%
 

22
,9

%
 

11
,0

%
 

10
,2

%
 

43
,6

%
 

30
,9

%
 42

,9
%

 

9,
0%

 

13
,7

%
 

14
,6

%
 

13
,2

%
 

12
,8

%
 

1
2,

4%
 

2,
6

%
 11

,7
%

 

0,
0%

 

2
2,

0%
 

2
3,

9%
 

42
,7

%
 

22
,9

%
 

16
,7

%
 

1
5

,9
%

 

25
,6

%
 

10
,6

%
 

28
,6

%
 

51
,0

%
 

27
,3

%
 

1
6

,7
%

 

4
1

,0
%

 59
,5

%
 

61
,4

%
 

28
,2

%
 

46
,8

%
 

28
,6

%
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

FCET FACHS FCMS FCS FD FEA FE FAFICLA FT

Contribuiu muito Contribuiu pouco Contribuiu razoavelmente Não contribuiu



79 
 

cumpre com o objetivo, de fato, há problemas efetivos no encaminhamento dos 

estudantes para qualquer perfil profissional, pois nem mesmo no que diz respeito à 

pesquisa acadêmica a Faculdade tem se empenhado. Mais uma vez, a ausência de 

direcionamento profissional é a hipótese que tem se reforçado no que diz respeito aos 

cursos de humanidades. O mesmo é possível dizer da FAFICLA.  

 O quadro abaixo revela que a monitoria também não tem sido explorada nos 

cursos de graduação, ainda que a Universidade tenha um plano bem elaborado de 

engajamento dos estudantes, inclusive com o oferecimento de bolsas.   

 
Gráfico 37. Grau de contribuição da Monitoria para a formação profissional - Egresso 2008-

2015 por Faculdade.

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 
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Gráfico 38. PUC/SP: Disposição dos egressos para indicar o curso de graduação concluído por 

faculdade                   

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de graduação 2008-2015. 

Cada uma das nove faculdades da PUC-SP recebeu no começo de 2018 um 

relatório com as informações acima acrescentadas de um rol de opiniões dos egressos 

sobre assuntos diversos. A última pergunta do questionário era aberta para o ex-aluno 

responder de forma voluntária sobre outros comentários ou sugestões. Os gestores dos 

cursos receberam essas respostas abertas. Espera-se, com isso, que tais informações 

contribuam para o aperfeiçoamento futuro dos cursos. 

Autoavaliação dos cursos de graduação  

 Durante o ano de 2017, a CPA, em articulação com a Pró-Reitoria de 

Graduação, realizou projeto piloto com o objetivo de articular a autoavaliação com a 

avaliação externa do MEC, por meio do Enade, e com vistas a introduzir e 

institucionalizar para o triênio 2018-2020, os ciclos avaliativos. Além disso, introduziu 

uma nova prática de autoavaliação, os grupos operativos, visando produzir uma escuta 

mais próxima dos anseios e expectativas dos estudantes e complementar, com essas 

informações qualitativas, as informações quantitativas elaboradas internamente e 

fornecidas pelos microdados do Enade.  

Desta forma, a autoavaliação contou com a articulação dessas duas dimensões:  
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 Avaliação externa, realizada por meio do Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (Enade). 

 Autoavaliação, envolvendo a produção de dados quantitativos e qualitativos 

sobre os cursos de graduação, por meio dos grupos operativos.  

A) Enade: análise dos microdados do Enade 2014.  

 Em 2017, a CPA produziu relatório síntese sobre as principais informações 

disponíveis nos microdados do ENADE-2014, visando fornecer instrumental analítico 

ao corpo diretivo dos cursos que iram realizar o ENADE-2017, de forma a contribuir 

para a reflexão a respeito dos dados produzidos pelo MEC, com vistas a superação dos 

problemas apontados.  A CPA considerou que o momento da realização do ENADE 

seria propício para a devolutiva dos dados do exame anterior de forma a garantir a 

reflexão da instituição sobre a avaliação externa.  

No relatório síntese, foram analisadas as seguintes variáveis: a participação e 

envolvimento na prova (ausente, presente, questões em branco); a média obtida no 

exame (formação geral e conteúdo específico, provas objetivas e discursivas); 

percepção que os estudantes tiveram da prova. Além disso, foram considerados também 

o perfil sociodemográfico dos estudantes e a avaliação que fizeram dos aspectos do 

curso, com ênfase para a formação profissional, relação professor-aluno e infraestrutura 

institucional. 

1. Perfil sociodemográfico dos estudantes concluintes em 2014 

Em 2017, os cursos que realizaram o ENADE foram os cursos de Filosofia e 

Letras, da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes; de Ciências Sociais, 

História e Geografia, da Faculdade de Ciências Sociais; o curso de Pedagogia, da 

Faculdade de Educação; e os cursos de Ciências da Computação, Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Sistemas de Informação e Matemática 

(licenciatura) da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia.  

Considerando o conjunto dos cursos por Faculdade, em relação ao perfil 

sociodemográfico, é possível, em suma, dizer que:  

 Os estudantes da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia são, em sua 

maioria, jovens, oriundos de famílias com alto capital cultural e econômico, o 

que lhes permitiu frequentar o ensino médio em escolas privadas e cursar uma 
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universidade como a PUC-SP sem que necessariamente tivessem de recorrer a 

qualquer tipo de bolsa. 

 Os estudantes da Faculdade de Ciências Sociais também são, na sua maioria, 

estudantes jovens, oriundos de famílias com alto capital cultural, mas com 

razoável capital econômico, sem que isso lhes tivesse inviabilizado cursar tanto 

o ensino médio em escolas privadas, quanto a PUC-SP, sem também recorrer a 

qualquer tipo de bolsa. 

 Os estudantes do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da PUC-SP 

são, sobretudo, estudantes de uma faixa etária mais elevada, denotando a opção 

tardia ou complementar deste curso. Diferentemente dos estudantes das 

faculdades acima mencionadas, fizeram todo o curso, ou a maior parte dele, em 

escolas públicas. São os principais responsáveis pela reprodução familiar, 

eliminando a possibilidade de, com a renda familiar declarada, custear a 

Universidade, o que os obriga a recorrer a algum tipo de bolsa de estudos. 

 Os estudantes da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes são, na 

maioria, estudantes jovens, oriundos de famílias com relativo capital cultural, 

mas posicionados economicamente de forma desigual, o que pode ser resultado 

da diversidade entre aqueles que optam por cursos diferentes ou por 

modalidades distintas (Licenciatura ou Bacharelado). Também frequentaram, na 

sua maioria, o ensino médio em escolas privadas e, uma vez na PUC, sem a 

necessidade de recorrer a bolsas de estudos, ainda que em porcentagem menor 

em relação aos estudantes das demais Faculdade, com exceção da Faculdade de 

Educação.  

Em relação a esses dados, há que se considerar dois aspectos relevantes: o 

primeiro, o fato de a maior parte dos estudantes, mesmo dos cursos vinculados à 

Faculdade de Ciências Sociais, serem provenientes de escolas privadas e terem cursado 

a Universidade sem bolsa de estudos, como os dados de egressos também apontaram. 

Este dado sofre inflexão mais significativa quando são os cursos de Pedagogia e 

Licenciatura que estão em avaliação. Neste caso, não só a faixa etária é mais alta, como 

a condição econômica é desigual. De certa forma, isso explica porque as licenciaturas e 

mesmo o curso de Pedagogia podem sofrer redução de demanda, caso não haja uma 

política consistente de bolsas. Como já anunciado anteriormente, a Universidade 

colocou em uma de suas metas fazer o diagnóstico detalhado do motivo pelo qual esses 

cursos vêm apresentando uma curva tendencial de queda em sua procura, mas desde já é 
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possível demonstrar, por meio dos dados do ENADE, que o fator econômico é crucial 

neste perfil de estudante.  

Ao contrário, surpreendem os dados apresentados para os estudantes da 

Faculdade de Ciências Sociais, o que demanda outro tipo de interpretação para a queda 

na procura dos cursos a ela vinculados. 

Observando a resposta sobre o motivo pelo qual o curso foi escolhido pelos 

estudantes, a variação em torno da resposta “inserção no mercado de trabalho” pode 

sugerir hipóteses explicativas.  

 Em relação ao curso de Pedagogia, apenas 14% disseram ter escolhido o curso 

visando a inserção no mercado profissional;  

 O mesmo é possível dizer para os estudantes da Faculdade de Ciências Sociais, 

em que a inserção no mercado de trabalho foi assinalada por apenas 1,9% dos 

estudantes, a maior resposta tendo recaído sobre “vocação”, assim como no 

curso de Pedagogia, em que a resposta a esse quesito atingiu 49,5%.  

 Vocação também foi a escolha dos estudantes da Faculdade de Filosofia, 

Comunicação, Letras e Artes, com 48,5% das respostas, restando para a 

inserção no mercado de trabalho apenas 3,1% das opções.  

 A única Faculdade que alcançou um número mais significativo em inserção no 

mercado de trabalho, com 29,6% das repostas, foi a de Ciências Exatas e 

Tecnologia.  

Cruzando essas informações com a queda significativa da procura exatamente 

dessas faculdades de humanidades, ainda que os dados apresentem alguma oscilação em 

função da redução das vagas, como mencionado acima (cf. Relação oferta/demanda e 

acesso aos cursos), o que pode explicar a baixa procura é o fato de esses cursos de 

humanidades não falarem diretamente à inserção no mercado de trabalho. Os dados do 

ENADE 2014 dizem respeito aqueles que ficaram na Universidade e que, portanto, 

consideraram positiva a formação humanista da PUC-SP. No entanto, essa já é um 

posição consolidada da Universidade. Para ampliar o escopo de seu recrutamento, há 

que começar a falar mais diretamente aos estudantes que buscam uma qualificação 

profissional que lhes permita ingressar no mercado de trabalho.  

Diferentemente de análise de senso comum, a postura exclusivamente humanista 

dos cursos pode significar a sua elitização, uma vez que não consegue atrair para seu 
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corpo estudantil jovens de baixa renda que necessitam de uma profissão para ascender 

socialmente.  

O que reforça essa análise, é que nos cursos de Ciências Exatas e Tecnologia, 

em que a profissão aparece de forma mais evidente aos estudantes, as respostas que se 

referem à profissionalização chegam a 45,2%. Neste caso, a redução da demanda nesta 

faculdade precisa ser analisada de outra perspectiva.  

2. Desempenho no Enade  

Os dados apresentados anteriormente sobre os egressos, no que diz respeito aos 

dois grupos de indicadores constituídos para avaliar o quanto a Universidade contribui 

em sua formação se repetem quando são os microdados do ENADE que são analisados.  

Considerando todas os cursos avaliados em 2014, apenas o Curso de Pedagogia 

apresentou melhor desempenho na formação específica. Todos os demais, tiveram pior 

desempenho na formação específica e melhor desempenho na formação geral. Isso 

explica o baixo IDD dos cursos avaliados, sobretudo os cursos da Faculdade de 

Ciências Sociais e o curso de Filosofia. A pergunta que a instituição deve se fazer: se a 

Universidade tem por base a formação profissional, por que os estudantes que passam 

pela PUC têm dificuldade de apresentar resultados quando a questão é exatamente a 

especialização para qual são formados? E isso não é apenas um desempenho em uma 

prova, mas é também a percepção que carregam da Universidade, como revelam os 

dados dos egressos.  

Mais uma vez, é preciso reafirmar a análise que fizemos anteriormente. Embora 

a PUC-SP seja uma Universidade de clara tradição humanista, essa posição já está 

consolidada por ela já é reconhecida, tanto interna como externamente. Talvez esteja no 

momento de falar mais diretamente à formação profissional e ao mercado de trabalho, o 

que não significa atender exclusivamente os interesses do mercado de trabalho, o que 

seria impossível uma vez que a Universidade já tem incorporada em seu saber-fazer a 

prática humanista, mas só ela não tem sido suficiente para a atrair os jovens que cada 

vez mais precisam especializar-se para garantir inserção no mercado de trabalho.  

Sem uma formação profissional clara, serão exatamente os cursos de 

humanidades que sofrerão maior queda, pois que pouco acrescentarão à formação geral 

que esses estudantes, bem formados em escolas privadas da cidade, já possuem. 
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Assim, por paradoxal que possa parecer, a Universidade, ao firmar posição 

contra uma formação para o mercado de trabalho, não só está contribuindo para um 

perfil menos democrático e mais elitista, pois somente aqueles que não precisam entrar 

imediatamente no mercado de trabalho podem arcar com esse tipo de formação, como 

também para o fechamento exatamente dos cursos de humanas, pois que são aqueles 

que terminam por contribuir menos para a formação do estudante que, oriundos das 

boas escolas da cidade de São Paulo, já possuem ampla formação cultural.   

a) Avaliação dos cursos pelos estudantes concluintes Enade-2014 

Essa análise é reforçada pela avaliação que os estudantes fazem em relação à 

formação profissional.  

 Quando demandados se “as disciplinas contribuíram para sua formação 

integral, como cidadão e profissional” responderam afirmativamente 47,3% 

dos respondentes do curso de Pedagogia; 57,6% dos respondentes da 

Faculdade de Ciências Sociais; 51,6% dos respondentes da Faculdade de 

Filosofia; e 39,9 % dos estudantes da Faculdade de Ciência e Tecnologia.  

 Mas quando demandados se o curso favoreceu “a articulação do 

conhecimento teórico com as atividades práticas” e se “as atividades práticas 

foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, 

contribuindo para sua formação”, o número daqueles que discordam de 

ambas as afirmativas aumenta, diminuindo os que concordam totalmente. 

Assim, para o curso de Pedagogia, as repostas foram respectivamente 33,3% 

e 22% para concordo totalmente; para os cursos da Faculdade de Ciências 

Sociais, 36,4% e 28,5%; para a Faculdade de Filosofia, 34,8% e 26,7%; para 

a Faculdade de Ciências e Tecnologia, as respostas foram 34,5% e 26%.  

A queda menos significativa entre uma e outras questões foi na Faculdade de 

Ciências Exatas e Tecnologia, para o qual é esperado que haja uma articulação mais 

evidente entre teoria e prática. No entanto, para os demais cursos, novamente o que 

aparece é que eles contribuíram em muito para a formação geral, como cidadão e 

profissional, mas quando são instados a falar das atividades práticas, o “concordo 

totalmente” tem uma queda significativa.  

É evidente que as atividades práticas podem significar muitas coisas e mesmo 

alguns cursos podem não deixar muito claro o que são essas atividades práticas para o 

estudante. Mas quando esses dados são cruzados aos demais, fica difícil não pensar que 
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as respostas dos estudantes estão conduzindo para o mesmo objetivo: alertar a 

Universidade sobre a ausência nos cursos de uma formação que lhes permita ingressar 

no mercado de trabalho.  

A recorrência da informação conduz à necessidade de uma reflexão ampla sobre 

o perfil da Universidade e a necessidade de readequar trajetórias. E não é apenas um 

dado que aponta nesta direção, mas vários deles, de fontes diversas que sugerem que um 

dos motivos pelos quais esteja em queda constante o recrutamento dos estudantes é a 

dificuldades da Universidade de fazer uma inflexão mais clara em direção à formação 

profissional.   

Abrir novos cursos, sem que também esses sejam mais bem direcionados à 

formação profissional, pode acarretar no que foi observado neste triênio. O fechamento 

de cursos criados sem a devida observação de que a Universidade está precisando mais 

do que novo tipo de profissional, mas uma inflexão em direção à profissionalização de 

todos os seus cursos já existentes. Ajuste nesta direção pode ser, inclusive, menos 

custoso.  

B) Grupos Operativos – Projeto Piloto  

Além da autoavaliação por meio dos microdados do Enade 2014, o segundo 

objetivo pretendeu colocar em prática uma nova forma de avaliação dos cursos de 

graduação para além do monitoramento dos dados quantitativos e da avaliação de 

docência, ambos já em voga. Partindo da proposta elaborada pela direção da CPA, 

tratou-se de operacionalizar a avaliação por meio de grupos focais, trabalhando de 

forma qualitativa a percepção dos atores mais diretamente envolvidos na dinâmica dos 

cursos, a saber, coordenadores, os representantes do NDE, professores e estudantes.  

Para o projeto piloto, optou-se por fazer o grupo operativo com os estudantes do 

primeiro ano do curso de Administração de Empresas do Campus Perdizes, por ter sido 

o curso que passou recentemente por uma reforma curricular.   

O relatório foi elaborado e entregue ao corpo diretivo da faculdade e à Pró 

Reitoria de Graduação que, em conjunto, fizeram reunião com o Núcleo Docente 

Estruturante da Faculdade com vistas a encaminhar o que foi apontado pelos estudantes. 

O relatório sobre os encaminhamentos foi encaminhado, posteriormente, para a CPA, 

cumprindo o primeiro ciclo do grupo operativo.    
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Metodologia  

O grupo operativo é uma das modalidades de grupo focal voltado 

especificamente às experiências que são comuns ao envolvimento de todos os 

participantes em uma mesma atividade.  Diferentemente dos grupos terapêuticos, que 

priorizam as experiências subjetivas, o objetivo do grupo operativo é observar como 

cada um dos atores percebe e opera em relação às práticas que lhes são comuns, tendo 

por mediação uma tarefa que lhes é proposta. Nos grupos operativos, o que se prioriza 

para a observação é a experiência daquele grupo em torno de uma mesma atividade, 

entendendo que o grupo tem uma dinâmica que lhe é própria, jamais coincidente com a 

soma dos indivíduos que o compõem. Por isso os grupos operativos são mais 

recomendados para situações em que o que está em questão é o tratamento de problemas 

institucionais.   

Outro elemento importante sobre os grupos operativos é que não só os 

indivíduos que dele participam devem ser entendidos como porta-vozes do grupo, 

daquele grupo configurado para a atividade em questão, mas também o próprio grupo 

deve ser entendido como porta voz da dinâmica que está sendo analisada, ou seja, no 

âmbito da dinâmica institucional mais ampla. Assim, importa menos cada um dos 

indivíduos que participa do grupo, mas sim como cada qual integra a instituição que 

está sendo analisada.  

A questão do porta-voz é importante para que também possamos entender como 

devemos realizar o processo de escuta. Neste caso, importa menos o que cada um diz, 

mas o que cada qual diz enquanto membro daquele grupo porta-voz de uma dinâmica 

institucional. Ou seja, é preciso, ao escutar o que está sendo dito por um grupo, que a 

instituição não se posicione de forma reativa, de maneira a negar o que está sendo dito, 

mas entendendo que aqueles integrantes também estão imbuídos da prática institucional, 

são parte dela, e suas narrativas são expressões de uma dinâmica que não lhes é 

particular, mas expressa a dinâmica da própria instituição. Neste sentido, é possível 

falar da dialética dos grupos operativos: é por sua mediação que a instituição se avalia, 

pois, que os grupos estão imbuídos, também eles, da dinâmica impressa pela prática 

institucional. O processo de escuta é dialético porque, a rigor, a instituição está ouvindo 

a si mesma, por meio daqueles que dela fazem parte, e podendo superar seus problemas 

a partir dessa mediação.   
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Os grupos operativos devem ser realizados sempre que se trate de se propor uma 

escuta qualitativa sobre alguma tarefa institucional. Neste caso, tratou-se de reunir 

grupos focais para avaliar os cursos de graduação. Os grupos foram formados com esse 

objetivo e, portanto, devem ser entendidos como específicos para esse fim, o que 

significa que poderiam se comportar de maneira diversa se a tarefa proposta fosse outra. 

O motivo pelo qual o grupo foi configurado define o comportamento do grupo.  

Para que os grupos operativos funcionem adequadamente, sugere-se que sejam 

formados por no máximo 15 participantes. Não se trata de representação, mas de obter 

um número razoável que permita que a dinâmica institucional seja revelada.  

Os grupos operativos também devem ser observados e coordenados por pessoas 

diferentes. A uma delas, cabe orientar o grupo. A outra, registrar o que está sendo dito e 

como está sendo dito. Ambas são importantes para afinar a escuta posteriormente. A 

gravação pode ser realizada, embora não recomendada, a não ser como meio de 

checagem da escuta.  

Cabe ao coordenador a proposição da tarefa ao grupo e a sua orientação de 

forma a que não extrapole o objetivo para o qual foi proposto. Exatamente por isso, 

recomenda-se que os grupos operativos tenham uma duração de no máximo 1h30, de 

maneira a que os integrantes também sejam mobilizados para a objetividade.  

Grupos operativos no Curso de Administração  

O projeto piloto de avaliação de curso por meio do grupo operativo foi realizado 

com o curso de Administração do campus Perdizes. Por sugestão da CPA, o grupo focal 

deveria ser realizado com todos os envolvidos na produção do curso: os estudantes, os 

professores, a coordenação e o NDE. No entanto, de comum acordo com a PROGRAD, 

priorizou-se o grupo focal com os estudantes do primeiro período, recém ingressos nos 

vestibulares de verão e inverno, com o objetivo de saber como estavam percebendo o 

curso a partir da implantação da nova grade curricular, iniciada em 2017.  

Todo o processo foi realizado em parceria com a coordenação do curso de 

Administração, desde o primeiro momento até a discussão em torno dos procedimentos 

necessários à sua efetivação. A participação da coordenação foi essencial, sobretudo, na 

sensibilização prévia dos estudantes.  
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Considerando o número bastante significativo de turmas, no total de 7 turmas de 

primeiro ano, e o número também bastante expressivo de estudantes em cada turma, 

adotou-se um procedimento pouco usual nos grupos operativos, a inscrição voluntária.  

Para tanto, em dias previamente agendados, a coordenação de curso, 

acompanhada de uma representante da CPA, passou nas salas de aula munida de uma 

lista de inscrição de forma a sensibilizar os estudantes a participar da atividade. Aqui 

ficou clara a participação relevante da coordenação de curso: nas salas em que havia 

sido feita sensibilização prévia, a adesão foi maior. Na sala em que a representante da 

CPA entrou sem o acompanhamento da coordenação, a adesão foi nula, evidenciando a 

pouca atenção que os estudantes dão às informações vindas de outros setores da 

Universidade, sobretudo quando transportadas por agentes externos ao curso. 

Essa situação casual nos levou a concluir que a coordenação é canal relevante e 

a mediação importante na transmissão das práticas institucionais para os estudantes. 

Este é um aspecto que precisa ser considerado também no processo de avaliação e 

quando da realização da institucionalização dos grupos focais.     

Da relação entre as inscrições e participações 

Considerando tratar-se de uma primeira experiência, o número de inscritos foi 

bastante significativo. Nas turmas da manhã (MA1, MA2, MB2, MC2, MD2) 

totalizaram 37 inscrições. Nas turmas da noite (NA2 e NB2) foram 28 inscrições. A 

tabela abaixo mostra a distribuição por turma.  

Tabela 13. Inscrição para grupo operativo por turma - Curso de Administração 

Turma Inscritos 

MA1  13 

MA2  9 

MB2 5 

MC2 4 

MD2 6 

NA2 12 

NB2  16 

Total  65 
Fonte: CPA 

A turma MC2, inicialmente, não mostrou disposição para participar, havendo 

necessidade de uma segunda entrada em sala de aula para que 4 estudantes se 

inscrevessem. Esta foi a sala em que a coordenação não pode acompanhar a 

representante da CPA.  
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Os grupos operativos foram realizados em horários próximos ao final ou início 

das aulas de forma a que os estudantes não precisassem se deslocar especialmente para 

isso. Foram três os grupos operativos, assim organizados: turmas do segundo período 

noturno (31/10/2017 das 18h15 às 19h15), turma do primeiro período matutino 

(1/11/2017 das 11h10 às 12h10) e as turmas do segundo período matutino (10/11/2017 

das 11h10 às 12h10). Houve menor participação relativa na turma do segundo período 

matutino, com o comparecimento de apenas 2 estudantes (ver tabela 14).  

Tabela 14 – Participação nos grupos operativos - Curso de Administração 

Grupos operativos Participação 

NA2 e NB2 (grupo1)_ 10 

MA1 (grupo 2) 8 

MA2, MB2, MC2, MD2 (grupo 3) 2 

Total 20 
Fonte: CPA 

Portanto, dos 65 inscritos (100%), a participação foi de apenas 30,76% (20 

estudantes), um número ainda muito pequeno não só considerando as inscrições, mas o 

número significativo de estudantes que há em sala de aula. Como a maior abstenção 

esteve entre os estudantes do segundo período matutino ponderamos algumas variáveis 

que podem ter contribuído para isso: em primeiro lugar, a data originalmente definida 

para o grupo operativo tinha sido o dia 3 de novembro, uma sexta-feira, depois do 

feriado do dia 2. No momento em que passávamos em sala, fomos alertadas para isso e 

ficamos de definir a data posteriormente. Portanto, ao se inscreverem, os estudantes não 

sabiam quando o grupo operativo seria realizado. A segunda variável que pode ter 

interferido na baixa participação foi a comunicação ter sido feita muito 

antecipadamente. Ainda que tenha sido reforçada na véspera, muitos podem não ter se 

lembrado. Outra variável foi ter sido feita em uma sexta feira depois da aula, quando os 

estudantes muitas vezes já estão desmobilizados.  

Na medida em que os grupos focais se transformarem em rotina, pensar o 

melhor momento de realizá-los pode contribuir para uma maior participação.   

Sobre os aspectos positivos: em primeiro lugar, a participação voluntária garante 

que só estejam presentes aqueles que efetivamente têm algo a dizer; em segundo lugar, 

a configuração de grupos para além da sala de aula também desmobiliza a dinâmica 
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comumente existente entre os estudantes, garantindo que se produza uma configuração 

própria ao grupo operativo. 

Resultados obtidos  

Os grupos operativos não são realizados tendo por referência um roteiro prévio 

de questões. Apesar disso, antes da realização dos grupos operativos, a CPA elaborou 

um roteiro com os principais tópicos que poderiam ser abordados com os estudantes, 

roteiro posteriormente analisado e aprovado pela PROGRAD e pela coordenação do 

curso de Administração. No momento da realização dos grupos operativos, no entanto, 

optou-se por partir dos problemas colocados pelos próprios estudantes, o que, ao final, 

se mostrou acertado, pois, dado o tempo destinado à atividade, correr-se-ia o risco de 

tratar de temas pouco afeitos aos interesses deles, desmobilizando-os.  

Os grupos operativos foram iniciados no horário previsto (em ponto) e com uma 

pequena apresentação da coordenadora e da observadora, ambas da CPA, sobre os 

objetivos do grupo. Também lhes foi informado que seus nomes seriam preservados, 

importando antes os problemas apontados. Pedimos autorização para que a conversa 

fosse registrada em áudio com o objetivo exclusivo de checagem dos registros feitos 

pela observadora. Todos os estudantes foram muito cordatos e educados e se 

mantiveram com uma postura madura e adulta durante toda a dinâmica.  

Passamos uma lista de presença para contabilizarmos os que efetivamente 

participaram e novamente pedimos que registrassem seus contatos para que, 

posteriormente, a sistematização fosse submetida ao seu crivo, antes de ser 

encaminhada a PROGRAD e à coordenação de curso, o que fizemos. 

Em seguida, dedicamos para cada grupo um tempo de 5 a 10 minutos para que 

levantassem os problemas que deveriam ser abordados em seguida. Feito isso, a 

coordenadora do grupo agrupou os temas, sempre de acordo com os estudantes, e deu 

seguimento à discussão de cada um deles, produzindo, ao final, uma síntese oral do que 

havia sido dito. O quadro 7 apresenta os problemas apontados por cada um dos grupos.   
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Quadro 7. Problemas levantados pelos grupos operativos 

Grupos perativos Temas/Problema 

NA2 e NB2 (grupo 

1) 

Número excessivo de disciplinas; prova unificada; aumento da média para 

aprovação; avaliações; peso das avaliações (P1 e PU); professores; 

infraestrutura; mensalidade; material didático; organização do calendário 

escolar.  

MA1 (grupo 2) 
Dinâmica da sala de aula; postura do estudante; “impessoalidade”; uso da 

tecnologia. 

MA2, MB2, MC2, 

MD2 (grupo 3)  

Organização administrativa; infraestrutura; aula de PPO; comunicação com 

os estudantes; planejamento institucional; provas unificadas.  

Fonte: CPA 

Da perspectiva da CPA, os grupos focais mostraram-se uma iniciativa acertada, 

pois revelou que os problemas da PUC e dos cursos podem ser mais simples do que os 

imaginados. Os estudantes chamaram atenção, sobretudo, para uma ausência de 

organização e planejamento do curso e da instituição. Dito de outra forma, identificaram 

a ausência de uma prática institucional.  A sensação de quem os escutou é de que tudo é 

permeado por enorme informalidade, sugerida pela exigência de impessoalidade feita 

por um dos grupos operativos que, se a princípio, se referia a uma situação peculiar, 

pareceu-nos ser a palavra que melhor expressa tudo o que foi apontado. A exigência de 

impessoalidade feita pelos estudantes é a exigência de institucionalidade de que a PUC 

e o curso parecem carentes. Se, por um lado, isso pode agradar a alguns estudantes – 

como disse um deles: “eu, por exemplo, gosto desse lado largado da PUC” – por outro, 

considerando a mensalidade cobrada, pode ser o que esteja levando a que muitos 

deixem de frequentá-la.  

Interessante é observar o quanto a PUC talvez esteja precisando de uma guinada 

modernizante em direção às práticas mais institucionais e que permaneçam para além 

das pessoas em seus respectivos cargos. O personalismo, a informalidade, o 

voluntarismo podem ser aspectos cativantes, mas podem ser também indicadores de 

uma instituição ausente, em todos os seus níveis.  

Por esse motivo, é de suma importância que essa prática avaliativa evidencie a 

presença institucional na resolução assertiva dos problemas apontados, conferindo 

respostas de forma a legitimar a iniciativa. Até porque muitos dos problemas podem ser 

facilmente resolvidos no âmbito da coordenação de curso, não exigindo grande 

mobilização para além disso.  
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PÓS-GRADUAÇÃO 

O ano de 2017 foi marcado pela avaliação quadrienal da Capes, período 2013-

2016. Os resultados obtidos por esse indicador externo sobre o desempenho dos cursos 

stricto sensu da PUC-SP apontam para algumas análises importantes. Em termos gerais, 

a PUC-SP se mantém bem avaliada nesse quesito. Mais adiante trataremos 

especificamente dos dados da avaliação da Capes. 

Ao final de 2017, a PUC-SP contava com 29 programas de pós-graduação 

stricto sensu, com vinte e seis cursos de mestrado acadêmico, três de mestrado 

profissional e vinte e dois doutorados. No conjunto do triênio deste relatório (2015-

2017) tivemos dois programas que foram encerrados (Geografia e Engenharia 

Biomédica), um curso finalizado (Educação Matemática mestrado profissional) e a 

consolidação de três programas novos ou recém-incorporados, Educação nas Profissões 

da Saúde (Mestrado profissional), doutorado em Administração e Teologia. Em 2017, 

tivemos a tramitação, nos órgãos colegiados internos da Universidade, de dois novos 

cursos em Programas já existentes e quatro novos programas. Todos eles tiveram suas 

propostas (APCN) encaminhadas para a Capes neste ano de 2017. Os programas são os 

seguintes: Psicodiagnóstico (Mestrado Profissional); Jornalismo Globalizado (Mestrado 

Profissional); Educação Multi/Bilíngue (Mestrado Profissional); e Consultoria e 

Auditoria Contábil para os Setores Público e Empresarial ((Mestrado Profissional). Os 

cursos são: Doutorado Acadêmico em Teologia; e Doutorado Profissional em Educação 

nas Profissões da Saúde. 

Pela tabela abaixo podemos verificar a situação dos cursos e programas em 

funcionamento no ano de 2017, com a comparação dos conceitos obtidos nas avaliações 

trienal 2010-2012 e quadrienal 2013-2016. Nesta última apresentamos os conceitos 

obtidos a cada um dos quesitos avaliados pela Capes.  
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Tabela 15. Cursos e Programas de Pós-Graduação stricto sensu da PUC-SP, ano de criação e 

avaliação pela Capes  

 Fonte: Capes. OBS: M- Mestrado / MP – Mestrado profissional / D – Doutorado. * Curso novo e não avaliado na 
trienal 2010-2012 

No comparativo entre a avaliação trienal passada e a quadrienal 2013-2016, 18 

programas mantiveram suas notas, seis tiveram notas reduzidas, 4 aumentadas e 1 

programa novo não tinha nota anterior. Dos cursos que tiveram nota rebaixada, dois 

tiveram sues doutorados descredenciados. Esses programas terão de passar por uma 

reformulação para poderem solicitar o doutorado no futuro. 

A tabela, a seguir, apresenta o número de estudantes matriculados dos 

Programas/Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-SP. 

ME MP DO

Proposta 

do 

Programa

Corpo 

Docente

Corpo 

Discente

Produção 

Intelectual

Inserção 

Social

Administração M/D 4 3 2 B B MB R B

Ciências Contábeis e Atuariais M 3 3 F MB B B F

Ciências da Religião M/D 5 5 5 MB MB MB MB MB

Ciências Sociais M/D 4 3 2 R R B R B

Comunicação e Semiótica M/D 4 4 4 MB B B B MB

Desenvolvimento de Jogos Digitais MP * 3

Direito M/D 4 4 4 MB B MB B B

Economia M 3 3 B MB R R B

Educação: Currículo M/D 5 5 5 MB B MB MB MB

Educação: Formação de Formadores MP 4 4 B MB B MB MB

Educação: História, Política, Sociedade M/D 4 5 5 MB B MB MB MB

Educação Matemática M/D 5 5 5 MB MB MB MB MB

Educação nas Profissões da Saúde MP 3 4 MB B MB B B

Educação: Psicologia da Educação M/D 6 5 5 MB B MB MB MB

Filosofia M/D 5 5 5 MB MB MB MB MB

Fonoaudiologia M/D 4 4 4 B B B B MB

Gerontologia M 3 2 F B R F B

História M/D 4 4 4 MB B MB MB MB

História da Ciência M/D 4 4 4 B B B B MB

Língua Portuguesa M/D 5 5 5 MB B MB MB MB

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem M/D 4 5 5 MB B MB MB MB

Literatura e Crítica Literária M 4 4 4 MB B B MB MB

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento M/D 5 4 4 MB B B B B

Psicologia: Psicologia Clínica M/D 4 4 4 MB MB B B B

Psicologia: Psicologia Social M/D 4 4 4 MB B B B MB

Relações Internacionais - Programa San Tiago Dantas PUC-

SP, UNESP e UNICAMP
M/D 5 4 4 MB MB MB B MB

Serviço Social M/D 7 7 7 MB MB MB MB MB

Tecnologias da Inteligência e Design Digital M/D 4 4 4 B B MB B MB

Teologia M 3 4 B B B MB R

Avaliação Quadrienal 2013-2016 Avaliação Quadrienal 2013-2016

Nível

Avaliação 

Trienal 

2010-2012

Programa
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Tabela 16. Distribuição dos alunos nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-SP 

Período: 2015- 2017. 

PROGRAMAS 

2015 2016 2017 

MA MP DO MA 
M

P 
DO MA MP DO 

Administração (ADM) 41  36 40  37 34  32 

Ciência da Religião (CRE) 33  52 44  48 43  53 

Ciências Contábeis e Atuariais 

(CCA) 
65   72   51   

Comunicação e Semiótica (COS) 84  127 100  132 94  108 

Ciências Sociais (CSO) 87  154 76  131 76  119 

Desenvolvimento de Jogos Digitais          

Direito (DIR) 428  383 442  305 542  299 

Economia (ECO) 49   46   43   

Economia da mundialização e do 

desenvolvimento 
- - -  - -    

Educação Matemática (EDM) 45  68 44  67 31  67 

Educação nas Profissões da Saúde  59   61   58  

Educação: Currículo (CED) 51  86 54  85 55  97 

Educação: Formação de Formadores  73   70   110  

Educação: História, Política,  
Sociedade (EHPS) 

58  49 71  55 59  52 

Educação: Psicologia da Educação 

(PED) 
58  49 56  59 53  62 

Engenharia Biomédica - - -  - -    

Filosofia (FIL) 48  51 49  47 48  49 

Fonoaudiologia (FONO) 30  18 33  18 32  19 

Geografia (GEO) 5 - - - - -    

Gerontologia (GERO) 27   36   34   

História da Ciência (HCS) 17  33 20  30 22  30 

História (HIS) 59  65 60  63 59  63 

Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) 
44  84 56  87 56  76 

Literatura e Crítica Literária (LCL) 58   63   50  15 

Língua Portuguesa (LPO) 50  58 47  58 39  56 

Psicologia: Psicologia Clínica (PCL) 96  78 105  75 102  67 

Psicologia Exp.: Análise do  

Comportamento (PEXP) 
30  18 35  17 36  18 

Psicologia: Psicologia Social (PSO) 50  55 57  61 54  57 

Rel. Internacionais / San Tiago 

Dantas (RI) 
8  6 10  8 9  13 

Serviço Social (SSO) 45  79 46  81 51  81 

Tec. da Inteligência e Design Digital 

(TIDD) 
62  44 48  46 47  47 

Teologia 35   41   50   

 Total 1663 132 1593 
175

1 

13

1 

151

0 

177

0 
168 

148

0 
Fonte: Setor de Pós-Graduação 

A evolução do número de estudantes indica que houve um ligeiro acréscimo no 

número total de estudantes da pós-graduação, passando de 3.392 em 2016 para 3.418 no 

ano de 2017. Embora tenha havido uma discreta queda no número total de doutorandos, 

ocorreu um acréscimo do número de estudantes do mestrado, tanto acadêmico, como 

profissional.  
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Gráfico 39. Número de alunos nos programas de pós-graduação 2015 - 2017 

 

 

 

 

Fonte: Setor de Pós-Graduação 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação 

Outro indicador relevante da atuação da pós-graduação refere-se às produções de 

teses e dissertações. Pelo quadro abaixo podemos verificar o número de teses e 

dissertações defendidas nos anos de 2015, 2016 e 2017. Houve um pequeno 

crescimento entre os anos de 2015 e 2016, mas em 2017 os números de defesas 

voltaram aos patamares anteriores. 

Quadro 8. Número de defesas de teses e dissertações de 2015 a 2017 

Defesas 2015 2016 2017 

Dissertações (Mestrado Acadêmico)  781 714 695 

 Dissertações (Mestrado Profissional) 69 59 50 

Teses (Doutorado) 402 473 408 
 Fonte: Setor de Pós-Graduação 

Bolsas na Pós-Graduação 

Um importante indicador da qualidade da pós-graduação diz respeito ao número 

de bolsistas. Embora essa questão seja trabalhada em outro capítulo deste relatório, 

convém aqui trazer alguns dados básicos que indicam a qualidade dos programas de 

pós-graduação da PUC-SP. Houve um pequeno acréscimo de 1,2% no número total de 

bolsas entre 2016 e 2017, passando de 1.718 para 1.740 em 2017. Em relação ao 

percentual de estudantes da pós-graduação que são atendidos por alguma modalidade de 

auxílio, passamos de 52,6% para 50,9%. Essa diminuição se deve, principalmente, ao 

aumento do número de estudantes do mestrado, pois o número total de bolsas, como 

visto, também sofreu acréscimo, embora em percentual inferior. 
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Tabela 17. Quantidade e fontes de bolsas de estudos na Pós-Graduação em 2017 

Bolsas Pós-Graduação Mestrado Doutorado 

Capes/Prosuc – parcial 460 462 

Capes/Prosuc – integral 100 163 

Capes/PROEX  - parcial 46 45 

Capes/PROEX  - integral 7 31 

CNPq 227 187 

Fapesp 3 9 

Total 843 897 
Fonte: Pró-reitora de Pós-Graduação 

 

 

Tabela 18. Quantidade de bolsas na Pós-Graduação e porcentagem de estudantes atendidos 

Curso/ Programa 
2017 

Nº total de Bolsas Nº total de estudantes  % de estudantes atendidos 

Mestrado 843 1938 43,5% 

Doutorado 897 1480 60,6% 
Fonte: Pró-reitora de Pós-Graduação 

Internacionalização e Interinstitucionalização na Pós-graduação 

Um importante indicador das ações e da qualidade da pós-graduação diz respeito 

a sua capilaridade internacional. Nesse sentido, a PUC-SP vem ampliando e 

incentivando as ações de internacionalização dos Programas de Pós-Graduação. Na 

implementação de políticas de internacionalização, a PUC-SP conta como a Assessoria 

de Assuntos Institucionais e Internacionais – AAII, que oferece apoio à comunidade 

universitária na implantação e gestão de programas internacionais, na interlocução com 

instituições e formalização de contratos. O setor tem por objetivo assessorar a 

Universidade no desenvolvimento e na implantação da cooperação internacional da 

PUC-SP; apoiar a comunidade universitária no desenvolvimento da cooperação 

internacional, por intermédio de contatos com instituições, agências, representantes 

diplomáticos bem como divulgar oportunidades no exterior: bolsas de estudos, cursos, 

estágios, congressos, seminários, programas de cooperação internacional, etc.; além de 

apoiar a realização de eventos internacionais na PUC-SP e a participação em atividades 

fora do país; realizar a recepção de estudantes e visitantes estrangeiros e, desse modo, 

consolidar uma cultura internacionalista na PUC-SP, como estratégia de crescimento 

institucional e de qualificação crescente das atividades acadêmicas. 
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Os dados sobre as ações de mobilidade internacional e envolvimentos dos 

estudantes serão tratado com maior detalhamento na dimensão Atendimento ao 

Estudante.  

Perfil do Egresso da Pós-Graduação 

Da mesma maneira que a CPA realizou um levantamento sobre o perfil do 

egresso da graduação, relatado anteriormente, também empreendeu uma pesquisa sobre 

a situação dos mestres e doutores formados pela PUC-SP. Abaixo podemos conferir os 

principais resultados colhidos. Neste relatório estamos indicando os resultados gerais de 

todos os egressos que responderam ao questionário elaborado pela CPA.  

Durante o segundo semestre de 2016, foram realizadas ações visando a 

realização desse levantamento. Diferentemente dos egressos da graduação, que 

contavam com um setor de ex-alunos com um relativo cadastro atualizado, na pós-

graduação a CPA procurou levantar os contatos desses egressos através dos próprios 

programas. No entanto, a grande maioria dos programas não possui um banco 

atualizado de endereços eletrônicos dos seus egressos. Tal fato levou a CPA a 

empreender outra estratégia, coletando esses contatos através do cadastro geral de 

alunos do setor de informática da universidade. Não temos como saber o grau de 

desatualização desses dados, o que acreditamos ser grande, mas foi o único meio 

possível de se chegar aos ex-mestrandos e ex-doutorandos. Esperava-se que, até o final 

do ano de 2017, a CPA disporia do módulo específico da ferramenta Stela Experta, que 

extrai os dados dos currículos Lattes. Esse módulo ainda não estava disponível até o 

fechamento deste relatório. Através dele, será possível extrair informações diretamente 

dos currículos Lattes dos egressos, tornando possível análises mais qualificadas da 

atuação profissional e produção intelectual dos nossos egressos. 

No tocante ao conteúdo da pesquisa e à montagem dos instrumentos, os 

parceiros foram os gestores dos programas de pós-graduação. Os primeiros 

questionários foram enviados para a comunidade acadêmica. Após discussão nos 

setores, retornaram com sugestões de acréscimos e alterações. Tivemos oportunidade, 

inclusive, de discutir o instrumento de coleta de dados com alguns Conselhos de 

Faculdades e coordenadores de programas. Após esse momento de consulta, a CPA 

empreendeu uma reformulação nos questionários que seriam aplicados. 
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Os questionários foram enviados por e-mails, através de links específicos, pelo 

setor de informática da PUC-SP, a Divisão Tecnologia da Informação - DTI. O 

formulário da pós-graduação foi enviado em novembro e finalizado em janeiro de 2017 

com dados de quase 200 respondentes. O recorte temporal, de 2008 a 2015 foi 

estabelecido considerando a disponibilidade do banco de e-mails. Definiu-se que a 

consulta seria feita a egressos dos últimos oito anos, tempo considerado suficiente para 

estabelecer análises do que os cursos e programas têm produzido em termos de 

formação. 

Os questionários foram elaborados contendo questões relacionadas ao perfil 

sociodemográfico, às atividades profissionais desenvolvidas desde o término do curso, 

ao aporte do curso para sua alocação profissional, às demais contribuições do curso e 

aos aspectos mais gerais do curso e da universidade. 

A participação dos egressos da pós-graduação foi considerada aquém do 

desejado, acarretando na impossibilidade de análises estatisticamente significativas. Os 

dados abaixo apresentados dizem respeito ao conjunto de egressos da pós-graduação 

que retornaram os questionários, independentemente do programa ou curso. 

Essas análises iniciais farão parte de um relatório específico de avaliação dos 

programas de pós-graduação e serão encaminhados às coordenações dos programas 

ainda no primeiro semestre de 2018. Tal procedimento faz eco com a recomendação do 

Sinaes e com a demanda da Universidade prevista no PDI 2015-2019, pois os cursos e 

programas utilizam dados sobre seus egressos para poderem elaborar seus 

planejamentos e projetos pedagógicos. A recomendação da CPA é que esses dados 

sejam utilizados pelos gestores na perspectiva de construção de estudos que sirvam para 

o aprimoramento dos programas, tais como: reformulação da estrutura curricular e das 

disciplinas; aprimoramento do currículo; alinhamento do curso ao perfil dos estudantes; 

adequação do curso na formação profissional do egresso e sua inserção no mercado de 

trabalho, entre outras.  

Abaixo podemos conferir os principais resultados colhidos. Neste relatório 

estamos indicando os resultados gerais de todos os egressos que responderam ao 

questionário elaborado pela CPA.  
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Gráfico 40. Distribuição dos Egressos da Pós-Graduação por sexo (estudantes do período de 

2008-2015)  

 
     Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

Os egressos que responderam ao questionário da pesquisa estão distribuídos 

conforme o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 41. PUC/SP: Distribuição por modalidade dos egressos da pós-graduação (estudantes 

do período de 2008-2015)                     

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

 

Conforme mostra o gráfico seguinte, é marcante a proporção de egressos que 

tiveram algum tipo de ajuda para cursar a pós-graduação. Juntos a proporção de 

respondentes que alegam ter recebido bolsa da Capes ou do CNPq atinge 61,8%, contra 

22,4% que dizem não ter recebido qualquer tipo de apoio. Essas proporções reiteram a 

importância das agências governamentais de fomento. 
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Gráfico 42. PUC/SP: Egressos da pós-graduação segundo o tipo de apoio recebido (estudantes 

do período de 2008-2015)                    

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

Do ponto de vista de auxílio para cursar a pós-graduação na PUC/SP, a Capes 

aparece com 84 bolsas e o CNPq com 37, principais apoiadores, segundo alegam os 

respondentes. Os seus auxílios são distribuídos em proporções semelhantes para o 

mestrado e o doutorado, em torno de 55% e 45%, respectivamente. A PUC-SP e a 

FAPESP, outra instituição pública de fomento, são citadas igualmente em relação à 

distribuição de bolsas. Além do doutorado com três bolsas cada e mestrado acadêmico 

com uma, ambas apoiam também o mestrado profissional com uma bolsa.  O gráfico 

seguinte evidencia a distribuição nas diversas fontes de financiamento. 

Gráfico 43. PUC/SP: Egressos da pós-graduação 2008-2015 por tipo de apoio recebido                    

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

Os respondentes foram instados a declarar o grau de importância exercido por 
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gráfico abaixo mostra a distribuição atribuída a cada variável. Dele se pode deduzir que 

a principal motivação dos respondentes visa ao aprimoramento profissional, seja para 

atender as exigências do mercado ou à academia.        

Gráfico 44. PUC/SP: Egressos da pós-graduação 2008-2015 segundo o grau da motivação 

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

Dos 196 respondentes, 94,4% atuam profissionalmente e 62,7% deles atuam na 

academia, sendo 54,1% em área correlata à da formação e 8,6% em não correlata. O 

fato de que de cada três respondentes só um atua profissionalmente no “mercado” 

fornece indícios de que nossos cursos de pós-graduação apresentam considerável 

vocação para a academia.  

Gráfico 45. PUC/SP: Egressos da pós-graduação 2008-2015 que atuam profissionalmente em 

área acadêmica                    

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

Os motivos que levaram os respondentes a optarem por nossos cursos de pós-

graduação são os mesmos que se conhece desde há muito, ou seja: a reconhecida 

excelência de nossa universidade. Uma rápida olhada no gráfico seguinte comprova que 

o prestígio decorrente da tradição, perfil dos docentes, linhas de pesquisa são fatores 

com forte preponderância na opção pela pós-graduação da PUC/SP.  
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Gráfico 46. PUC/SP: Egressos da pós-graduação 2008-2015 segundo intensidade do motivo que 

levou a escolher cursar a pós-graduação na PUC/SP                    

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

Os cursos de pós-graduação da PUC recrutam profissionais dos três setores de 

atividade produtiva: pública, privada e terceiro setor. No gráfico abaixo, pode-se 

observar como os respondentes com atividade profissional se distribuem nas três 

modalidades de pós-graduação que a PUC/SP oferece. 

Gráfico 47. PUC/SP: Egressos da pós-graduação 2008-2015 por setor de atividade, segundo o 

último curso de pós-graduação na PUC/SP                    

 
         Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 
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No quesito contribuição do curso de pós-graduação para alguns aspectos de seu 

cotidiano, a “formação teórica” e “cultura geral e cidadania” são os aspectos mais 

relevantes citados por, respectivamente, 83% e 60,8% dos respondentes. O gráfico a 

seguir mostra como os respondentes definem a relevância dos aspectos pesquisados.     

Gráfico 48. PUC/SP: Egressos segundo a relevância da contribuição do curso de pós-graduação 

sobre diversos aspectos                     

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

A atuação do egresso da pós-graduação como docente é da própria natureza 

daqueles que buscam a pós-graduação. Pelo gráfico abaixo, podemos ver que os 

egressos da PUC-SP, em sua maioria, estão correspondendo a essa expectativa. Mais de 

55% atuam na docência em ensino superior. 

Gráfico 49. PUC/SP: Egressos segundo a atuação com docente no ensino superior  

 
                      Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 
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Daqueles que atuam como docente, nos diferentes níveis, 80,1% consideram que 

o título obtido na PUC-SP contribuiu muito para sua carreira profissional, contra apenas 

8,2% que consideraram que essa formação não contribuiu em nada. Com a obtenção do 

título, 8,8% dos egressos declararam que isso possibilitou a assumir aulas e orientandos 

em programas de pós-graduação. Outros 10,6% declararam que assumiram aulas na 

graduação em instituições de ensino superior; 19,4% declaram que foram promovidos 

após a obtenção do título e 13,5% passaram a ser convidados para palestras e eventos. 

Esses números reforçam, uma vez mais, a eficiência dos programas de pós-graduação da 

PUC-SP. 

Como resultado do trabalho final, 63,7% declaram que suas teses ou dissertações 

geraram algum tipo de produto. Desses, 52,0% publicaram artigos, 12,2% capítulos de 

livros, 22,0% publicaram seus trabalhos finais em forma de livros e 13,8% declararam 

que seus trabalhos finais geraram outro tipo de produto. 

O gráfico abaixo demonstra a continuidade da participação do egresso no meio 

acadêmico mesmo depois de terminado seu período de formação na pós-graduação. 

Quase 60% dos egressos apresentaram trabalho em evento científico após a obtenção do 

título de mestre ou doutor.  

Gráfico 50. PUC/SP: Egressos segundo apresentação de trabalho em evento cientifico após 

obtenção do título  

 
Fonte: PUC/SP - Pesquisa com egressos de cursos de pós-graduação 2008-2015. 

Esse breve levantamento dos dados da pesquisa de egressos de pós-graduação 

demonstra o grau de qualidade e efetividade dos programas da PUC-SP no que diz 

respeito à formação. Muito embora a baixa participação dos egressos na pesquisa 

impossibilite análises fracionadas por cursos e programas, espera-se que esses dados 



106 
 

gerais possam subsidiar futuras análises por parte dos diferentes programas de pós-

graduação da PUC-SP. 

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação 

Conforme anunciado no item II - Metodologia, este ano de 2017 a CPA 

empreendeu uma nova sistemática de avaliação dos programas de pós-graduação, com 

profundas modificações em relação aos anos anteriores. Essa nova sistemática avaliativa 

foi planejada para acontecer em três tempos distintos. Um instrumento avaliativo na 

forma de questionário foi enviado a todos os alunos regularmente matriculados nos 

cursos de mestrado e doutorado. O envio se deu através de formulário eletrônico e ficou 

disponível para resposta entre os dias 6 e 24 de novembro de 2017. Dos 3.335 alunos 

então matriculados, tivemos o retorno de 1.068 questionários preenchidos, ou seja, 32%. 

Muitos programas tiveram índices de participação maiores que 60%, demonstrando a 

boa aceitabilidade desse tipo de consulta. O segundo tempo avaliativo contou com a 

extração de dados dos currículos Lattes dos professores permanentes e colaboradores 

através da Plataforma Stella Experta. Por meio dessa ferramenta, foi possível elaborar 

os gráficos e tabelas de produção intelectual e demais performances dos professores da 

pós-graduação. Por fim, o último momento contou com análises específicas, de cada 

programa, a partir da avaliação externa quadrienal realizada pela Capes. Foram 

utilizadas, para tanto, as fichas de avaliação de cada programa.  

O conjunto dessas análises proporcionou a elaboração de relatórios que serão 

entregues no decorrer do ano de 2018. Ao final de cada relatório, foram acrescentados 

os dados da avaliação de egressos dos programas de pós-graduação 2008-2015, 

conforme descrito acima. O objetivo dos relatórios específicos foi o de subsidiar os 

coordenadores para reflexões, visando a melhoria e qualificação das atividades de seus 

programas. 

Apresentamos a seguir os dados gerais de todos os programas de pós-graduação.  

Momento 1: Questionário respondido pelos discentes 

A primeira parte do formulário trazia questões relativas ao perfil geral do pós-

graduando. A seguir, apresentamos os principais dados coletados. 
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Tabela 19. Número de matriculados do corpo discente e participação por programa – Pesquisa 

Avaliação da Pós-graduação CPA novembro 2017 

 
Fonte: CPA 

A distribuição dos discentes por tempo de ingresso nos programas apresentou o 

seguinte perfil: 

Gráfico 51. Semestre de ingresso no programa – Pesquisa Avaliação da Pós-graduação CPA 

novembro 2017 

 
Fonte: CPA 

Esses dados requerem atenção. Embora os programas da Universidade tenham 

se notabilizado pela formação de docentes, marca que vem mantendo conforme descrito 

anteriormente, o quadro acima demonstra um aumento dos mestrados em relação aos 

doutorados, e um aumento tendencial em relação ao mestrado profissional. O 

cruzamento desses dados com os dados que serão analisados abaixo, sobre produção 

docente, pode significar que a PUC está perdendo espaço no que diz respeito à 

formação de quadros qualificados para a docência em Universidades de excelência, que 

Programa de Pós-Graduação

Número de 

estudantes no 

programa

Total de participações 

na avaliação
% de participação

Administração 66 35 53,0%

Ciência da Religião 89 48 53,9%

Ciências Contábeis e Atuariais 45 9 20,0%

Ciências Sociais 193 63 32,6%

Comunicação e Semiótica 190 37 19,5%

Direito 826 83 10,0%

Economia 42 16 38,1%

Educação Matemática 96 64 66,7%

Educação nas Profissões da Saúde 57 21 36,8%

Educação: Currículo 147 44 29,9%

Educação: Formação de Formadores 107 47 43,9%

Educação: História, Política, Sociedade 108 55 50,9%

Educação: Psicologia da Educação 115 44 38,3%

Filosofia 94 19 20,2%

Fonoaudiologia 51 7 13,7%

Gerontologia 34 10 29,4%

História 124 20 16,1%

História da Ciência 51 28 54,9%

Língua Portuguesa 93 63 67,7%

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 128 58 45,3%

Literatura e Crítica Literária 64 19 29,7%

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento 51 6 11,8%

Psicologia: Psicologia Clínica 163 90 55,2%

Psicologia: Psicologia Social 110 54 49,1%

Relações Internacionais 22 13 59,1%

Serviço Social 132 60 45,5%

Tecnologias da Inteligência e Design Digital 91 47 51,6%

Teologia 46 8 17,4%
Total 3335 1068 32,0%
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exigem o nível de doutorado. Ainda que os dados sejam somente referentes aos 

estudantes que responderam ao questionário, surpreende o peso acentuado dos 

estudantes em mestrado. De qualquer forma, fica o alerta para que essa hipótese seja 

testada considerando outras informações, como análise de demanda em cada Programa.   

Em relação ao tempo de dedicação aos estudos, um indicador relevante diz 

respeito ao tempo de trabalho semanal desse estudante. Embora a realidade possa ser 

bastante diferente em relação aos cursos acadêmicos e os mestrados profissionais, a 

tabela abaixo dá mostras dessa situação. É bastante alto o percentual de discentes que 

trabalham mais de 20 horas semanais. 

Tabela 20. Horas semanais de trabalho 

 
Fonte: CPA 

O gráfico a seguir indica a quantidade de horas semanais de estudo, bastante 

alta, conforme os dados. Em comparação à tabela anterior, podemos dizer que embora 

seja alto o percentual de alunos que trabalha muitas horas semanais, esses mesmos 

alunos dedicam bastante tempo à leitura e pesquisa. 

Gráfico 52. Horas de estudo, por semana 

 
Fonte: CPA 

 

Não estou trabalhando 133 25,0% 103 22,4% 3 3,9% 239 22,4%

40 horas semanais ou mais 105 19,7% 104 22,7% 49 64,5% 258 24,2%

de 21 a 39 horas semanais 122 22,9% 117 25,5% 20 26,3% 259 24,3%

Até 20 horas semanais 129 24,2% 92 20,0% 1 1,3% 222 20,8%

Trabalho eventualmente 44 8,3% 43 9,4% 3 3,9% 90 8,4%

Total Geral 533 100% 459 100% 76 100% 1068 100%

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional Total Geral
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Sobre as bolsas e auxílios recebidos, os discentes declararam receber os 

seguintes tipos de financiamento: 

Gráfico 53. Tipo de bolsa ou auxílio recebido 

 
Fonte: CPA 

No entanto, o foco maior do levantamento foi qualitativo. A segunda parte do 

questionário versava sobre a percepção dos mestrandos e doutorandos em relação a 

diferentes aspectos de cada programa. Abaixo, reproduzimos as perguntas contidas nos 

questionários. 

C) Indicadores para avaliação do desempenho da coordenação do Programa 

1. O programa procura apresentar e esclarecer a Proposta do Programa, 

explicitando dinâmica de funcionamento do curso, objetivos, áreas de concentração, 

linhas de pesquisa, disciplinas, atividades complementares entre outros?  

2. O Programa (coordenação e/ou secretaria) informa e incentiva a realização das 

atividades acadêmicas? Exemplos: produção acadêmica de professores com a 

participação de estudantes, participação em eventos institucionais e 

interinstitucionais, divulgação de trabalhos, participação em grupos de pesquisas e 

de estudos, informações sobre bolsa de estudos e critérios para seleção dos bolsistas 

e transparência na atribuição das bolsas; informações sobre Comitê de Ética em 

Pesquisa; informações sobre o uso do Portal Capes de Periódicos etc.  

3. É esperado que as disciplinas oferecidas pelo Programa considerem as seguintes 

atividades: o exercício do pensamento crítico-reflexivo, articulação entre as 

disciplinas, clareza de metodologia de ensino e de avalições de desempenho, 

aprofundamento teórico, diálogos e debates com teóricos e/ou profissionais do 

mercado entre outras. Comente essas questões ou outras que julgar pertinente.  

D) Indicadores para avaliação do desempenho da Orientação 

1. Avalie a atuação do seu orientador (a), considerando os aspectos apresentados a 

seguir e/ou outros que julgar pertinentes: assiduidade e frequência na orientação, 
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subsídios para a escrita acadêmica, revisão dos textos, indicação de bibliografia, 

acessibilidade (atenção e disponibilidade do orientador).  

2. Avalie a sua participação como orientando(a), considerando as seguintes 

situações: leituras indicadas, frequência aos encontros, cumprimento do plano de 

estudos/cronograma, cumprimento de tarefas combinadas com o orientador entre 

outras. 

E) Indicadores para avaliação do desempenho dos professores 

1. Avalie a atuação dos professores (as) das disciplinas cursadas no semestre (se for 

o caso), a partir dos aspectos a seguir e/ou outros que julgar pertinente: clareza na 

comunicação, aprofundamento teórico, bibliografia indicada, programação e plano 

de aula, respeito a diversidade de opinião, oportunidade para debate em sala de 

aula, realização e devolutivas de avaliações que favoreçam a aprendizagem, 

disponibilidade para atendimento extraclasse. 

As respostas qualitativas referentes a esses itens foram tratadas pela equipe da 

CPA e devolvidas aos gestores para análises mais aprofundadas. 

Momento 2: Produção e perfil docente a partir dos currículos Lattes 

A PUC-SP tinha, ao final de 2017, 433 docentes atuantes no setor de pós-

graduação, sendo que 30 deles atuavam em dois ou mais programas. A tabela abaixo 

mostra a distribuição desses docentes por programas. 

Tabela 21. Distribuição dos docentes por programas de pós-graduação 

Administração 12 

Ciência da Religião 12 

Ciências Contábeis e Atuariais 10 

Ciências Sociais 28 

Comunicação e Semiótica 18 

Direito 111 

Economia 15 

Educação Matemática 11 

Educação nas Profissões da Saúde 14 

Educação: Currículo 14 

Educação: Formação de Formadores 12 

Educação: História, Política, Sociedade 12 

Educação: Psicologia da Educação 14 

Filosofia 14 

Fonoaudiologia 13 

Gerontologia 11 

História 17 

História da Ciência 7 

Língua Portuguesa 11 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 15 

Literatura e Crítica Literária 9 
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Psicologia Clínica 20 

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento 9 

Psicologia Social 11 

Relações Internacionais 5 

Serviço Social 13 

Tecnologias da Inteligência e Design Digital 15 

Teologia 10 

Total Geral 463 
Fonte: DRH 

O corpo docente da pós-graduação da PUC-SP apresenta, em termos de inserção 

no quadro de carreira, perfil condizente com as expectativas de um docente de pós-

graduação. No topo da carreira docente, na categoria de titulares, estão 32,3% dos 

docentes. Logo abaixo, a categoria dos associados engloba 11%. Essas duas categorias 

são as mais altas da carreira docente da IES e acolhem um percentual de docentes maior 

do que a distribuição esperada, e regulamentada, da Instituição. Esse dado é esperado 

para o corpo docente vinculado a uma pós-graduação. No entanto, ainda há 28,7% dos 

docentes da pós-graduação que estão deslocados de sua posição real na carreira; 11,4% 

aparecem como portadores do título de doutor, mas não ingressaram ainda na carreira 

docente e 7,3% estão como assistentes mestre, muito embora já possuam título de 

doutor há tempos. Esse é um problema que a Universidade precisa corrigir nos 

próximos anos. 

Gráfico 54. Distribuição dos docentes da pós-graduação por categoria do quadro de carreira 

 
Fonte: DRH 

Em relação ao tempo de casa do corpo docente, encontramos a situação seguinte. 

Praticamente, 25% dos professores da pós-graduação têm de 21 a 30 anos de casa, 

tempo considerado de maturidade e experiência na Instituição. No entanto, encontramos 

41,2% com mais de 31 anos de casa, tempo considerado bastante alto. Isso pode 

significar que o corpo docente da pós-graduação está envelhecido e que há pouca 

mobilidade interinstitucional. Em relação a esse último aspecto, pode-se entender que o 

docente da pós-graduação, em sua maioria, está estável na PUC-SP há muitos anos. Por 
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um lado, isso é positivo, demonstrando um forte comprometimento desse docente com a 

Instituição. Por outro, pode ser preocupante, pois revela a incapacidade que a 

Universidade possui para renovação de seus quadros.  

Gráfico 55. Tempo na Instituição – Professores da Pós-Graduação 

 
         Fonte: DRH 

Outro dado que demonstra o envelhecimento do corpo docente é apresentado no 

gráfico a seguir. 43,5% dos docentes estão com 65 anos ou mais, sendo que 11,2% 

possuem mais de 75 anos. 

Gráfico 56. Faixa etária do docente da Pós-Graduação 

 
              Fonte: DRH 

A grande maioria dos docentes da pós-graduação possuem vínculo de tempo 

integral com a PUC-SP. 
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Gráfico 57. Regime de trabalho semanal – Docentes Pós-Graduação 

 
                   Fonte: DRH 

Apresentamos abaixo os dados da produção intelectual do conjunto de docentes 

da pós-graduação da PUC-SP. Esses dados foram retirados dos currículos Lattes, 

preenchidos pelos próprios docentes.  

Gráfico 58. Total de produção Bibliográfica no triênio 2015-2017, por tipo de produção 

 
                           Fonte: Currículo Lattes CNPq (em 24/01/2017) 

 
Gráfico 59. Total de produção Bibliográfica no triênio 2015-2017, por ano 

 
                      Fonte: Currículo Lattes CNPq (em 24/01/2017) 
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A alta titulação do corpo docente, a sua estabilidade institucional e seu 

envelhecimento, sem a contrapartida de uma renovação dos quadros, pode explicar essa 

queda significativa da produção docente. Considerando que a faixa produtiva do 

docente está diretamente relacionada a sua maturidade intelectual, atingida por volta dos 

40 anos, é nesse momento em que a produção intelectual tende a apresentar um maior 

desempenho. Passado esse momento, a tendência é a estabilização em torno das 

conquistas já realizadas. Além disso, o envelhecimento do corpo docente também 

representa uma outra cultura produtiva, de intelectuais que não foram formados na 

exigência da produção qualificada, muitas vezes resistindo a adaptar-se às novas 

exigências.  

Duas medidas institucionais mais imediatas poderiam aprimorar esse quadro: a 

primeira delas, uma política de descredenciamento dos professores de forma a produzir 

uma renovação do quadro docente. Política como essa já tem sido posta em prática, com 

a elaboração de um plano de descredenciamento a partir da avaliação de cada docente. 

A segunda, promovendo estímulos para a publicação qualificada, com diferenciação dos 

contratos de trabalho. Para tanto, há que se ressaltar o Plano de Incentivo à Pesquisa 

(PIPEq) constituído em 2015 com editais em diferentes modalidades de apoio à 

pesquisa de docentes, tais como: capacitação docente, participação de docentes em 

congressos nacionais e internacionais, publicação de artigos em periódicos qualificados 

nacionais e estrangeiros, apoio a grupos de pesquisa, apoio a pesquisadores individuais, 

publicação de livros com relatos de pesquisa, viagens e missões de pesquisa de docentes 

a centros de pesquisa ou universidades estrangeiras, apoio à editoração e publicação de 

periódicos. Este Plano tem sido extremamente relevante como forma de diferenciar a 

contribuição dos docentes da Universidade, valorizando e estimulando com 

complementação financeira aqueles que têm ido ao encontro dos objetivos de uma pós-

graduação.  

O gráfico abaixo traz a informação dos artigos publicados em periódicos por 

extrato Qualis- Capes. Pode-se perceber que há uma boa concentração de publicações 

nos extratos superiores, mas em número menor às publicações em estratos que sequer 

deveriam figurar em programas de pós-graduação na proporção apresentada.  
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Gráfico 60. Distribuição das publicações em periódicos por extrato Qualis, no triênio 2015-

2017 

 
Fonte: Currículo Lattes CNPq (em 24/01/2017) 

Se observarmos os estratos mais qualificados, a maior concentração está nas 

revistas qualificadas como B1, o último dos estratos mais bem qualificados, com menor 

concentração nas revistas A1. Da mesma forma, surpreende o número de publicações 

em revistas que não atendem a qualquer estrato qualificado. Essa é a expressão não só 

do envelhecimento do corpo docente, mas, e sobretudo, da sua endogenia, uma variável 

bastante problemática para uma Universidade que pretende influir na produção do 

conhecimento científico, tanto nacional como internacionalmente.  

Considerando que cada vez mais será observada a publicação docente como item 

relevante na avaliação externa dos Programas, causa preocupação os dados apresentados 

para o conjunto dos programas da Universidade. Isso explica a queda da nota de muitos 

dos programas, no último triênio, bem como o descredenciamento de outros. Se essa 

tendência não for revertida, outros programas poderão sofrer com o mesmo resultado. 

No tocante à produção técnica, encontramos a seguinte distribuição: 

Gráfico 61. Distribuição das produções técnicas por tipo, no triênio 2015-2017 

 
Fonte: Currículo Lattes CNPq (em 24/01/2017) 
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dados foram detalhados em diversos outros itens, permitindo uma análise 

pormenorizada, inclusive por docente. Espera-se, com isso, que os gestores dos 

programas possam utilizar esses dados para futuras ações em seus respectivos 

programas. 

Momento 3: Análises específicas dos Programas a partir da Ficha de Avaliação 

Quadrienal da Capes 

O último tempo avaliativo dos programas de pós-graduação se deu a partir da 

avaliação externa realizada pela Capes na Quadrienal 2013-2016. Para tanto, foram 

utilizadas as fichas de avaliação que cada programa recebeu da Capes. Procurou-se 

analisar as potencialidades e deficiências de cada programa. Esses dados foram 

incluídos nos relatórios específicos entregues aos gestores. Não cabe aqui, neste 

relatório de ciclo, reproduzir cada um dos 28 relatórios dos programas de pós-

graduação. 

Educação Continuada e Educação à distância  

A PUC-SP desenvolve atividades com uso de Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) e Educação a Distância (EAD) desde a década de 

1990, no âmbito da Educação Continuada, da realização de pesquisas e da formação 

inicial de docentes, por meio da participação em projetos como o Programa de 

Educação Continuada de Formação de Professores, em parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, USP e UNESP (PEC - Estado e Município).  

No período de 2015 a 2017, a Universidade investiu no aperfeiçoamento da 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento de atividades online, seja como apoio a 

atividades na modalidade presencial seja na modalidade a distância. Além disso, buscou 

qualificar os docentes para o uso pedagógico de TDIC, bem como para a realização de 

cursos/disciplinas e atividades a distância, na esfera da Educação Continuada e da 

Graduação.   

O investimento embasou-se na observação de que o corpo docente, de modo 

geral, já é capaz de lidar com tecnologias para seu uso pessoal e também como recurso 

de apoio. Contudo, é necessário atuar em uma formação mais específica, buscando 

preparar os docentes para um uso pedagógico efetivo de tais recursos. 
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A PUC-SP investiu também na infraestrutura necessária ao desenvolvimento de 

atividades com estratégias pedagógicas diversificadas, em geral envolvendo o uso de 

recursos tecnológicos digitais. Igualmente, buscou sensibilizar professores e estudantes 

às potencialidades de tais recursos. 

Nessa perspectiva, em 2015 e 2016, deu-se continuidade ao trabalho realizado 

pela Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD), criada em 2009, destacando-se 

o Programa de qualificação: Moodle e EAD, nascido da parceria entre a CEAD e a 

Divisão de Tecnologia da Informação (DTI), para qualificar professores, alunos e 

funcionários para o uso do ambiente Moodle. O Programa era constituído de 4 módulos, 

totalizando 80 horas, que propiciavam o desenvolvimento de competências técnicas; 

pedagógicas; de gerenciamento do tempo, de conteúdos e ferramentas. 

No ano de 2015, o Programa formou 153 participantes, entre professores, 

estudantes e funcionários. 

Além disso, em 2015 a instituição propiciou uma formação de 150h a docentes 

da Educação Continuada, por meio da participação no Curso de Formação de 

Formadores Online, oferecido pela Universidade Aberta de Portugal (UAP). O objetivo 

foi promover a qualificação de cursos e atividades online e, ainda, a ampliação da 

cartela de cursos da Instituição nessa modalidade, com a criação de cursos a serem 

ofertados pela Coordenadora Geral de Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE). 

Simultaneamente, a Pró-Reitoria de Educação Continuada (PROEC) criou o 

Grupo de Apoio para o Uso de Tecnologias Digitais nos cursos de Educação 

Continuada (Ato da Pró-Reitoria de Educação Continuada nº 03/2015), formado por 5 

professores de diferentes áreas do conhecimento. O Grupo atuou de 03/12/2015 a 

28/11/2016, em parceria com a Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD- 

PUC/SP) no desempenho das seguintes atribuições: 

 Subsidiar a elaboração de projetos de cursos de educação continuada nas 

modalidades presencial e a distância com uso de tecnologias digitais de 

informação e comunicação; 

 Auxiliar os proponentes na concepção de material instrucional para os cursos; 

 Assessorar a PROEC no acompanhamento da elaboração, do desenho e da 

disponibilização dos cursos nos ambientes digitais, bem como no 

acompanhamento da realização dos cursos e, eventualmente, propor ajustes tanto 

nos cursos quanto na estrutura de suporte; 

 Avaliar a primeira edição de cada curso, com o objetivo de aprimorá-lo a partir 

de sua 2ª. edição.  
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Em 2016, o Grupo de Apoio para Uso de Tecnologias Digitais auxiliou na 

elaboração/produção dos seguintes cursos online: Francês Instrumental em Ligne; 

Games Digitais no Ensino de Línguas: Linguagem e Cultura; Inglês para Fins 

Específicos; Novo CPC Online; Qualidade de Vida no Trabalho; Atualização 

Gramatical; Cursos para Revisores e Copidesques. 

Entre as atividades desempenhadas pelo Grupo de Apoio junto aos professores 

proponentes dos cursos destacam-se: realização de ajustes do conteúdo das aulas; 

auxílio na gravação de videoaulas, acompanhamento do desenvolvimento dos cursos 

viabilizados em ambiente virtual; intermediação entre professores proponentes e 

Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) para:  a) definição e execução do desenho 

dos cursos; b) apoio técnico e pedagógico ao longo de sua primeira edição; c) 

acompanhamento de aulas síncronas pela plataforma virtual, realizadas via plataforma 

Webex (plataforma voltada à comunicação síncrona, adotada em complemento à 

plataforma Moodle).  

Também em 2016, a Instituição, por meio da Pró-Reitoria de Educação 

Continuada, em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, buscou 

ampliar a adoção de metodologias ativas nos cursos de Educação Continuada. Ofereceu, 

então, a Oficina de Metodologias Ativas no Ensino-Aprendizagem, com carga horária 

de 8 horas, aberta para os professores que ministravam aulas na Educação Continuada. 

Vinte docentes participaram das atividades. 

A iniciativa demarcou o início da disseminação da cultura da necessária 

atualização pedagógica junto ao corpo docente da Universidade e, mais 

especificamente, naquele momento, junto aos docentes que atuavam na Educação 

Continuada. 

Ainda no ano de 2016, a Universidade passou pelo processo de 

recredenciamento institucional para oferta de cursos na modalidade a distância e obteve 

conceito 5 (nota máxima), tendo sido recredenciada por 10 anos.  

Em 2017, o investimento necessário ao avanço da modalidade a distância e ao 

uso de TDIC realizou-se em três dimensões, a saber: 

 Investimento em infraestrutura – Inauguração de 10 salas tecnológicas no 

campus sede da Universidade, como expansão da infraestrutura necessária à 

realização de atividades envolvendo metodologias ativas de ensino e recursos 

tecnológicos digitais.  
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A PUC-SP conta atualmente com 10 salas tecnológicas, equipadas com lousas 

brancas e lousa digital interativa, tratamento acústico, internet e projetor multimídia. O 

ambiente possui mobiliário adequado para o trabalho em equipe, favorece o uso de 

metodologias ativas de ensino, bem como a colaboração entre os estudantes na 

construção do conhecimento. 

Houve, igualmente, ampliação da assinatura de bibliotecas digitais, como 

estratégia de sensibilização ao uso de recursos tecnológicos digitais. A previsão é atingir 

– até 2019 – todas as áreas de conhecimento abordadas pela Universidade, garantindo 

acesso de toda a comunidade universitária aos acervos disponíveis.  

 Investimento em pesquisas aplicadas à docência - Destinação de verba para o 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas à docência, com destaque para o uso de 

metodologias diversificadas e recursos tecnológicos digitais (conforme 

explicitado no item II, no detalhamento das ações do NATED, adiante). 

 Investimento no apoio a docentes e qualificação docente – Criação do Núcleo 

Assessor de Tecnologias Educacionais da PUC-SP (NATED), pelo Ato da 

Reitoria nº 5 de 2017, em continuidade à experiência bem sucedida da atuação 

do Grupo de Apoio ao Uso de Recursos Tecnológicos na Educação Continuada 

para, entre outras funções, assessorar as Pró-Reitorias de Graduação e de 

Educação Continuada na elaboração e implementação da política de atualização 

pedagógica e tecnológica dos projetos pedagógicos dos cursos e, ainda, no 

aperfeiçoamento pedagógico dos docentes da PUC-SP, com destaque ao uso de 

recursos tecnológicos digitais e de metodologias ativas de ensino. 

Entre as ações do Núcleo em 2017, destacam-se: 

I- Elaboração e implementação de Oficinas para Docentes 

Foram oferecidas, com apoio da Divisão de Tecnologia da Informação (DTI), 

oficinas para os docentes da Universidade, com os temas indicados abaixo, com a 

finalidade de fomentar a excelência no ensino e motivar os professores a utilizarem 

recursos tecnológicos diversificados em suas aulas, bem como a se valerem da 

modalidade online como apoio às atividades pedagógicas presenciais: 

 Sala de aula invertida – 7 oficinas; 182 docentes inscritos; 

 Uso de salas tecnológicas – 22 oficinas; 141 docentes inscritos; 

 Aprendizado baseado em equipes – 4 oficinas; 58 docentes inscritos. 

A oficina Sala de Aula Invertida propôs um exercício conjunto com os docentes, 

com base em uma modalidade pedagógica que prevê maior protagonismo discente em 

sala de aula, valendo-se de recursos digitais diversos. 
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A oficina Uso das Salas Tecnológicas teve o objetivo de qualificar os docentes 

no uso das novas salas de aula inauguradas no 1º semestre de 2017 no campus Monte 

Alegre, equipadas conforme mencionado anteriormente.  

A oficina Aprendizado Baseado em Equipes ofereceu subsídios para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas baseadas na colaboração, valendo-se de 

recursos tecnológicos diversos. 

II- Auxílio na elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de 

Incentivo à Pesquisa Aplicada à Docência (PIPAD) 

O NATED auxiliou na elaboração, na implementação e no acompanhamento do 

programa intitulado Plano de Incentivo à Pesquisa Aplicada à Docência (PIPAD), 

produzido pela PROGRAD, com apoio da Assessoria para Assuntos de Pesquisa da 

Reitoria.  

O programa teve o objetivo de fomentar a criação e o uso de estratégias de 

ensino potencializadoras da aprendizagem, que contribuam para a qualificação do 

processo, especificamente no que diz respeito ao uso de tecnologias digitais e/ou de 

metodologias inovadoras em sala de aula presencial, a distância e híbrida.  

Em sua primeira edição, professores de diversas áreas de conhecimento 

inscreveram seus projetos – 31 no total, dos quais 21 foram selecionados nessa primeira 

edição e desenvolvidos durante o ano.   

III- Atividades de atualização de cursos online a serem oferecidos no ambiente 

PUC-Online 

O NATED atuou, ainda, na atualização e no acompanhamento de diversos 

cursos online oferecidos no âmbito da Educação Continuada (COGEAE- PUC/SP), tais 

como: Curso híbrido de Especialização Formação Docente: Ensino Superior; Curso 

Francês em Ligne; Curso Inglês para Fins Específicos, Curso Games digitais no ensino 

de línguas. Além disso, auxiliou na elaboração de alguns cursos que, embora estejam 

prontos, ainda não foram viabilizados: Curso para Revisores; Curso Research Article; 

Curso Ensino de Leitura para Surdos; Curso Qualidade de Vida no Trabalho; entre 

outros. 

IV- Participação na análise de projetos pedagógicos de cursos de graduação. 
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Por ocasião de sua reformulação, com vistas à inclusão de metodologias de 

ensino diversificadas, interdisciplinaridade, trabalho colaborativo e uso de recursos 

tecnológicos digitais (presencialmente e a distância). No ano de 2017 foram 

reformulados 6 projetos de cursos de graduação. 

V- Participação na elaboração de diretrizes para reformas curriculares e 

proposição de novos cursos de graduação da PUC-SP  

Auxílio na elaboração de um conjunto de diretrizes institucionais que deverão 

nortear as reformas curriculares e a proposição de novos cursos de graduação, 

compreendendo: o desenvolvimento de abordagens interdisciplinares do conhecimento; 

o uso estratégias pedagógicas potencializadoras de metodologias ativas de ensino; a 

oferta de disciplinas híbridas e/ou online, bem como o uso de recursos digitais em sala 

de aula;  

VI- Apoio e participação na criação de formulários eletrônicos para a proposição 

e tramitação de projetos pedagógicos de cursos de graduação 

Auxílio na elaboração de formulários eletrônicos para padronizar e qualificar a 

elaboração de projetos pedagógicos de cursos de graduação. 

VII- Apoio à oferta oficinas online de apoio a graduandos  

Oferecimento de 4 oficinas de apoio a discentes, destinadas a estudantes de 

graduação:  

 Leitura de textos acadêmicos em língua portuguesa – 4 oficinas; 141 

estudantes inscritos; 

 Leitura de textos acadêmicos em língua inglesa – 4 oficinas; 134 

estudantes inscritos; 

 Matemática – 4 oficinas; 111 estudantes inscritos; 

 Mapas conceituais – 9 oficinas; 194 estudantes inscritos. 

Essas oficinas foram oferecidas nos 1º e 2º semestres, sendo seu principal 

objetivo proporcionar uma adaptação mais rápida e qualificada aos ingressantes nos 

cursos de graduação, levando em conta a significativa mudança que representa a saída 

do Ensino Médio e a entrada na Universidade.  

Como estratégia de sensibilização à interdisciplinaridade e ao uso da modalidade 

de educação online em cursos de Graduação, essas oficinas foram oferecidas em um 

formato híbrido.  
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No ano de 2017 houve, ainda, a redefinição do modelo de cursos de 

especialização oferecidos pela PUC-SP, tendo o trabalho sido iniciado pela área de 

Direito. Uma das características dos novos projetos, em implementação no primeiro 

semestre de 2018, é a recomendação institucional de que parte das atividades seja 

realizada online.  

Em 2018, as ações em curso terão continuidade, sempre enfocando as dimensões 

de infraestrutura institucional, o apoio aos docentes e aos discentes e o investimento na 

realização de pesquisas aplicadas.  

Tais ações traduzem a política institucional de fomento ao uso dos recursos 

tecnológicos para disciplinas e cursos online, híbridos (na Graduação e na Educação 

Continuada) ou a distância (na Educação Continuada), sempre ancorada na formação 

docente específica, embasada em pesquisas. 

Apresentamos, a seguir, dados referentes aos cursos oferecidos em Educação 

Continuada e Educação à Distância.  

A) Educação Continuada  

 

Tabela 22. Nº de cursos viabilizado, matriculados, concluintes e monografias defendidas na 

Educação Continuada – 2015 a 2017. 

Modalidade 

Nº de cursos 

viabilizados 

Estudantes 

matriculados 

Estudantes 

concluintes 

Monografias 

defendidas 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Aperfeiçoamento (EaD e 

Presencial) 
2 1 1 118 74 22 71 36 12 3 13 7 

Aprimoramento 
(Presencial) 

5 5 5 59 44 57 
36 
(ref 

2014) 

49 
(ref. 

2015) 

33 
(ref.  

2016) 

46 
(ref. 

2014) 

52 
(ref. 

2015) 

41 
(ref.  

2016) 

Especialização (EaD e 

Presencial) 
43 43 38 2715 2231 1742 2147 1824 1008 633 580 423 

Residência (Médica, 
Especialização e 

Multiprofissionais) 

43 47 31 341 264 222 - 
70 

(ref. a 

2014) 

122 
(ref. 

2015) 

- 
52 

(ref. A 

2014) 

40 
(ref. 

2015) 

Extensão (Presencial e 

EaD) 
66 78 75 2481 2775 2716 2309 2548 1925 - - - 

Total 159 174 150 5714 5388 4759 4563 4527 3100 682 697 511 

Fonte: COGEAE – dados referentes ao 2º semestre dos anos pesquisados. 

Os dados de Educação Continuada, em suas diferentes modalidades, mostram 

que o número de estudantes matriculados na maioria dos cursos viabilizados pela 

Cogeae vem diminuindo gradativamente. Mesmo a modalidade de extensão que, em 

comparação ao ano de 2015, tinha aumentado sua demanda, voltou a cair em 2017, 
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ainda que tenha se mantido acima do verificado em 2015. A modalidade aprimoramento 

apresentou um aumento significativo, em 2017.  

Gráfico 62. Número de estudantes e por modalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cogeae (2015-2016-2017) 

 

Gráfico 63. Número de estudantes matriculados nos cursos viabilizados pela Cogeae nos anos 
de 2015 a 2017 (todas as modalidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COGEAE 
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B) Cursos em EaD na Cogeae 

A Cogeae oferece diversos cursos na modalidade à distância. Essa modalidade 

tem demonstrado um grande potencial de crescimento. Ao longo dos últimos três anos 

aumentou expressivamente a oferta de cursos nas modalidades extensão. Também 

foram oferecidos cursos nas modalidades de especialização e aperfeiçoamento 

No ano de 2017 (tanto no 1º como no 2º semestre) foram oferecidos 13 cursos de 

extensão, 1 curso de aperfeiçoamento  e 2 cursos de especialização – nas modalidade 

totalmente à distância e semipresencial. 

Quadro 9. Número de cursos oferecidos e viabilizados pela Cogeae por modalidade – ano 2015 

Modalidade 

1º Semestre de 2015 2º Semestre de 2015 

 Cursos  
Vaga

s 

Quantidad

e de 

Alunos 

 Cursos  
Vaga

s 

Quantidad

e de 

Alunos 
Oferecido

s 

Viabilizad

os 

Oferecido

s 

Viabilizad

os 

Aperfeiçoamen

to - EAD 
1 1 240 117 1 1 264 115 

Extensão - 

EAD 
6 6 310 113 6 6 295 133 

Fonte: Cogeae – dados recebidos em fevereiro de 2018 

Quadro 10. Número de cursos oferecidos e viabilizados pela Cogeae por modalidade – 

ano 2016 

Modalidade 

1º Semestre de 2016 2º Semestre de 2016 

 Cursos  
Vaga

s 

Quantidad

e de 

Alunos 

 Cursos  
Vaga

s 

Quantidad

e de 

Alunos 
Oferecido

s 

Viabilizad

os 

Oferecido

s 

Viabilizad

os 

Aperfeiçoamen

to - EAD 
1 1 218 94 1 1 110 74 

Especialização 

- EAD 
2 1 77 12 2 1 77 10 

Extensão - 
EAD 

8 7 535 246 13 8 794 212 

Fonte: Cogeae – dados recebidos em fevereiro de 2018 

Quadro 11. Número de cursos oferecidos e viabilizados pela Cogeae por modalidade – 

ano 2017 

Modalidade 

1º Semestre de 2017 2º Semestre de 2017 

 Cursos  
Vaga

s 

Quantidad

e de 

Alunos 

 Cursos  
Vaga

s 

Quantidad

e de 

Alunos 
Oferecido

s 

Viabilizad

os 

Oferecido

s 

Viabilizad

os 

Aperfeiçoamen

to – EAD 
1 1 60 46 1 1 60 22 

Especialização 

– EAD 
2 1 110 24 2 1 99 12 

Extensão – 
EAD 

13 7 700 122 13 4 780 74 

Fonte: Cogeae – dados recebidos em fevereiro de 2018 
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C) EaD – Ensino à Distância 

Nos anos de 2015 e 2016, a PUC-SP ofertou o curso de Licenciatura em 

Matemática. No entanto, esse curso veio sofrendo com a baixa procura e entrou em 

extinção. Não houve a oferta de vagas para esse curso no vestibular 2017. Assim, a 

PUC-SP deixou de ofertar cursos de graduação em EAD. 

Em termos de ensino à distância, a universidade prevê a possibilidade de 

inclusão de percentual da carga horária dos cursos destinada a disciplinas ministradas a 

distância, desde que previsto no PPC aprovado oficialmente. 

Os dados apresentados na tabela, a seguir, mostram como esse trabalho estava 

estruturado no em 2016, sendo que 8 cursos de diferentes campi e faculdades 

ofereceram 65 disciplinas.  

Tabela 23.  Disciplinas a distância nos Cursos de graduação  

Campus Curso 2016 2017 

Consolação Engenharia de Produção 5 19 

Perdizes 

Filosofia 4 2 

Fisioterapia - 2 

Fonoaudiologia 2 1 

Letras: Língua Inglesa - Tradução: inglês/português 6 7 

Letras: Língua portuguesa 6 3 

Consolação Matemática – EaD 37 - 

Sorocaba Medicina 1 - 

Perdizes Pedagogia 4 3 

TOTAL GERAL 65 37 
Fonte: SAE 

A oferta de cursos de graduação na modalidade à distância já é realidade 

consolidada no Brasil. Os objetivos iniciais de ampliação de oferta e facilidade de 

acesso foram, de certa maneira, atingidos. Convém refletir sobre a realidade dessa 

oferta, principalmente entre a rede privada de ensino, onde a modalidade EaD pode 

significar, exclusivamente, baixos custos.  

Contando com as condições tecnológicas e com um expressivo legado 

pedagógico para implementação das atividades em EaD, condições essas aprovadas pelo 

MEC/Inep nas avaliações oficiais, foi importante a definição da PUC-SP para uma 

política na área com maior visibilidade, especialmente no que se refere à oferta da 

graduação nessa modalidade. 
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DIMENSÃO: PESQUISA  

A pesquisa é eixo central de toda universidade, pois é ela que garante a produção 

e criação de conhecimentos. A pesquisa é indispensável e sua articulação com o ensino 

e a extensão garante que a universidade atinja seus plenos objetivos. A PUC-SP tem na 

pesquisa um de seus pontos fortes e de alto grau de reconhecimento na comunidade 

acadêmica. Em consonância à sua própria natureza e missão, a Universidade tem na 

pesquisa um elemento chave para a o alcance de seus objetivos institucionais e a 

realização de seu compromisso social. 

Tem-se claro que a pesquisa possibilita a ampliação do nível de excelência 

acadêmica ao oxigenar a atualização de todas as atividades de universidade, bem como 

contribuir para a ampliação de produção de conhecimento comprometido com o 

desenvolvimento social. 

A CPA empreende, neste relatório, uma avaliação da pesquisa na PUC-SP a 

partir de dois momentos distintos. No primeiro vamos nos ater à estrutura institucional 

que possibilita o exercício da pesquisa. No segundo, buscaremos os indicadores da 

produção científica que atestam a abrangência da pesquisa na PUC-SP nesses três anos 

retratados neste relatório. 

As instâncias gestoras da pesquisa são aquelas previstas no Estatuto e 

Regimento da Universidade. O Consun, Conselho Universitário, é órgão definidor das 

diretrizes e acompanhamento das políticas no âmbito da pesquisa. Por sua vez, o Cepe, 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, é responsável pela gerência do “Programa de 

Apoio e Incentivo à pesquisa” e elabora a política de pesquisa da universidade. A 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, que assessora o Cepe nas questões de pesquisa, 

propõe normas e orientações técnicas para as ações de pesquisa. Essencial, ainda, é a 

atuação da Coordenadoria de Pesquisa, responsável pela gestão de projetos e de 

atividades acadêmicas e científicas. 

A Coordenadoria de Pesquisa acompanha e certifica os Grupos de Pesquisa da 

Universidade. É desenvolvido um importante trabalho de apoio e acompanhamento dos 

grupos de pesquisa em vistas à certificação no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) 

do CNPq. 
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O Plano de Incentivo à Pesquisa – PIPEq teve, neste triênio, sua implementação 

e plena consolidação, sendo um canal democrático e transparente de acesso ao 

financiamento à pesquisa. O PIPEq visa estimular a pesquisa dos docentes em diferentes 

modalidades. Essas são definidas a partir das políticas de incentivo à pesquisa e são 

oferecidas por meio de editais. A Universidade utiliza a plataforma informatizada Fluig 

que permite o fluxo da documentação, desde o cadastramento pelos interessados no 

financiamento até a aprovação final, passando pelos avaliadores e pareceristas e 

aprovações das instâncias intermediárias, como chefias de departamento e direção de 

faculdade. 

No ano de 2017, foram oferecidas as seguintes modalidades de apoio e incentivo 

à pesquisa: capacitação docente para obtenção de títulos de mestre e doutor; 

participação em congressos internacionais e nacionais; estágio no exterior para 

desenvolvimento de pesquisa em nível de pós-doutoramento; publicação de artigos em 

periódicos qualificados; publicação de periódicos científicos; publicação de livros e 

coletâneas científicas; aquisição de equipamentos para Núcleos e Grupos de Pesquisa; 

fomento à pesquisa aplicada à docência; e reserva técnica como contrapartida da PUC-

SP para pesquisadores que receberam verba de agência de fomento. 

O PIPEq vem se mostrando um excelente instrumento de apoio e incentivo à 

pesquisa na Instituição. 

Além dessas instâncias gestoras da pesquisa, a PUC-SP conta com setores de 

apoio à qualificação da pesquisa com os Comitês de Ética em Pesquisa, que atuam em 

consonância às deliberações da Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). São 

três comitês: o Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, que atende a todos as 

faculdades dos campi Perdizes, Consolação, Ipiranga, Santana e a unidade Derdic; o 

Comitê de Ética em Pesquisa da FCMS, do campus Sorocaba; e o Comitê de Ética em 

Pesquisa no uso de animais, ligado à FACHS. 

Todas essas instâncias gestoras possibilitam o resultado final da alimentação da 

produção acadêmica na Universidade. Tal fato pode ser mensurado através de diversos 

indicadores de produção científica. Apresentamos a seguir, alguns desses indicadores. 
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Plano de Incentivo à Pesquisa – PIPEq 

Tabela 24. Número de solicitações deferidas PIPEq – 2015 a 2017, por modalidade 

PIPEQ - Modalidades de Fomento 2015 2016 2017 

Capacitação Docente 4 1 0 

Congresso Internacional 41 60 82 

Congresso Nacional 16 22 35 

Equipamento Individual 4 29 21 

Equipamento Grupo/ Núcleo 5 16 8 

Estágio no Exterior 5 7 7 

Pesquisa Aplicada à Docência . . 21 

Publicação de Artigo 69 74 88 

Publicação de Livro 16 16 20 

Publicação de Periódicos 17 22 24 

Projetos Temáticos . 4 
 

Reserva Técnica 1 3 3 

Total de Benefícios 178 254 309 
Fonte: Reitoria – Equipe PIPEq 

 

Tabela 25. Número de solicitações deferidas PIPEq – 2015 a 2017, por Faculdade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Reitoria – Equipe PIPEq 
 

Os dados demonstram não apenas a consistência dessa política de incentivo à 

pesquisa nesses três anos, como um crescimento constante do número de solicitações 

atendidas.  

Grupos de Pesquisa 

Os dados abaixo demonstram a movimentação do número de grupos de pesquisa 

da PUC-SP segundo o Censo do CNPq. Lembramos que esse censo foi realizado nos 

anos de 2010, 2014 e 2016. Pelo Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq não é 

possível verificar o número de grupos da PUC-SP, bem como a situação frente às 

demais universidades. 

 

 

 

Faculdades 2015 2016 2017 

FAFICLA 40 58 78 

FCET 15 37 57 

FACHS 17 33 39 

FCMS 6 3 9 

FCS 45 47 45 

FD 10 23 26 

FE 19 20 25 

FEA 19 24 23 

FT 7 9 7 

Total 189 304 309 
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Quadro 12. Situação da PUC-SP no Censo do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq 

Ano 
N° Grupos de 

pesquisa PUC-SP 

Classificação PUC-SP/ 

Instituições 

brasileiras* 

Classificação PUC-SP/ 

Instituições Privadas 

Nacionais* 

2010 219 22° 1° 

2014 242 27° 1° 

2016 255 28º 1º 
Fonte: Censos CNPq 2010; 2014 e 2016 – acesso em 07/03/2016. 
*A classificação das instituições pelo CNPq levou em conta três indicadores: número de grupos, número 
de pesquisadores e número de doutores. 
 

A tabela abaixo traz os dados dos grupos de pesquisa a partir dos registros de 

certificação pela Instituição. Há uma discrepância nos números de grupos relativos ao 

ano de 2016 provavelmente devido à situação junto ao CNPq no momento do 

levantamento do Censo. O número de grupos de pesquisa é dinâmico, pois transparece a 

própria dinamicidade de abertura ou conclusão de grupos. No entanto, podemos 

verificar o alto número de grupos de pesquisa da PUC-SP durante todo o ciclo 2015-

2017. 

Quadro 13. Número de grupos de pesquisa da PUC-SP, Número de Pesquisadores e Número de Doutores 

2015-2017 

Anos Número Grupos N° Pesquisadores N° Doutores % Doutores 

2015 278 2270 1840 80,5% 

2016 242 2068 1623 78,5% 

2017 270 2529 1978 78,2% 
Fonte: Coordenadoria de Pesquisa da PUC-SP 

Iniciação Científica 

A Iniciação Científica é um trabalho consolidado na universidade e neste triênio 

contou com apoio financeiro institucional e de órgãos de fomento.  

Os dados apresentados no quadro a seguir dão um panorama da Iniciação 

Científica concretizada na graduação, incluindo o PIBIC, que conta com apoio da PUC-

SP (Pibic-Cepe) e do CNPq (Pibic- CNPq), além de projetos com fomento do Pibit-

CNPq (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação).  

Tabela 26. Número de alunos envolvidos em Iniciação Científica – 2015- 2017 

Modalidade 
Nº de estudantes bolsistas 

2015 2016 2017 

Pibic CNPq 176 176 176 

Pibic Cepe 182 200 198 

Pibit CNPq 5 5 4 

Sem fomento 145 151 68 

Total 508 532 446 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
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A cada ano a Universidade promove um encontro para apresentação das 

pesquisas de Iniciação Científica encerradas em julho. Em novembro de 2017 foi 

realizado o 26º Encontro de Iniciação Científica com o tema “Iniciação Científica na 

PUC/SP: contribuições sociais, educacionais e éticas para o desenvolvimento da 

pesquisa”.   

O Encontro de Iniciação Científica compõe a política de divulgação da 

Universidade, enquanto prática consolidada para divulgação das produções dos 

estudantes de graduação em pesquisa, trabalho esse que se destaca pelo nível das 

discussões e pelo envolvimento dos alunos pesquisadores e seus orientadores.  

Os dados do quadro, a seguir, referentes aos anos 2015, 2016 e 2017, 

evidenciam os números de participantes de Iniciação Científica no triênio 2015-2017. 

Uma observação importante a ser feita é a de que os estudantes premiados participam 

dos congressos anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso Científico (SBPC). 

Neste último encontro, participaram 490 alunos de graduação, com a apresentação de 

335 pesquisas diferentes. Embora tenha havido uma pequena diminuição em relação aos 

anos anteriores, esses números expressam positivamente a capacidade de formação de 

novos pesquisadores da PUC-SP.  

Quadro 14. N° pesquisas e participantes no Encontro de IC 

Ano 

Nº 

estudantes 

participantes 

N° pesquisas 

Apresentadas 

N° docentes 

orientadores 

N° 

Premiações 

Estudantes* 

N° Premiações 

Docentes 

2015 450 284 227 106 84 

2016 532 323 274 110 104 

2017 490 335 240 59 64 

Fonte: Consulteg e Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

Produção discente 

A produção dos estudantes da Universidade mostra o seguinte panorama: 

Na Pós-graduação Stricto Sensu, o número total de dissertações e teses sofreu 

ligeira diminuição em relação entre 2015 e 2017. 

Tabela 27.  Pós-Graduação Stricto Sensu- número de dissertações e teses defendidas – 2015- 2017 

Defesas 2015 2016 2017 

Dissertações (Mestrado Acadêmico)  781 714 695 

Dissertações (Mestrado Profissional) 69 59 50 

Teses (Doutorado) 402 473 408 

Total 1252 1246 1173 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Em relação ao número de monografias, a Pós-Graduação Lato Sensu, conforme 

tabela a seguir, apresentou uma forte retração em 2016 em relação ao ano anterior. Em 

2017, o número de monografias permaneceu praticamente estável. 
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Quadro 15.  Pós-Graduação Lato Sensu: número de Monografias. 2015-2017 

Ano 2015 2016 2017 

Número de 

Monografias 
1.605 1184 1.186 

Fonte: Cogeae/PUC-SP – 2015 e 2016 

O quadro a seguir apresenta o número de Trabalhos de Conclusão de Curso- 

TCC defendidos na graduação. A variação pode indicar a interferência do número de 

matriculados que nos últimos anos vem sofrendo uma expressiva queda. 

Quadro 16. Graduação - número de TCC defendidos – 2015-2017 

Ano 2015 2016 2017 

Número de TCC 2511 2271 2098 

Fonte: SAE – dados de 2015, 2016 e 2017 recebidos em 07-03-2018 

Produção docente 

A PUC-SP vem se destacando pela sua atuação na pesquisa e isso tem reflexos 

diretos na produção docente. Podemos perceber esse posicionamento através de alguns 

indicadores como número de publicações qualificadas, número de projetos de pesquisa 

em andamento e número de professores com bolsa Produtividade (PQ e DT) no CNPq. 

A Universidade conta com um número relevante de docentes com Bolsa CNPq 

de produtividade em pesquisa (vide tabelas a seguir), destinada aos pesquisadores que 

se destaquem entre seus pares, valorizando sua produção científica segundo critérios 

normativos, estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pelos Comitês de Assessoramento 

(CAs) do CNPq. 

Em 2017, a PUC-SP contou com 55 docentes com bolsa produtividade do 

CNPq, sendo 31 deles no nível “1”, em todas as categorias, e 2 pesquisadores sêniores, 

os mais altos do CNPq. Um professor conta, ainda, com bolsa Produtividade em 

Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT). Esses números apresentam 

uma elevação em relação ao ano anterior, demonstrando uma melhoria da PUC-SP 

nesse quesito. 

Quadro 17. Distribuição de docentes com Bolsa Produtividade CNPq (PQ, PQ-Sr e DT) - 2017 

Modalidade Total de docentes 

PQ - 1A 7 

PQ - 1B 7 

PQ - 1C 5 

PQ - 1D 12 

PQ - 2 22 

PQ - Sr 2 

DT - 2 1 
  Fonte: CNPq  
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Embora expressivos, esses resultados apontam ainda para a necessidade de 

incentivo visando a ampliação do número de bolsistas, haja vista o número total de 

docentes da instituição. 

Um importante indicador/descritor da produção dos docentes da Universidade 

pode ser identificado por meio do número de projetos em andamento, cadastrados na 

plataforma Lattes, no qual se verifica a existência de 5602 projetos em 2017, 

distribuídos nas faculdades e unidades. 

Tabela 28.  Nº de Projetos em Andamento cadastrados nos currículos Lattes dos Professores da 

PUC – 2016 e 2017 

Faculdade \ Ano 2016 2017 

FCET 468 665 

FACHS 421 879 

FCMS 411 609 

FCS 704 863 

FD 321 491 

FEA 617 783 

FE 355 391 

FAFICLA 673 868 

FT 37 53 

Derdic 06 ** 

Total 4013 5602 
Fonte: Plataforma Lattes – CNPq – 2016 e 2017 

Obs. Natureza dos projetos: Pesquisa, Extensão, Desenvolvimento Tecnológico, outros. 
** sem informação 

Tabela 29.  Distribuição dos projetos por sua natureza - 2017. 

Natureza do projeto Total de projetos 

Desenvolvimento tecnológico 276 

Extensão 398 

Outra natureza 516 

Pesquisa 4412 

Total 5602 
Fonte: Plataforma Lattes - CNPq 

No tocante às publicações, os docentes da PUC-SP, no triênio 2015-2017, 

produziram 8.301 publicações distribuídas da seguinte maneira.  

Tabela 30. Produção Bibliográfica por tipo dos docentes da PUC-SP 2015 - 2017 

Tipo de produção 2015 2016 
2017 * dados 

parciais 

Artigo em periódicos 1053 980 612 

Capítulo de Livros 829 914 594 

Livro publicado 228 249 148 

Organização de livro 135 155 95 

Trabalho em Anais de Eventos 744 535 346 

Tradução 25 24 28 

Outra produção bibliográfica 289 185 133 

Total 3303 3042 1956 
Fonte: Plataforma Lattes – CNPq  
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Gráfico 64. Produção Bibliográfica por tipo dos docentes da PUC-SP 2015 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plataforma Lattes – CNPq  

Os dados de 2017 podem ser considerados parciais devido ao fato de que muitos 

docentes ainda não tinham atualizado seus currículos com os números finais do ano. 

Como esses dados foram colhidos no início do ano de 2018, muitos docentes devem ter 

deixado para atualizar seus currículos em data posterior. 

Um importante qualificador da produção bibliográfica está relacionado à 

publicação de artigos em periódicos científicos tendo como base o indicador Qualis 

Periódico da Capes. Na tabela abaixo podemos verificar a produção de artigos 

publicados em periódicos no triênio distribuídos pelos estratos do Qualis periódico. 

Tabela 31. Distribuição de artigos por estrato Qualis Periódico - CAPES 

Estrato \ Ano 2015 2016 2017 

A1 108 109 62 

A2 130 142 103 

B1 198 186 123 

B2 154 145 60 

B3 114 97 62 

B4 123 116 53 

B5 54 45 27 

C 62 61 30 

Sem estrato (NC) 110 79 92 

Total 1.053 980 612 
Fonte: Plataforma Lattes – CNPq e Qualis CAPES. *OBS: os dados de 2017 são parciais 

Mais uma vez convém ressaltar que os dados de 2017 são parciais. Há a 

possibilidade de que estejam aquém da realidade. 
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De um total de 2645 artigos publicados no triênio, 24,7% (654 artigos) foram 

publicados em periódicos dos estratos A1 e A2, os de maior prestígio acadêmico. Se 

considerarmos todos os periódicos publicados nos estratos B1 e superiores, teremos um 

percentual de 43,8%. No entanto, como já apontado anteriormente, a maior parte dos 

artigos nos maiores estratos está concentrado em revistas B1, quando o esperado é que 

fossem nos estratos superiores. Também surpreende o número de artigos publicados em 

revista sem qualquer estrato, bem como nos estratos inferiores, o que é bastante 

desaconselhável.  

A participação dos docentes da PUC-SP em eventos científicos e a publicação 

de trabalhos apresentados em anais desses eventos também contaram com números 

bastante significativos neste triênio. 

Quadro 18. Publicação de Trabalhos em Anais de Eventos e Participação em Eventos 2015-
2017 

Tipo de produção \ Ano 2015 2016 2017* 

Trabalho publicado em anais de evento 744 535 346 

Participações em eventos 3636 3065 2095 
Fonte: Plataforma Lattes CNPq 

*OBS: dados parciais 

A produção técnica dos docentes da PUC-SP apresentou dados também significativos, 

conforme podemos verificar no quadro abaixo. 

Gráfico 65. Número de produção Técnica dos docentes da PUC-SP no triênio por tipo 

 
                          Fonte: Plataforma Lattes CNPq 

 

Divulgação da produção científica 

A PUC-SP mantém seu importante canal de comunicação para a divulgação do 

conhecimento científico produzido: o Portal de Revistas Eletrônicas baseado no Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), de abrangência nacional e internacional. 

A Instituição mantém um plano de ação que fornece suporte às unidades para a 
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publicação de revistas acadêmicas, além do indicado acima em relação aos editais para 

fomento à publicação de periódicos do PIPEq. Esse apoio abrange o gerenciamento, 

capacitação e orientação técnica a professores editores científicos envolvidos nas 

publicações digitais.  

O Portal Revistas Eletrônicas da PUC-SP (http://revistas.pucsp.br/index) elenca 

os 53 títulos publicados pela Universidade. Além desses, que estão disponíveis no 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), a PUC-P conta com mais duas 

publicações. O número total de periódicos publicados pela Universidade é, portanto, 

bastante significativo. 

A CPA compreende que, pelo exposto acima, a Universidade tem demonstrado 

resultados positivos em relação à pesquisa que indicam a concretização de ações 

previstas nas metas contidas no PDI. Entre essas metas, podemos destacar a Meta 1, que 

trata da manutenção da identidade da Universidade com reconhecida excelência 

acadêmica. A pesquisa é ponto imprescindível para essa realização. Em relação à Meta 

3, que trata do fortalecimento da imagem da Universidade pela ampliação de sua 

visibilidade por meio da divulgação da produção acadêmica em periódicos de renome, 

podemos afirmar que a PUC-SP vem erigindo esforços, mas há ainda muito que se fazer 

nessa direção. Por fim, também há de se reconhecer avanços em relação à Meta 17 no 

tocante à expansão vertical na atuação das áreas, por meio da pesquisa e da produção de 

conhecimento. 

DIMENSÃO: EXTENSÃO  

No ciclo 2015-2017, houve uma reconfiguração na política de extensão da 

Universidade, na qual diversos setores extensionistas foram repensados, sendo que 

nesse processo alguns puderam sistematizar vínculos e reestruturar práticas, outros 

aperfeiçoar e fortalecer sua relação com as atividades de ensino e pesquisa. 

Os dados avaliativos da Extensão na Universidade nesse ciclo evidenciam 

avanços com a nova política de Extensão Universitária da PUC-SP, aprovada no final 

de 2015, conforme Deliberação do Consun nº. 11/2015 a partir de um projeto 

coordenado pela Pró-Reitoria de Educação Continuada – PROEC, envolvendo as Pró-

Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação, e de Cultura e Relações Comunitárias.   

Pelo caráter multivariado das atividades extensionistas, sua amplitude e 

abrangência, essa política assume uma abordagem de natureza coletiva da gestão dessas 

atividades sem desconsiderar a gestão específica das unidades acadêmicas e de setores e 

projetos de extensão. Após mapeamento das atividades extensionistas, foram definidos 

http://revistas.pucsp.br/index
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cinco vetores. E foram constituídos Grupos de Gestão Colaborativa do Trabalho de 

Extensão, subordinados ao CEPE com as seguintes funções: a) fomentar sinergia entre 

as práticas extensionistas e dessas com o ensino e a pesquisa; b) mapear as atividades 

extensionistas e identificar oportunidades de compartilhamento de expertises e recursos 

(tecnológicos, didáticos etc.); c) propor e apoiar ações e projetos articulados no interior 

dos vetores e entre vetores; d) estimular as ofertas da Universidade na área de extensão, 

evitando a duplicação de iniciativas e de esforços, em busca de melhorar a qualidade, 

visibilidade e a sustentabilidade da extensão da PUC-SP.  

A estrutura proposta procurou favorecer a construção de arranjos colaborativos e 

processos de trabalho pautados no diálogo, na sinergia e no apoio mútuo entre as 

diversas e diferentes práticas extensionistas produzidas pela Universidade. Os vetores 

Extensionistas não são órgãos da estrutura organizacional da PUC-SP, mas um modo de 

organizar os processos de trabalho relativos às práticas extensionistas, que podem se 

modificar ao longo do tempo de acordo com as demandas e necessidades da dinâmica 

institucional e de suas relações com a sociedade.  

O desenho da política implementada a partir de novembro de 2015 está 

delineado no quadro a seguir que sintetiza as práticas extensionistas na Universidade, 

dando visibilidade e propiciando aos gestores o acompanhamento das atividades, 

projetos ou programas de extensão, desde seu planejamento até a sua execução e 

avaliação em seus respectivos vetores.    

Quadro 19. Vetores extensionistas e instâncias de vinculação 

Vetor Campo 

Instância de 

acompanhamento e 

avaliação 

Serviços 

Assistenciais 

Setores, projetos, atividades que desenvolvem 
ações relacionadas à Filantropia. 

Pró-Reitoria de Cultura e 

Relações Comunitárias Cultura e 

Comunicação 

Setores, equipamentos, projetos e atividades 

relacionadas à produção e/ou difusão da 

cultura e comunicação. 

Políticas Públicas 

Projetos e/ou convênios e parcerias com 

poderes públicos e entidades de direito 

público. 

Pró-Reitoria de Graduação 

Ensino 

Atividades curriculares obrigatórias (estágios 

e modalidade pedagógicas práticas previstas e 

geridas no âmbito de cursos de graduação, e 

programas de pós graduação lato e stricto 

sensu). 

Direções de Faculdades,  

Pró-Reitoria de Graduação e  

Pró-Reitoria de Pós- 

Graduação 

Educação 

Continuada e 

Serviços 

Cursos de Educação Continuada, prestação de 

serviços, oferta ao mercado de produtos e 

serviços específicos. 

Pró-Reitoria de Educação 

Continuada 

Fonte: Deliberação do CONSUN no. 11/2015 

Cada vetor, conforme quadro acima, tem uma instância acadêmica coordenadora 

dos processos de avaliação e acompanhamento de projetos.    
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Nessa política, a Reitoria manterá um sistema de informação para registro, 

análise e acompanhamento das atividades extensionistas, configurando ferramenta de 

apoio à gestão acadêmica, administrativa e financeira em seus diversos níveis, 

propiciando o acompanhamento e avaliação das atividades de extensão da Universidade.  

A CPA-PUC-SP, que já vinha demandando um sistema de informação em 

diálogo/interlocução permanente com a PROEC, durante o processo de construção 

dessa proposta, entende que o acompanhamento avaliativo da dimensão extensão, no 

âmbito da autoavaliação institucional, ganhará mais sistematicidade e aprofundamento.  

Este Relatório, em consonância com a estrutura da política de extensão (vetores 

e instâncias de acompanhamento e avaliação) apresenta uma descrição básica de alguns 

órgãos, unidades suplementares e coordenadorias responsáveis por atividades 

extensionistas e uma caracterização das atividades por eles desenvolvidas no ciclo e 

registradas também nos Relatórios de Atividades da Fundação São Paulo (2015-2017) 

produzidos pela Consulteg e nos Relatórios de Gestão das Pró-Reitorias.  

Importante ressaltar que existe um extenso campo de atividades de extensão na 

PUC-SP intrinsicamente relacionadas ao ensino e à pesquisa, atrelando-se aos projetos 

pedagógicos de cursos ou projetos ou programas de pesquisa e que são planejados e 

desenvolvidos no âmbito das Faculdades (Departamentos, Cursos de Graduação, 

Programas de Pós-Graduação, cursos e atividades de Educação Continuada, Unidades 

Suplementares e Núcleos Extensionistas). Outro conjunto amplo de atividades 

extensionistas está vinculado a políticas institucionais de Órgãos e Coordenadorias 

(COGEAE, CGE, Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, Coordenadoria de 

Educação a Distância, Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos 

Especiais, Coordenadoria de Pesquisa e Coordenadoria de Pastoral).  

A CPA organizou os dados e informações sobre as atividades de extensão neste 

Relatório com base na organização por vetores. 

Vetor Serviços Assistenciais  

Desde 2013, as informações sobre serviços assistenciais têm sido coletadas na 

Universidade pelo Sistema Social da Fundação São Paulo (SiSFilantropia) utilizado 

para certificação e prestação de contas referentes à filantropia.  
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Para análise da produção nesse vetor a CPAPUC-SP trabalhou com as 

informações desse sistema disponibilizadas no Relatório de Atividades da Fundação 

São Paulo.  

Na área da atenção à saúde, destacam-se as atividades extensionistas 

desenvolvidas em duas Unidades Suplementares: Divisão de Educação e Reabilitação 

dos Distúrbios da Comunicação (Derdic) e Hospital Santa Lucinda e na Clínica 

Psicológica e também as atividades do Programa de Atendimento Comunitário (PAC). 

Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (Derdic) 

A DERDIC é uma Unidade Suplementar mantida pela Fundação São Paulo e 

vinculada academicamente à Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 

(FACHS/PUC-SP), sem fins lucrativos, com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) nº 2688530. Além de propiciar formação clínica, educacional e de 

pesquisa a estudantes e profissionais de diversas áreas, desenvolve atividades 

assistenciais no campo da saúde e da educação de surdos.  

Em relação à saúde, a Derdic é composta por duas clínicas especializadas: a 

Clínica de Audição, Voz e Linguagem “Prof. Dr. Mauro Spinelli” e o Centro de Estudos 

da Audição na Criança (CeAC). Ambas atuam na promoção da saúde, prevenção de 

agravos e reabilitação das alterações de audição, voz e linguagem de crianças, jovens, 

adultos e idosos.  A primeira está organizada em setores (Fonoaudiologia, Médicos, 

Psicologia, Serviço Social) e serviços voltados a questões específicas das alterações de 

audição, voz, motricidade orofacial e linguagem. Atendem crianças, adolescentes, 

adultos e idosos. Desenvolve os seguintes procedimentos: exames foniátrico, 

otorrinolaringológico e neurológico; avaliação audiológica de crianças e adultos; 

avaliação endoscópica da função velofaríngea e da laringe; concessão e adaptação de 

aparelhos auditivos e de Sistemas FM (Frequência Modulada); atendimento psicológico 

e fonoaudiológico e encaminhamentos de assistência social. Recentemente foi 

transformada em um Centro Especializado de Reabilitação, integrando atualmente a 

Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência (intelectual e de audição) do 

Sistema Único de Saúde – CER II- SUS.  
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Como CER II do SUS, mantém um fluxo de pacientes encaminhados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de todas as idades, das Regiões Norte, Sul e Sudeste do 

município de São Paulo. O quadro a seguir apresenta o total de atendimentos clínicos da 

Clínica de Audição, Voz e Linguagem “Prof. Dr. Mauro Spinelli”, discriminando 

também número de procedimentos, triagens, atendimentos voltados à seleção e 

adaptação de aparelhos auditivos, previstos no convênio da instituição com o Sistema 

Único de Saúde. 

Com relação às atividades voltadas à formação de profissionais, destacam-se: os 

estágios curriculares obrigatórios do curso de Fonoaudiologia e Psicologia da PUC-SP; 

estágios opcionais para estudantes de cursos de fonoaudiologia, psicologia e serviço 

social da PUC-SP e de outras universidades; as atividades de formação complementar 

especializada nas áreas de medicina, fonoaudiologia e psicologia; a supervisão de 

profissionais e alunos bolsistas dos programas de pós-graduação da PUC-SP nas áreas 

de Fonoaudiologia e Psicologia e as pesquisas de trabalhos de conclusão de cursos 

(graduação e especialização), iniciação científica, mestrado e doutorado, bem como 

outras pesquisas realizadas com orientação de professores dos departamentos da 

FACHS.  

O Centro de Estudos da Audição na Criança (CeAC), outra clínica da Derdic, 

realiza triagem auditiva neonatal, diagnóstico, seleção de aparelhos de amplificação 

sonora individual e atendimento terapêutico em crianças de zero a três anos, por meio 

do convênio da DERDIC com o SUS, além de grupo de pais de todas as crianças que 

receberam diagnóstico de perda auditiva durante o ano. O atendimento em média anual 

é de 550 procedimentos de diagnóstico de alteração da audição, 400 procedimentos 

isolados que auxiliam outros diagnósticos, e o acompanhamento de aproximadamente 

500 casos. Capacita 27 estagiários e também funciona como laboratório da linha de 

pesquisa Audição na Criança do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Fonoaudiologia da PUC-SP, que conta atualmente com 7 mestrandos e 3 doutorandos 

do Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia e 28 alunos em programas de 

aprimoramento ou atividades de complementação de estudos.  

Além dessas atividades, o CeAC coordena Programas de Triagem Auditiva 

Neonatal em quatro maternidades do Município de São Paulo, tendo realizado cerca de 

13.500 triagens ano. Desenvolve também o Projeto de orientação a familiares e 
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responsáveis pelas crianças assistidas no CeAC. Os profissionais desse centro 

participam de diferentes Projetos:  

 Projeto Fundação Hear the World - Implementação de processos para adesão ao 

uso do AASI e envolvimento das famílias nas fases iniciais do processo de 

intervenção, tendo atendido em 2017, 137 bebês e seus respectivos familiares; 

 Projeto Criação do Espaço Derdic que beneficiou 93 usuários da instituição; 

 Projeto Salvador Arena, com 117 beneficiários; 

 Projeto Fundação Crespi-Prado – voltado para o desenvolvimento educacional e 

cultural de jovens surdos, através de vivências e técnicas cinematográficas (20 

estudantes); 

 Projeto Fundação Prada - Proporcionar a qualificação profissional aos 

aprendizes surdos, por meio de Curso de Aprendizagem (08 beneficiários); 

 #Dia de Doar* – Campanha para arrecadação de brinquedos no Dia de Doar 

(115 beneficiários); 

 Projeto FUMAD - Implementar um Sistema de acompanhamento 

multidisciplinar, periódico e de atuação ativa com os envolvidos no 

desenvolvimento escolar das crianças e adolescentes deficientes auditivos 

usuários de sistema de FM  (150 beneficiários). 

Também participa de vários encontros e eventos, dentre eles: 

 Fórum Paulista de Entidades de Pessoas com Deficiência; 

 Pastoral do Menor - GT para o desenvolvimento de campanhas pontuais de 

sensibilização, conscientização e mobilização de recursos para enfrentamento de 

situação de vulnerabilidade de crianças e jovens; 

 CRFa (Conselho Regional de Fonoaudiologia) – ações conjuntas, 

empoderamento político, apoio e intercambio de conhecimento; 

 Rede de Amigos Citiesperança|Citibank Brasil – encontros de 

compartilhamento de conhecimentos e ações conjuntas para a implantação de 

políticas públicas; 

 GT Força FUMCAD – participação nas ações de acompanhamento e controle 

das questões voltadas ao FUMCAD.  

 Rede Sorri Brasil Rede Entre Amigos (entidades e pessoas com deficiência) 

para compartilhamento de informações sobre pessoas com deficiência, inclusão 

social e direitos humanos; 

 Associação de Surdos de SP – ações conjuntas e empoderamento político.  

 

A análise do conjunto de atendimentos feitos pela Clínica “Mauro Spinelli” e 

CeAC mostra que a DERDIC, como Centro Especializado de Reabilitação – CER II 

teve curva ascendente dos atendimentos clínicos realizados no SUS, com aumento em 

2017 de 36,43% em relação a 2015 e o percentual de dispensação de aparelhos auditivos 

reduziu em 10% em 2017.  
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Quadro 20. Número de atendimentos realizados em 2015 a 2017 nas Clínicas da DERDIC 

(Mauro Spinelli e CeAC) 

Tipo de atendimento clínico 
Nº atendimentos por ano 

2015 2016 2017 total 

Total de atendimentos clínicos (SUS) 18 903 21 295 25 790 65 988 

Triagens (convênios secretaria da saúde) 12 801 12 175 13 128 38 104  

Seleção e adaptação de aparelhos auditivos (SUS) 4 704 4 700 4 233 13 637 

Total 36.408 38170 43 151 11 7729 
Fonte: Derdic 

Quadro 21. Número de atendimentos/procedimentos por especialidade realizados em 2015 a 

2017 nas Clínicas da Derdic (Mauro Spinelli e CeAC) 

Atendimentos 

oferecidos  

Número de atendimentos por ano 

2015 2016 2017 Total  

Médicos 3 796 4 309 4.619 12.724 

Audiológicos 12 871 13 485 12.672 39.028 

Outros*  2 236 3 501 8.499 14. 236 

Total 18 903 21 295 25.790 65.988 

Fonte: Relatório Derdic anos pesquisados 

Por meio do Instituto Educacional São Paulo (IESP), a Derdic também 

desenvolve programas de escola bilíngue para surdos e programas educacionais 

complementares, entre os quais se destacam: Educação Infantil, Ensino fundamental, 

programas de empregabilidade para surdos, Curso Aprendiz e Colocação Assistida, 

Programas de Acessibilidade, cursos e workshops de Libras e assessoria em 

interpretação de Libras, Cursos de Certificação em Tecnologias da Informática (Cisco) e 

Curso de português para surdos.  

Quadro 22. Número de estudantes matriculados em cursos de Educação para surdos 

Curso de Educação para surdos 
No. de estudantes 

2015 2016 2017  Total  

Ed. Infantil 16 16 22 54 

Ensino Fundamental  81 85 77 243 

Cursos de qualificação Profissional 

para o surdo (português, cisco e 

capacitação) 

126 67 61 254 

Curso de Qualificação Aprendiz 59 17 12 88 

Total  282 185 172 639 

Fonte: Relatórios da Derdic – anos pesquisados 2015 - 2017 

Ainda em relação à pessoa surda, a Derdic desenvolve ações destinadas à sua 

inclusão social, que abrangem principalmente os objetivos de acessibilidade e 

empregabilidade. O quadro a seguir apresenta o número de atendimentos por atividades 

de dois programas, o primeiro voltado à empregabilidade e o segundo à acessibilidade. 
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Quadro 23. Atividades dos programas de formação de surdos da Derdic – dados 2015 a 2017 

Programa Tipo de atividade 
Número de atendimentos  

2015 2016 2017 Total  

Empregabilidade 

Sondagem inicial 450 200 165 815 

Avaliação 120 80 109 309 

Processo de 

qualificação 
profissional 

44 28 61 

133 

Colocados no 

mercado de 

trabalho 

9 11 12 

32 

Acessibilidade  

Curso livre de 

LIBRAS para 

público geral 

579 698 719 

1996 

Workshops em 

empresas 
75 150 175 

400 

Total 1277 1167 1241 3685 
Fonte: Relatórios da  Derdic – anos pesquisados 

 

O quadro a seguir detalha o número de atividades realizadas em cada turma de 

cursos para o público interessado em aprender Libras e de workshops em empresas que 

fazem inclusão de pessoas surdas nos ambientes de trabalho.  

Quadro 24. Número de atividades realizadas da acessibilidade – dados 2015 a 2017. 

Atividades de Acessibilidade 
Número de atividades realizadas 

2015 2016 2017 

Curso livre de LIBRAS (público geral) 
36 

turmas/ano 
41 

turmas/ano 
44 

turmas/ano 

Workshops em empresas 03 eventos 06 eventos 07 eventos 
Fonte: Relatórios da Derdic – anos pesquisados 

Observa-se que a Derdic vem ampliando atividades voltadas para inclusão social 

das pessoas surdas, tendo no triênio atendido 3.685 pessoas, sendo 1.156 surdos e 2.396 

pessoas que podem atuar como apoiadores do processo de inclusão social de surdos 

usuários de Libras.  

Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic”  

Vinculada à Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, oferece suporte à 

integração entre formação acadêmica, prestação de serviços e pesquisas. Fornece 

atendimentos para diagnóstico, orientação e tratamento nas áreas de Psiquiatria, 

Neurologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicoterapia de Deficientes Visuais, além 

de apoio do Serviço Social, atendendo diferentes demandas de pessoas da comunidade 

com queixas psicológicas em todos os ciclos de vida. No campo da Saúde Mental, 

desenvolve práticas de atenção à saúde de caráter multiprofissional e interdisciplinar, 

disponibilizando diferentes recursos terapêuticos e psicoterapias de diversas orientações 

teóricas. Esse trabalho clínico está articulado ao campo da formação profissional de 
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estudantes do curso de graduação em Psicologia e Serviço Social e de psicólogos que 

cursam especialização em Psicopedagogia e em Terapia Familiar e do Casal.  

O quadro a seguir discrimina as diferentes atividades e procedimentos realizados 

nessa clínica no triênio 2015-2017, bem como a abrangência de atendimentos e 

beneficiários. Algumas atividades são práticas vinculadas a núcleos de formação na 

graduação que funcionam com disciplinas teórico-práticas oferecidas como atividades 

eletivas, com a possibilidade de manifestação de interesse do estudante, podendo 

ocasionalmente não ter continuidade.  

Quadro 25. Atividades realizadas pela Clínica Psicológica no triênio 2015 a 2017 e número de 

atendimentos e beneficiários 

Tipos de atividades 

2015 2016 2017 

Nº  

Atendimentos 

Nº  

Beneficiários 

Nº  

Atendimentos 

Nº  

Beneficiários 

Nº  

Atendimentos 

Nº  

Beneficiários 

A Clínica Fenomenológica e 
Existencial no Atendimento 

Psicológico de Adolescentes - 
Questões Pessoais da 

Contemporaneidade 

435 36 377 28 - - 

Atendimento Clínico 

Fenomenológico Existencial de 

Problemáticas Contemporâneas 

426 32 367 20 240 13 

Atendimento Clínico-Psicológico de 

Crianças em Base Psicanalítica 
127 7 - -   

Atendimento de Triagem e 

Diagnóstico de Doenças 
Neurológicas 

57 24 80 38 67 28 

Atendimento e Avaliação 
Psicológica e 

Psicoterapia para Deficientes Visuais 

180 12 124 09 - - 

Atendimento Psicoterapêutico às 
Crianças em Grupo 

229 16 - -   

Atendimento Psiquiátrico 273 84 395 109 319 115 

Atendimento Terapêutico a Idosos 

em Grupo 
199 10 353 36 277 16 

Clínica do Trabalho 269 28 388 22 313 44 

Fonoaudiologia 41 18 19 14 31 16 

GIRAMUNDO- Oficinas e Redes 
em Saúde Mental 

84 3 67 07 51 7 

Integração Corpo-Psique: 
Psicoterapia de Enfoque Junguiano 

155 12 - - - - 

Intervenção Psicológica Psicanalítica 
a Pessoas: Deficiência e Cuidadores 

66 7 130 11 81 8 

Neuropsicológica Interventiva 56 8 80 11 42 10 

NPPI - Núcleo de Pesquisas da 

Psicologia em Informática 
389 1 177 133 - - 

Processo de Diagnóstico Psicológico 1036 108 989 113 991 109 

Abordagem Junguiana: 

Fundamentos Teóricos e 
Intervenção 

614 44 797 43 514 37 

Atendimento Clínico na Abordagem 
Fenomenológica-Existencial 

771 55 604 39 719 38 

Psicodrama - O atendimento de 
grupos: psicodrama, suas técnicas e 

aplicações. 

59 20 470 35 254 26 

Integração Psicofísica: O Corpo na 
Psicologia 

324 19 350 21 282 31 
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Teoria e Aplicação em Análise do 
Comportamento 

345 31 - - - - 

Contextos em Crise: Intervenções 

Clínico- 
Institucionais 

93 12 334 58 328 51 

Orientação/ Atendimento de Pais 37 10 38 12 37 15 

Orientação Profissional em Grupo 171 20 97 13 62 13 

Orientação Vocacional 58 34 84 65 66 59 

Projeto Espaço Palavra: 

Atendimento Clínico ao Autismo e à 

Psicose, da Primeira Infância à Idade 

268 21 - - - - 

Psicodiagnóstico 50 11 84 12 60 8 

Psicopedagogia 383 31 326 29 498 28 

Psicoterapia de Casal e Família 247 23 187 21 330 27 

Psicoterapia de Crianças e 
Adolescentes 

206 23 133 28 93 14 

Psicoterapia Grupal de Tempo Breve 211 17 221 20 204 22 

Psicoterapia para Pessoas Enlutadas 257 21 364 33 354 52 

Psicoterapia Psicanalítica de Adultos 171 11 149 09 - - 

Psicoterapia Winnicottiana na 
Infância e Pré-adolescência 

417 24 138 12 223 11 

Serviço Social 27 19 29 19 50 27 

Psicodiagnóstico para pessoas 
enlutadas, Laboratório de Estudos e 

Intervenções sobre o Luto, LELu 

129 51 243 95 275 74 

Triagem 1362 777 996 746 906 678 

NÚCLEO 2.6 – Psicanalise e 
práticas contemporânea  

- - 236 23 131 13 

Psicologia comportamental: 
aplicações 

- - 137 15 217 18 

NÚCLEO 2.9 – Clínica psicanalítica 

de crianças; atendimento terapêutico 
individual e em grupo 

- - 558 29 291 15 

Núcleo 4.4 – orientação vocacional 
profissional e de carreira 

- - 320 46 181 29 

Analise do comportamento aplicada 
ao atendimento de criança 

- - - - - - 

Atendimento de caso graves - - 39 7 83 28 

Grupo de psicodrama: psicologia de 

grupo na metodologia 

psicodramática 

- - - - 223 31 

Zanus: laboratório de psicologia e 

tecnologia da informação e 
comunicação 

- - - - 134 70 

Psicoterapia de adultos na 
perspectiva analítica de Jung 

    264 14 

Psicoterapia e orientação ode 
adolescentes individual e grupo 

- - - - 185 19 

Total 10222 1680 10480 1981 9904 1865 

Fonte: Clinica Psicológica – dados recebidos em fev. 2018 ( 2015- 2017) 

 

Quadro 26. Número de estudantes em formação na Clínica Psicológica no triênio 2015 a 2017  

 Campo de estágio - Estudantes  2015 2016 2017 

Estudantes de Graduação em Psicologia 4º Ano 169 172 178 

Estudantes de Graduação em Psicologia 5º Ano 126 124 102 

Estudantes de Aprimoramento Clínico - Institucional em Psicologia 44 32 38 

Auxiliar Voluntário 4 8 8 

Estudantes Especialização da COGEAE - Psicopedagogia 10 14 9 

Estagiários com Bolsa PBE 29 15 113 
Fonte: Clinica Psicológica – dados recebidos em fev. 2018 (2015- 2017) 
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Observa-se que as atividades da Clínica Psicológica integram de modo muito 

profícuo as ações de ensino e atividades de extensão em diferentes níveis de formação.   

Hospital Santa Lucinda  

É uma Unidade Suplementar da PUC-SP, em funcionamento há mais de 60 

anos, mantida pela Fundação São Paulo. Com Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES) nº 2765942, desenvolve atividades ambulatoriais e hospitalares de 

média e alta complexidade, com destaque para as áreas cardíaca e hemodinâmica, 

otorrinolaringologia, gastroenterologia, ginecologia, urologia, cirurgia plástica e 

ortopedia, incluindo também maternidade, pediatria e unidades de terapia intensiva.  

Conta com uma equipe de 238 técnicos de enfermagem, 186 administrativos, 

1.009 médicos cadastrados no Corpo Clínico, 49 enfermeiros, 49 funcionários e equipe 

multidisciplinar com oito profissionais. 

Atende demanda espontânea e referenciada do SUS, planos de saúde e particular 

e conta com um corpo clínico e infraestrutura moderna, tendo ofertado 15 salas 

cirúrgicas e um total de 132 vagas/leitos à população em 2015 e também em 2016, 

sendo que 67% direcionada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2017, manteve o 

mesmo número de leitos em UTIs Neonatal e Adulto (dez vagas em cada uma), mas 

reduziu os leitos hospitalares e ampliou em 134% o atendimento do setor privado e 

particular.  

 Quadro 27. Números de leitos disponibilizados no Hospital de Santa Lucinda no triênio 

Nº de Leitos 

2015 2016 2017 

SU

S 

Privado e 

particular 
SU

S 

Privado e 

Particular 

S

U

S 

Privado e 

Particular 

Hospitalar 68 44 68 44 60 103 

UTI Neonatal 08 02 08 02 08 10 

UTI Adulto  07 03 07 03 07 10 

Total 83 49 83 49 75 123 
Fonte: HSL/Consulteg 2015, 2016 e 2017 

No quadro abaixo observa-se que o total de atendimento ambulatorial do HSL 

sofreu redução (17,43%), tendência acompanhada também no atendimento hospitalar do 

convênio SUS.  A redução do atendimento ambulatorial pelo SUS está relacionada com 

disponibilidade de recursos financeiros da Secretaria Municipal com quem o HSL 

mantém convênio. Houve também queda nos atendimentos relacionados a planos de 

saúde que pode ser explicada pela crise econômica vivenciada pelo país nos últimos 

anos.  
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Quadro 28. Número de atendimentos realizados pelo Hospital Santa Lucinda 

Fonte 
2015 2016 2017 

Ambulatorial Hospitalar Ambulatorial Hospitalar Ambulatorial Hospitalar 

SUS 50212 7564 43556 6767 42.522 6.495 

Convênio 

com plano 
de saúde 

15574 3809 12487 2930 12.257 2.866 

Particular 1761 1490 1521 1462 991 1.488 

Total 67547 12863 57564 11159       55.770 10.809 
Fonte: HSL nos anos pesquisados 

No quadro a seguir, observa-se que houve diminuição progressiva das 

internações e também das cirurgias pelo SUS desde 2016. O número de partos teve um 

pequeno aumento em 2016 voltando a cair em 2017. Os dados, provavelmente, estão 

relacionados ao contexto apresentado acima. A despeito da diminuição dos 

atendimentos e procedimentos justificados pela contratação feita com o SUS, o número 

de internações, cirurgias e partos pelo SUS, realizados no triênio (total de 77.974), 

mostra a relevância do HSL para toda a região.   

Quadro 29. Número de internação, cirurgias e partos realizados de 2015 a 2017. 

Intervenções 2015 2016 2017 total 

Internações pelo SUS 7564 6.767 6495 20.826 

Cirurgias pelo SUS 4099 3.454 3085 10.638 

Partos (NORMAL+FORC.+CES).  2115 3.207 2201 7.523 
  Fonte: HSL/Consulteg de 2015 a 2017 

A soma de atendimentos no âmbito hospitalar e ambulatorial, ao final desse 

triênio, mostra que o HSL apresenta um número alto de atendimentos à população local 

(159.942 atendimentos). 

O panorama geral das práticas extensionistas realizadas pelos três principais 

serviços de saúde existentes na Universidade (DERDIC, Clinica Psicológica e Hospital 

Santa Lucinda) dentro do âmbito do Vetor Serviços Assistenciais, mostra a realização de 

um conjunto abrangente de atividades e ações que de modo articulado cumprem o papel 

de oferecer assistência em saúde e desenvolver formação em nível graduado e pós-

graduado. A preparação de estudantes/profissionais para assumirem o compromisso 

social de transformação da sociedade por meio da atenção à saúde da população local e 

de projetos de inclusão social de segmentos populacionais da sociedade, bem como a 

vinculação dos serviços (DERDIC e HLS) ao SUS, tendo como pano de fundo o 

contexto das políticas de saúde no país, fazem as práticas extensionistas articuladas ao 

ensino, nessas unidades, irem além da simples prestação de serviços nos setores 

públicos ou privados ou a capacitação técnico-profissional. Esses estudantes, além de se 
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prepararem para atuar no sistema de saúde, estão também refletindo e problematizando 

as políticas existentes e suas limitações.  

No quadro abaixo, que permite acompanhar o desempenho de 2016 e 2017 das 

três unidades que fazem assistência e formação na área da saúde, observa-se que em 

relação a 2016 houve um aumento considerável de atendimentos na DERDIC que tem 

se estruturado para atender a grande demanda do SUS, e a diminuição de atendimentos 

do HSL devido ao contexto descrito acima. No panorama geral houve aumento do 

número geral de atendimentos realizados nesse âmbito.  

Quadro 30. Total de atendimentos vinculados que correspondem ao Vetor: Serviços 

Assistenciais no campo da Saúde  

Setores 
Nº de atendimentos 

2016 2017 

Derdic 39.337 44.392 

Clínica Psicológica  10.480 9.904 

Hospital Santa Lucinda 68.723 66579 

Total de atendimentos 118540 120185 
 Fonte: Derdic, HSL e Clínica Psicológica. 

Além das instâncias destacadas acima, outros setores – como é o caso do Núcleo 

de Prática Jurídica Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns e o PAC-Setor de 

Atendimento Comunitário – podem ser considerados também serviços assistenciais e 

serão destacados nesse Vetor, por desenvolverem atividades de formação e atividade 

extensionista que abrangem as práticas jurídicas e de equiparação de oportunidades 

educacionais no âmbito da cidadania (direitos, inclusão, atendimento a necessidades). 

Núcleo de Prática Jurídica Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns 

Este núcleo, vinculado à faculdade de Direito, realiza assessoria jurídico popular 

– Atendimento Individual contencioso, presta assistência e assessoria jurídica integral e 

gratuita de referência à população menos favorecida, procurando resgatar a cidadania 

dos assistidos através de trabalho interdisciplinar, integrando as áreas do Direito, do 

Serviço Social e da Psicologia. Ao mesmo tempo, propicia orientação e aprimoramento 

da formação jurídica dos estagiários da Faculdade de Direito, integrando o 

conhecimento técnico à visão ética humanista, busca propiciar atuação profissional 

sensível aos problemas emergentes da sociedade e pautada na responsabilidade social. 

Suas ações estão voltadas principalmente para crianças, adolescentes, idosos, portadores 

de deficiência, família e o estudante em formação na Universidade.  
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Como núcleo extensionista, realiza a Tutela Coletiva – Projetos Sociais, que 

propicia as bases para uma educação em direitos e exercício da cidadania e o 

fortalecimento da formação humanista de futuros profissionais e do exercício da 

advocacia popular com defesa de grupos vulneráveis e hipossuficientes e fomento de 

políticas públicas especiais.      

O quadro a seguir mostra que no triênio houve um declínio acentuado do 

número anual de atendimentos individuais em 2016 e na sequência a sua recuperação, 

sendo que entre 2015 e 2016 o número de beneficiários individuais se manteve, 

aumentando consideravelmente em 2017, sendo a taxa de crescimento de 2015 para 

2017 da ordem de 35,28%. Com relação à tutela coletiva, um pequeno aumento de 

comunidades atendidas, mas percentual considerável de diminuição do número de 

famílias beneficiadas (27,29%). Observa-se, no entanto, que no triênio um número 

substantivo de famílias se beneficiaram do atendimento jurídico oferecido pelo Núcleo. 

Quadro 31. Número de atendimentos e de beneficiários por atividade do Núcleo de Prática 
Jurídica Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns 

Tutela Individual 2015 2016 2017 Total 

Atendimentos (casos 
novos) 

1.691 982 1.624 
4.297 

Beneficiários (ações em 

andamento) 
5.932 5.921 8.025 

19.878 

Tutela Coletiva 2015 2016 2017 Total 

Atendimentos (de 
comunidades) 

66 67 68 
201 

Beneficiários (total de 
famílias) 

32.024 28.000 23.295 
83.319 

Fonte: Escritório modelo - recebidos em fev. 2018 (2015-2017) 

Com relação à formação, da mesma forma, observa-se que, além dos estágios 

curriculares do curso de Direito, o Núcleo mantém seis estudantes anualmente no 

Programa Bolsa Estágio da PUC-SP.  Em 2017, houve um declínio das bolsas 

relacionadas ao programa Defensoria Pública do Estado (DPE), que incidiu 

principalmente no âmbito da Direito/Defensoria. Essa oscilação não diz respeito a 

vagas, mas à ocupação das vagas, que parece estar relacionada a ofertas de estágio no 

mundo do trabalho que repercutem numa mobilidade do estudante em espaços de 

estágio na busca de melhores oportunidades de remuneração ou perspectivas de carreira.     
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Quadro 32. Número Geral de estagiários da PUC no Escritório Modelo (com e sem bolsa e tipo 

de bolsa): 

Estagiários 2015 2016 2017 

Direito - PBE 6 6 6 

Direito - Defensoria (DPE) 25 28 21 

Serviço Social - Defensoria (DPE) 6 6 7 

Psicologia - Defensoria (DPE) 1 1 1 

Total de bolsas geral (PBE + DPE) 38 41 35 

Estagiários sem bolsa - 3 4 

Total de estagiários c/e s/bolsa 38 44 39 
Fonte: Escritório modelo - recebidos em fev 2018 ( 2015-2017 

Setor de Atendimento Comunitário – PAC 

Descrito na Dimensão Atendimento ao discente, este setor está vinculado à 

PROCRC e atua com equipe interdisciplinar de agentes educacionais no acolhimento, 

reconhecimento, orientação, mediação e encaminhamentos de estudantes com 

necessidades específicas que possam interferir em vivências pessoais e no rendimento 

acadêmico ou em futura atuação profissional. Oferece entre outros programas e 

atividades: 

a) apoio e suporte alimentar por dois semestres aos alunos bolsistas Prouni ou 

Fundasp (bolsa 100%) dos cursos de graduação da PUC-SP - (Campi: Monte 

Alegre, Consolação e Santana);  

b) proporciona uma refeição diária como forma de apoio e sustentação para a 

continuidade dos estudos: 

c) desenvolve ações voltadas para acesso e permanência de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. 

 

O quadro abaixo apresenta as atividades do PAC – Setor de Atendimento 

Comunitário com o número de atendimentos e beneficiários de seus projetos. Mostra 

um aumento no número de estudantes beneficiados com as ações desenvolvidas pelo 

setor, sendo a maioria atendidos no programa de bolsa alimentação.  
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Quadro 33. Atividades desenvolvidas pelo PAC no triênio (2015-2017) 

Natureza da 

atividade 
Tipos de Atividades 

Nº de estudantes beneficiados 

2015      2016 2017 

Política de 
Atendimento 

Atendimento a alunos com 

necessidades educacionais 

especiais 

184 197 129 

Política de 

Permanência 
Universitária 

Bolsa-Alimentação 100% 916 1291 1950 

Subsídio-Alimentação 50% 284 120 ----- 

Oficina de Português 78 79 40 

Oficina de Matemática 110 10 ---- 

Curso de Inglês para 

Bolsistas-CIB 
58 61 70 

Atendimento 
Psicopedagógico 

02 09 09 

Política de Inclusão 

Inclusão e Diversidade 14 15 26 

Sinta-se em Casa: Programa 

Estudante Convênio 

Graduação – PEC-G 

02 02 ---- 

Política de Saúde 

Ambiental e Coletiva 

Projeto Vídya Yoga na 

Universidade  
157 141 134 

Política de Esportes Esporte Comunitário 352 40 182 

Total  de estudantes beneficiados 2157 1965 2540 
Fonte: PAC – 2015 a 2017 

Anualmente o PAC realiza a Feira de doação e troca de livros. No quadro abaixo 

observa-se que no triênio foram arrecadados e distribuídos 6450 livros à comunidade.  

Quadro 34. Número de livros arrecadados e distribuídos na feira de doação e troca de livros.  

Livros arrecadados e distribuídos 
Total 

2015 2016 2017 

1789 2573 2088 6450 
Fonte: PAC - 2017 

Vetor: Ensino 

A PUC-SP desenvolve por meio de suas coordenadorias e núcleos extensionista 

um conjunto de atividades e ações de cunho afirmativo na busca de diminuir as 

desigualdades sociais e favorecer a permanência e o desenvolvimento acadêmico-

cultural dos estudantes. Dentre outras ações dessa natureza se destacam as dos seguintes 

programas:  

Programa Pindorama  

Vinculado à Reitoria, esse programa atende estudantes de doze etnias – Atikum, 

Fulni-ô, Guarani Mbyá, Guarani Nhandeva, Kaingang, Krenak, Pankararu, Pankararé, 

Pataxó, Potiguara, Terena e Xucuru – moradores de São Paulo e da Grande São Paulo, 

que estão matriculados em cursos da PUC-SP [Engenharia Elétrica, Tecnologia e 
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Mídias Digitais, Matemática, Letras (Inglês, Espanhol e Português) e Multimídias]. 

Trata-se de uma parceria com a Funai e a Pastoral Indigenista da Arquidiocese de São 

Paulo, entre outras entidades.  

O quadro a seguir apresenta o rol de atividades/ações desenvolvidas pelo 

Programa nos anos de 2016 e 2017, com o respectivo objetivo, número de estudantes 

beneficiados e a unidade proponente.  Em 2017, o Pindorama acompanhou 28 

estudantes 15 homens e 13 mulheres das seguintes etnias: Pankararu (11); Pankararé 

(10);  Fulni-ô (1);  Kaimbé (1); Kamayurá (1);  Kaxinawá (1);  Pataxó Há-hã-hãe (1);  

Trumai (1);  Xavante (1).  

Quadro 35. Distribuição de atendimentos e beneficiários das atividades desenvolvidas no 

programa Pindorama em 2016-2017 

Atividade 

 
Objetivo 

Público-

alvo 

Atividades/ 

atendimentos 
Beneficiário 

Atividades/ 

atendimentos 
Beneficiário 

2016 2017 

Acompanhamento 
individualizado 
dos Bolsistas 

Apoiar os bolsistas 
em suas 
dificuldades 

Indígenas 8 8 6 6 

Encontros de 
Formação 

Orientar os alunos 
indígenas quanto à 
sua integração à 
universidade. 

Indígenas 22 22 28 28 

Retomada  
Indígena* 

Sensibilizar a 
comunidade 
acadêmica para a 
questão indígena 

Aluno, 
adulto, 
docente e 
indígena 

52 22 12 180 

Oficina de 
Produção de 
Textos 

Desenvolver a 
capacidade de 
compreensão e 
comunicação 

escrita e verbal dos 
bolsistas. 

Indígenas 6 6 56 10 

Visita a museu 
temático  

Oportunidade de 

ampliação de 
formação 

Aluno, 
adulto, 
docente e 
indígena 

- - 1 24 

Total   88 58 103 248 

Fonte: Relatório de atividades da Fundasp (Consulteg) 2016 e 2017. *Evento aberto ao público 
 

O projeto Pindorama está mais detalhado na Dimensão Atendimento ao 

estudante, o que cabe destacar aqui é que se somarmos o número de estudantes 

beneficiados com as ações desse projeto na Universidade observaremos que mais de 300 

estudantes foram beneficiados. Além disso, cabe também ressaltar que houve, no último 

ano, incremento de atividade desse programa com a visita a museu temático.  
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Núcleo Extensionista de Trabalhos Comunitários (NTC) 

Vinculado à Faculdade de Educação, desenvolve atividades de formação e 

prestação de serviços à sociedade voltados a processos educativos no objetivo de 

contribuir para o fortalecimento da luta em defesa da inclusão de grupos “minoritários” 

violados em seus direitos sociais. Suas atividades pautam-se em princípios filosóficos, 

políticos e éticos que promovam o ser humano como sujeito protagonista da história, 

respeitando todas as formas de expressão étnica, religiosa e cultural, buscando a 

igualdade de direitos e promovendo a cidadania plena. O trabalho é desenvolvido por 

meio de parcerias firmadas com o Estado, com organizações e fóruns não 

governamentais e movimentos sociais. Segundo Relatórios da Consulteg, o NTC 

desenvolve as seguintes atividades:  

 Assessoria Pedagógica – educação continuada de professores; 

 Educação de Jovens e Adultos – acesso à educação escolar; 

 Oficina Formação do Educador Social para o trabalho com crianças e/ou 

adolescentes na comunidade em situação de risco pessoal e social; 

 Programa Integração AABB Comunidade – capacitação de professores sobre 

concepção de educação. 

Núcleo Extensionista de Cultura e Pesquisa do Brincar - Brinquedoteca 

Conhecido como Brinquedoteca, esse núcleo está vinculado à Faculdade de 

Educação e tem o objetivo de estimular o ensino, a pesquisa e a extensão nas áreas da 

infância e do brincar. Dispõe de um acervo de brinquedos, livros infantis e técnicos 

sobre a ludicidade, além de materiais que podem auxiliar os profissionais de diferentes 

áreas do conhecimento a utilizarem outras metodologias e recursos pedagógicos do 

brincar. Atende ao público (segunda à sexta das 9h às 18h com marcação de horários) e, 

além de fazer formação de estudantes do curso de Pedagogia por meio do Programa de 

Educação Tutorial (PET), descritas abaixo, desenvolve ações no Campus Santana, 

promovendo a integração com a escola de educação básica do Colégio Luíza de 

Marillac.  

Em 2016, promoveu eventos, tais como “Quem cria, recria: descobrindo 

caminhos; Quem cria, recria: compartilhando experiências; Infância: tempo de 

brincar?”, voltados para estudantes e profissionais da educação, com os objetivos de 

mostrar as diversas possibilidades existentes de atendimento às crianças; diferenciar os 
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diversos modelos educacionais para crianças pequenas; pensar caminhos alternativos e 

criativos para o atendimento delas, refletir sobre a infância no mundo globalizado e 

trocar experiências. Como apresentado a seguir: 

Quadro 36. Atividades da Brinquedoteca em 2016 – público alvo e números de beneficiários. 

Atividades 
Atendimento/

Beneficiário 

Quem cria, recria: descobrindo caminhos. 56 

Quem cria, recria: compartilhando experiências. 199 

Infância: tempo de brincar? 69 
Fonte: Brinquedoteca 

Instituto de Pesquisas Linguísticas Sedes Sapientae para Estudos do Português  

Órgão vinculado à Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, mais 

diretamente ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa, que 

desenvolve atividades de educação permanente, prestando serviços à comunidade por 

meio de publicações, eventos, oficinas, cursos de extensão e aperfeiçoamento, serviço 

de correspondência, Rede de Professores de Português (Rede-P),  Estudo Orientado por 

Correspondência (Esorc) – a distância por computador e por carta (para aqueles que não 

possuem a ferramenta), Serviço de Assessoria para o Ensino de Língua Materna 

(SAELP), realizando também contatos com associações nacionais e internacionais. 

Quadro 37. Atividades desenvolvidas pelo Instituto de Pesquisas Linguísticas Sedes Sapiente 
para Estudos do Português  

Ano 
Atividades 

permanentes 
Tipos de atividade Público 

2016 

Intramuros 

Grupos de pesquisa/núcleos de 
extensão 

 Professores e estudantes da Pós-Graduação 
e Graduação 

Atendimento e consultas 
 Estudantes e profissionais da área da 
linguagem associados do IP/PUC-SP. 

Extramuros 

Publicações * 

Eventos Professores de Português 

Cursos de extensão e aperfeiçoamento 
(ligados à COGEAE) 

 Professores de Português 
 Profissionais com interesse no 
aprimoramento da comunicação oral e escrita. 

REDE-P  Professores associados 

ESORC - Estudos Orientados por 
Correspondência 

 Membros associados do IP-PUC/SP 

SAELP - Serviço de Assessoria para o 
Ensino de Língua Portuguesa 

  Associados do IP-PUC/SP 

SAIE - Serviço de Assessoria a 
Instituições educacionais 

 Instituições educacionais de Ensino Fund. e 
Médio 
 Empresas em geral 

Contatos  Entidades nacionais e estrangeiras 

2017 

Intramuros  Palestra: Ricardo Cavaliere   Graduação  

Extramuros  

Evento: 80 Anos do curso de Letras 

(iniciativa do projeto NELPOC) 
 

 Professores e estudantes da Pós-Graduação 
e Graduação 

         Fonte: Site do IP. Disponível em http://www.ippucsp.org.br/atividades.html.[ Acesso em 15/03/2018]. *Público 
geral e profissionais de áreas afins 
 

http://www.ippucsp.org.br/atividades.html
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O Instituto desenvolveu no triênio três importantes projetos:  

1) Neelp – núcleo de ensino de língua portuguesa, apoiando à escola 

pública; 

2) Neuple – núcleo de português língua estrangeira voltado para 

estrangeiros em geral  

3) Nelpoc – núcleo de língua portuguesa – oficinas para a comunidade 

As atividades do IP têm se voltado à formação continuada de professores de 

ensino fundamental, médio e superior, de funcionários da PUC-SP e demais membros 

da comunidade externa interessados em se aperfeiçoar em língua materna. Em média, 

essas atividades beneficiam aproximadamente 380 pessoas a cada ano. Em 2017, houve 

redução de atividades.   

Coordenadoria de Pastoral Universitária  

Vinculada à Reitoria e a Fundação São Paulo, auxilia a comunidade universitária 

a articular de maneira adequada sua vida acadêmica, pessoal e social com a fé. Procura 

despertar e dinamizar a vivência da fé e a convivência fraterna entre os membros da 

comunidade universitária. Contribui, assim, para recompor, no plano acadêmico-

científico, a integralidade e a complexidade da experiência humana, superando uma 

falsa oposição entre a ciência e a fé, criada pelos que reduzem a fé a uma opção 

particular, sentimental e irracional. Conta com o Serviço de Pastoral e com o Núcleo Fé 

e Cultura, um centro cultural cuja missão é incentivar o diálogo e a reflexão, a partir do 

Magistério da Igreja, no mundo acadêmico e cultural de São Paulo. A produção da 

Pastoral está descrita na Dimensão Atendimento ao Discente.  

Coordenadoria Geral de Estágio – CGE 

Subordinada à Pró-Reitoria de Graduação, realiza a gestão acadêmico-

administrativa da atividade de estágio na Universidade tendo por base as Diretrizes e 

Normas para a Atividade de Estágio na PUC-SP, os Projetos Pedagógicos dos cursos e a 

Lei Federal de Estágio nº 11.788/2008. Atua na produção de condições para a 

integração do estágio às atividades curriculares. Suas atividades estão voltadas para a 

formação do estudante nos cenários de prática profissional. Sua produção também está 

descrita na Dimensão Atendimento ao discente.  
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Vetor: Cultura e Comunicação  

Centro de Documentação e Informação Cientifica “Prof. Casimiro dos Reis Filho” 

- Cedic 

Vinculado à Faculdade de Ciências Humanas, o Cedic é o centro de documentação 

da PUC-SP que dá suporte à pesquisa acadêmica, às atividades de ensino e de extensão. 

Reconhecido como produtor de conhecimento na área de documentação e memória, é 

chamado a participar de discussões científicas e políticas nesse campo no âmbito da 

Associação de Arquivistas de São Paulo, da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) 

e do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). Integra o Conselho Internacional de 

Arquivos/UNESCO, através da Seção de Arquivos Universitários e Instituições de 

Pesquisa, e a Associação Brasileira de História Oral (ABHO). Em 2016 realizou o projeto 

Reprografia para Pesquisa - Apoio à Pesquisa e ao Ensino, disponibilizando para uso local e 

empréstimo equipamentos para leitura de microfilmes e microfichas, bem como, de 

equipamentos de som, ou prestando serviços de microfilmagem, duplicação de microfilmes, 

reprodução de microformas e de documentos digitalizados para o papel, digitalização de 

documentos em suporte papel e em microfilme, e masterização de fontes sonoras, tanto em 

relação a seu acervo, quanto ao de outras Instituições.  Digitalizou 8.248 páginas de 

documentos e periódicos para setores da PUC-SP, incluindo o próprio Centro de 

Documentação, que ampliou seu acervo com imagens digitalizadas, bem como 8.352 

páginas de documentos de seu acervo para os pesquisadores que o consultaram. Além disso, 

realizou empréstimo de leitor de microfilme, impressão de documentos (77 páginas) e 

duplicação de mídia (02 CDs). Copiou cerca de 1TB do acervo digital do Centro de 

Pesquisa Vergueiro (CPV), que agora integra o seu próprio acervo digital.  

Editora da PUC-SP - Educ 

 A Educ – Editora da PUC-SP – tem como missão difundir a produção 

universitária, tanto da graduação e da pós-graduação da PUC-SP quanto de outras 

instituições de ensino superior, o que garante um fluxo constante de comunicação dentro e 

fora da Universidade. Sua linha editorial reitera o compromisso da PUC-SP com a 

qualidade da pesquisa e do ensino, fortalecendo seu papel na transformação da sociedade.  
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Quadro 38. Modalidades de Publicação da EDUC 

Modalidade de publicações 2015 2016 2017 

Livros (1ªedição) 11 24 13 

Reimpressões 6 9 11 

E-books 11 17 12 

Número de revistas  3 4 3 
 Fonte: Consulteg  

A flutuação da produção da EDUC apontada nesse quadro está relacionada à 

natureza do processo de produção autoral e de sua demanda à editora.  Cabe ressaltar que 

cerca de 20% das despesas de publicação da EDUC são custeadas por instituições parceiras 

–  como Fapesp, Capes, CNPq, coeditoras ou centros de custos de unidades da Fundação 

São Paulo. 

A Educ anualmente participa de Feiras de Livro. Em especial em 2017 participou da 

Feira do Livro Universitário na EDUFSCAR e organizou lançamentos em vários locais, 

como a Casa das Rosas, Tapera Taperá, Livraria Cultura do Conjunto Nacional, Livraria 

Travessa no Leblon e na Faculdade Santa Maria, Cajazeiras (PB). Além desses eventos, em 

2017 organizou a 1ª FliPUC – Festa Literária da PUC-SP; o “Esquenta FliPUC”, no qual se 

realizou o lançamento do livro Faça-se a água, com a presença do autor norte-americano, 

Seth Siegel; o seminário “O mundo depois do holocausto”, no qual se realizou o 

lançamento do livro A força mentira, de Hadassa Ben-Itto (traduzido por Miriam Sanger).  

Cabe ainda destacar que algumas publicações de 2016 da EDUC concorreram ao 

59º Prêmio Jabuti (2017). Os livros Diversidade na educação: implicações curriculares 

(categoria “Educação e Pedagogia”) e Todos os monstros da Terra (Categoria 

“Comunicação”) ficaram, na primeira fase, como finalistas em suas categorias; e, este 

último, recebeu a estatueta do Prêmio Jabuti, vencedor da categoria ocupando o 3º lugar. 

Em 2017 a Educ começou a gravar uma série de entrevistas, com autores, editores 

entre outros participantes da cadeia livreira, para o Programa Nova Stella – Ex Libris (em 

parceria com a TV PUC).  Outro fato importante a ser mencionado é a ampla divulgação de 

seu nome nas mídias (Roda Viva, Revista Isto é – Dinheiro, Revista Carta Capital, Jornais 

Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, CBN). 

Teatro da PUC-SP - TUCA 

 Conhecido como TUCA, o Teatro da PUC-SP inaugurado em 1963, surgiu da 

vontade da comunidade universitária de participar da construção de uma sociedade mais 

justa e democrática. Tem sido palco de importantes manifestações políticas e, além de 



157 
 

divulgar a arte por meio de programação diversificada e com artistas consagrados, acolhe 

vários eventos acadêmico-científicos.  

TV PUC  

É o núcleo de produção televisiva e videográfica da PUC-SP, que coordena e busca 

potencializar os recursos humanos e materiais da Universidade, produzir programas de 

televisão e vídeo de caráter educativo, cultural e comunitário para multiplicar e difundir o 

conhecimento gerado no âmbito acadêmico. Responde institucional e jornalisticamente por 

essa produção e mantém contratos de produção com diversas organizações públicas e 

privadas. Produz séries de TV, documentários, reportagens e transmissões via web. 

Desenvolve entre outras atividades: a) a produção e difusão cultural e artística Tuca Eventos 

Palestras /entrevistas a rádios TV, jornais revistas de circulação popular ou meios de 

divulgação eletrônica; b) a divulgação site / material educativo/editoração, conselho 

editorial de periódicos em geral; c) o acompanhamento Relações Comunitárias. Destacam-

se no triênio as seguintes produções e programas: a. Comunicantes; b. Desafio: Profissão; c. 

Direito à Palavra; d. Memória & Vida; e. Nova Stella; f. Pátio da Cruz; g. Programa 

Diversidade – CRP; h. Um Fato duas Visões, e i. Universidade Aberta. 

Cabe ressaltar que a TV PUC participa com outras cinco universidades do Canal 

Universitário de São Paulo – CNU (www.cnu.org.br) e veicula produções próprias em 

canais de TV externos, tais como TV Cultura e TVT – TV dos Trabalhadores.  Está 

presente na capital de São Paulo nas operadoras NET – Canal 11e VIVO TV – Canal 10 ou 

187 pelo sistema a cabo e é veiculada pela TV Cultura de São Paulo e pela TVT – para São 

Paulo pelo sistema aberto.  Na Grande SP, é veiculada pelo canal 8 UHF Digital, e no 

Grande ABC pelo canal 12 Vivo Fibra. Atinge várias cidades do interior de SP através de 

NET Digital e Canal Livre em Brasília, canal 12, e na Rede Mundial de Computadores, 

utilizando o subsetor criado na TV PUC em 2006, a TV Interativa (TV PUC Interativa).  

Centros acadêmicos 

Espaços acadêmicos que desenvolvem atividades organizadas pelo movimento 

estudantil da Universidade. Vinculados a PROCRC, a Universidade teve homologados em 

2016 os seguintes Centros Acadêmicos: Leão XIII (FEA); 22 de Agosto (Direito); Vital 

Brasil (Medicina). Existem outros centros acadêmicos autogestionados que desenvolvem 

atividades na Universidade, ainda não devidamente regulamentados, são eles: CARI do 

http://www.cnu.org.br/
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curso de Relações Internacionais; CACS da faculdade de Ciências Sociais, CA de 

Psicologia, CA do Serviço Social, CA de Filosofia. O CA de Educação e CA de Teologia 

estão em processo de implantação. 

Vetor: Políticas Públicas 

Esse vetor abarca projetos e/ou convênios e parcerias com poderes públicos e 

entidades de direito público e está diretamente vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. 

Destacam-se nesse vetor os núcleos extensionista e coordenadorias abaixo:  

Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais – Cedepe 

 Sucessora do Instituto de Estudos Especiais (IEE/PUC-SP),  que durante vários 

anos desenvolveu atividades voltadas às pastorais populares, fé e política, educação 

popular e movimentos sociais, a  CEDEPE é uma unidade acadêmica de pesquisa e 

serviços que atua nos campos de gestão social e de políticas e tecnologia social em 

colaboração com organizações governamentais (federais, estaduais e municipais) e não 

governamentais, incluindo entidades representativas, associações, conselhos de políticas 

públicas e movimentos sociais. Desenvolve entre outras as ações de consultoria, 

assessoria, avaliação e pesquisa, utilizando-se de metodologias participativa para criar 

condições para que os sujeitos que participam de seus projetos possam se apropriar do 

fazer e de seus resultados, de modo que a ampliar e requalificar suas ações futuras. 

Executou os projetos com financiamento externo apresentados a seguir:  

Quadro 39. Público alvo e beneficiários dos programas e atividades realizadas pelo CEDEPE no 

triênio 2015-2017 

ANO PROJETOS ATIVIDADES PÚBLICO ALVO BENEFICIADOS 

2015 

    

Formação sobre 
Trabalho Social e 

Habitação de 
Interesse Social – 

FUMAS – 
Jundiaí - 2014-

2015 

Capacitação e supervisão sobre 

Trabalho Social e Habitação de 
Interesse Social na 

implementação dos programas, 
projetos e serviços  

Profissionais da área 

social da Fundação 
Municipal de Ação 

Social - FUMAS - 
Jundiaí – SP  

80 participantes 

Colóquio 

Trabalho Social 
em Habitação de 

Interesse Social – 
25/11/2015 

Discussão sobre: 

 panorama urbano-social 
brasileiro 

  crescimento das 
cidades (80% nas áreas 

urbanas, 40% nas áreas 
metropolitanas) 

 significativo aumento 
das cidades de porte 

médio, no contexto de 

 Ministério das 
Cidades, ONGs, 
servidores de 

Secretárias de 
Habitação de diversos 

municípios do Estado 
de São Paulo  

 graduandos e 
pós-graduandos. 

160 participantes. 
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imensas desigualdades 
sociais.   

2016 

    

Capacitação dos 

Trabalhadores do 
SUAS em 

Jundiaí 

Capacitação dos trabalhadores do 
Sistema Único de Assistência 

Social da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento 

Social – SEMADS:1) supervisão 
técnica às equipes de Proteção 

Social Básica e Proteção Social 
Especial e 2) oficinas de 

discussão e seminários 

Equipe técnica da 
Secretaria Municipal de 

Assistência e 
Desenvolvimento 

Social – SEMADS 

55 participantes 

Capacitação da 
equipe técnica 

dos CREAS e 
dos NPJs 

Capacitação da equipe técnica 

dos Centros de Referência 
Especializado de Assistência 

Social (CREAS) e dos Núcleos 
Psicossocial e Jurídico – NPJ para 

uso de metodologias do Serviço 
de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e 

Indivíduos no Sistema Único de 
Assistência Social –SUAS. 

Equipe técnica dos 
Centros de Referência 

Especializado de 
Assistência Social 

(CREAS) e dos 
Núcleos Psicossocial e 

Jurídico – NPJ. 

250 participantes 

Projeto de 
pesquisa: 

Avaliação do 
trabalho social e 

dos impactos na 
vida das famílias 

no Programa 
Minha Casa 

Minha Vida, no 
município de 

Osasco/SP. 
2014-2016 

Pesquisa de  avaliação do 
Programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV) e do eixo de 
Urbanização de Assentamentos 

Precários do Programa de 
Aceleração do Crescimento 

(PAC-Urbanização de 

Assentamentos Precários) no 
Município de Osasco. 

Não se aplica. Não se aplica. 

Seminário 

Internacional 
Trabalho Social 

em Habitação 
Desafios do 

Direito a Cidade 

- 15 a 17 de 
março de 2016 - 

TUCARENA 

Evento acadêmico para contribuir 
na construção de respostas às 

demandas postas pelos programas 
habitacionais.  

Parceira PUC-SP e Curso de 
Serviço Social da UNIFESP 

Reflexão, diálogo interdisciplinar 

e troca de saberes entre 
pesquisadores, gestores de 

políticas sociais e representantes 
dos movimentos sociais. 

Representantes dos 
Mistérios da 

Cidades/Habitação 
organizações sociais e 

não governamentais, 
universidades, gestores, 

movimentos sociais 

pesquisadores, alunos e 
trabalhadores sociais 

do Brasil e da América 
Latina. 

200 participantes 

2017 

    

Consultoria para 
capacitação dos 

técnicos 
supervisores dos 

CRAS e NCIs 

Consultoria para capacitação para 

metodologia de trabalho a ser 
utilizada na oferta dos serviços de 

convivência e fortalecimento de 
vínculos para a faixa etária de 60 

anos. 

Técnicos supervisores 

dos Centros de 
Referência de 

Assistência Social – 
CRAS e equipe técnica 

e gerentes dos Serviços 
de Convivência e  

Fortalecimento de 
Vínculos – Núcleos de 

Convivência de Idosos 
– NCI’s. 

400 participantes 

    Fonte: Cedepe 2015-2017 
 

Para ampliar sua ação dentro da Universidade, o Cedepe definiu algumas metas 

para o próximo triênio, são elas   
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 Realizar o diagnóstico dos serviços prestados na Universidade com ênfase na 

avaliação de sua aderência aos propósitos institucionais da PUC-SP e na eficácia, 

abrangência e resultados obtidos na sociedade, por meio de serviços consistentes com 

as finalidades e prioridades institucionais no âmbito das expertises acumuladas 

 Contribuir para dar continuidade e atualizar a implantação da política de extensão e ao 

funcionamento de seus vetores extensionistas, como espaços coletivos de debate e 

aprimoramento das atividades de extensão e serviços prestados pela Universidade 

 Elaborar um plano de avaliação e expansão dos serviços prestados pela PUC-SP 

 Reestruturar a CEDEPE (em consonância com o plano de trabalho da Reitoria)  

Núcleo de Pesquisas Tecnológicas - NPT 

Vinculado à Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), mais 

especificamente aos cursos de Matemática, Física, Engenharia e Ciências da 

Computação, o Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT) da PUC-SP tem por 

objetivos:1)Manter o credenciamento no Instituto Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade (Inmetro); 2) Manter o Credenciamento no Confaz 

(Conselho Nacional de Política Fazendária);3)  Criar intercâmbio e parcerias com outras 

instituições de ensino e pesquisa, em nível nacional e internacional, visando a um 

trabalho uniforme nessas áreas; 4) Oferecer serviços com o fim de modernizar as micro 

e pequenas empresas, sugerindo o emprego de metodologias e equipamentos adequados; 

5)  Desenvolver projetos especiais de empresas na Universidade; 6) Captar recursos 

para a Universidade através de convênios e serviços prestados a outras instituições de 

ensino e empresas; 7) Utilizar a legislação vigente de incentivos às pesquisas 

tecnológicas. 

Entre 2016 e 2017 as principais atividades do NPT foram: 

 Certificação compulsória de produtos, serviços e sistema da qualidade – Inmetro 

(Transportes) 

 Certificação de PAF – ECF (Programa de Aplicativo Fiscal – Emissão de 

Cupom Fiscal) – Confaz 

 Laboratório Parque Tecnológico de Sorocaba - Acreditado pelo Inmetro 

 Projeto para captação de recursos para Universidade 

No último ano no segmento de certificação houve uma diminuição de vendas de 

certificados de garantia, devido à queda de produção de veículos porta contêiner e das 

adaptações, provocada pela crise política e financeira estabelecida no Brasil, diminuindo 



161 
 

os modelos de produtos certificados e, por conseguinte, a arrecadação das taxas de 

manutenção e na quantidade de auditorias.   

Não houve aumento do número de certificações de PAF, pois o estado de São 

Paulo ainda não aderiu ao sistema de PAF-ECF do Confaz, como os demais Estados da 

União.  

Programa de Educação Tutorial (PET) /MEC 

Programa desenvolvido pela Secretaria de Educação Superior - SESu do 

Ministério da Educação MEC, vinculado na Universidade à Pró- reitoria de Graduação, 

tem por objetivo introduzir novas práticas pedagógicas na graduação, por meio de 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar. Propicia 

formação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, por meio de bolsas a professores 

e estudantes (dos cursos de Pedagogia, Psicologia e Relações Internacionais da PUC-

SP), valorizando a reflexão crítica, a atuação profissional pautada na cidadania e na 

função social da educação superior, bem como na política de diversidade da 

Universidade na defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. Os 

grupos desenvolvem ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas às políticas públicas 

e de desenvolvimento social, assim como a correção de desigualdades regionais e a 

interiorização do programa.   

Quadro 40. Número de estudantes por cursos participantes do Programa de Educação Tutorial-

PET 

Curso 
Anos 

2015 2016 2017 

Curso de Pedagogia 05 05 1* 

Curso de Psicologia 12 12 12 

Fonte: Consulteg. *O curso encerrou sua participação no programa  

 

Quadro 41. Tipos de atividades desenvolvidas no PET (2015-2017) 

Ano  atividades Beneficiários  

2015 

Reuniões ordinárias semanais Estudantes do PET  

Participação em eventos científicos. 
Participação em eventos 

científicos. 

Pesquisa e extensão no Centro de Referência de 

Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD) 
- 

Oficinas sobre Qualidade de Vida(QV) e motivacional 

para cessação do tabagismo 
Usuários do CRACOD 

Oficina para produção de pôster e para Apresentação 

Oral 

Estudantes do Programa 

PIBIC PUC 

Atividade de pesquisa e extensão parceria com 

Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes (SAICAs da ONG Santa Fé)-  

jovens em situação de 
vulnerabilidade 
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Atividades Interdisciplinares/ Intergrupos PET  
Estudantes do PET PUC-

SP/FOB-USP 

Palestra do grupo PET-Psicologia durante a Semana 

dos Calouros 
Calouros  

2016 

Reuniões ordinárias semanais Estudantes do PET  

Atividade de Pesquisa no Centro de Referência e 
Apoio a Vitima de Violência (CRAVI). (14930 

atendidos entre 2011 e 2016) 

Comunidade científica  

Atividade de extensão no Hospital da Aeronáutica de 

São Paulo (HASP). 
Aeronautas  

Divulgação das atividades realizadas no PET 

Psicologia no Facebook 
Público em geral 

Oficina para produção de pôster e para Apresentação 

Oral 

Estudantes do Programa 

PIBIC 

Atividades de extensão em SAICAs. Crianças e adolescentes  

Palestra para Calouros. 
Ingressantes no curso de 

Psicologia  

Pesquisa e extensão no CRATOD Comunidade científica  

2017 

CINE & CLUBE PET -  Mesas Redondas para 

discussão de filmes de cinema na semana de 

integração do curso de psicologia 

Estudantes do curso de 
Psicologia 

Mentoring: atividade de acolhimento para a adaptação 
de ingressante no curso de Psicologia no início das 

aulas para resolver  dúvidas  sobre conteúdo das 

disciplinas. 

Estudantes do curso de 

Psicologia 

SOS estágio 
Estudantes do curso de 
Psicologia 

Oficina de Poster  
Estudantes do Programa 

PIBIC 

INTERPETS PUC-SP integração entre os dois grupos 

PET’s da PUC-SP (Psicologia e RI) para 

compartilhamento de experiências em suas respectivas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão 

Estudantes do curso de 

Psicologia e Relações 
Internacionais  

Palestra para Calouros 
Ingressantes no curso de 

Psicologia 

Grupo de estudos  (brincar espontâneo) Estudantes do programa  

PET NEWS (mídias sociais)  Comunidade  

Reuniões Ordinárias Semanais Estudantes PET 

Participação em Eventos Científicos Estudantes PET 

Atividade de pesquisa e extensão em SAICAs Comunidade científica 

Atividade de extensão no Hospital da Aeronáutica de 

São Paulo - HASP. avaliação psicológica 
Oficiais  

Pesquisa e Extensão no Centro de Referência e Apoio 

a Vitima de Violência - CRAVI 
Comunidade científica  

Atividade de Pesquisa e Extensão na Vara da Infância 

e Juventude - VIJ 

Participantes do programa de 

apadrinhamento afetivo 
Fonte: PET- Psicologia, PET Educação, PET Saúde 

Pró e Pet Saúde/Ministério da Saúde 

O Programa de Reorientação da Formação na área da Saúde – Pró-Saúde e o 

Programa de Educação pelo Trabalho (PET) desenvolvidos pela Secretaria de Gestão do 
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Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde visam à mudança nas 

graduações com foco nas necessidades do Sistema Único de Saúde e a integração das 

instituições de ensino com os serviços por meio de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Os programas desenvolvidos pela PUC-SP foram realizados em parceria com 

a Supervisão Técnica de Saúde da Fó-Brasilândia, com estudantes e docentes dos cursos 

de Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social.  A participação dos estudantes da PUC 

se encerrou em 2015, tendo sido mantida apenas as atividades docentes de Educação 

permanente e pesquisa desenvolvidas pelos professores da Universidade como 

contrapartida de estágios.  

Vetor: Educação Continuada  

Este vetor trata da formação em Residência no campus Sorocaba, de cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, além de difusão presencial e de Ensino a 

Distância (EaD). Sua produção está descrita na Dimensão Políticas Acadêmicas-Ensino.  

Considerações finais  

O monitoramento das atividades de extensão desenvolvidas pela Universidade 

no triênio (2015-2017) mostra num primeiro plano a articulação constitucional de 

serviços, programas e projetos de extensão com atividades de ensino e pesquisa. 

De modo amplo e complexo, essas atividades propiciam a interação da 

Universidade com as comunidades em que seus diversos campi estão inseridos, 

funcionando como via de mão dupla porque leva conhecimento e ou assistência a elas e, 

por sua vez, se retroalimenta de conhecimentos sobre suas necessidades, anseios e 

aspirações, o que propicia (re) planejamento constante e execução de projetos que 

respeitem os valores e a cultura da comunidade e contribuam para o seu 

desenvolvimento.   

Observa-se, nos diversos projetos desenvolvidos, a comunicação com a 

realidade local, regional ou nacional, a preocupação em coletar dados, informações, 

realizar estudos e pesquisa, formar estudantes mais conectados com as necessidades de 

cada comunidade, mais atentos às políticas públicas e, sobretudo, a busca de 

corresponder às demandas de renovação constante de sua estrutura para conduzir os 

processos de formação consoantes ao atendimento da realidade da comunidade e do 

país.  
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A organização dos processos de trabalho relativos às práticas extensionistas em 

vetores possibilitou maior visibilidade de programas, projetos e ações desenvolvidos, 

mas o registro das atividades e de sua abrangência ainda está bem aquém do que a 

Universidade produz na realidade. Se, por um lado, os registros no sistema 

SISFilantropia contribuíram para uma maior visibilidade das atividades extensionistas, 

há ainda um amplo trabalho a ser feito para o mapeamento de outras desenvolvidas por 

núcleos e cursos da Universidade, que não se enquadram nessa rubrica. Um exemplo 

são as contrapartidas oferecidas à Secretaria Municipal de Saúde São Paulo para 

realização de estágios em serviços de saúde, que envolvem supervisão de casos clínicos, 

assessoria, consultoria, oficinas e eventos, e não são ainda computadas como extensão.  

Mas são práticas que estendem a formação desenvolvida nos cursos, aos profissionais e 

usuários de serviços, que acolhem estagiários, estudantes de iniciação científica, 

estudantes dos programas Pet MEC e Pet Saúde, e estudantes da pós-graduação da 

Universidade. 

Em seu Plano de Trabalho a Reitoria assume o compromisso de realizar “o 

diagnóstico dos serviços já prestados pela Universidade, em conjunto com setores e 

unidades envolvidas, com ênfase na avaliação de sua aderência” além de concluir a 

implantação da política de extensão já aprovada e o pleno funcionamento de seus vetores 

extensionistas, como espaços coletivos de debate e aprimoramento das atividades 

extensionistas e dos serviços prestados pela Universidade. O plano destaca também o 

propósito de planejar a expansão dos serviços prestados pela PUC-SP, considerando as 

necessidades institucionais e sociais, a sustentabilidade dessas atividades e a política de 

extensão da PUC-SP, bem como acompanhar o desenvolvimento institucional de setores 

que realizam atividades extensionistas de modo permanente nas áreas de assistência social, 

educação, saúde, comunicação e divulgação cultural e prestação de serviços.  

DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Uma Universidade não deve ficar fechada em si mesma. Uma das maneiras de se 

abrir é através do estabelecimento de canais de comunicação, externos e também 

internos. Na PUC-SP essa é uma perspectiva de estabelecimento de transparência que 

possibilita uma participação mais ativa e democrática dos agentes envolvidos. Os 

princípios norteadores da PUC-SP pautam-se pela ação coletiva, democrática e 

participativa, envolvendo os membros da comunidade na construção do projeto da 

universidade.  
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Podemos perceber esses canais de comunicação subdivididos em diferentes 

níveis. Há aqueles que dizem respeito à participação da comunidade nas decisões 

políticas da Universidade, como seus órgãos colegiados. Há, também, os veículos de 

comunicação mais usuais, como os jornais e boletins, impressos ou por via eletrônica, a 

TV PUC e o portal eletrônico da Universidade. Por fim, podemos destacar o serviço de 

ouvidoria como um efetivo canal de comunicação com a sociedade interna e externa à 

Universidade.  

A Universidade busca valer-se de uma estrutura que conta com diferentes 

instâncias colegiadas decisórias e propositivas. Procura manter e apoiar iniciativas de 

debate coletivo sobre questões diversas do cotidiano da Universidade. Em Relatórios de 

Autoavaliação anteriores podem ser encontrados o detalhamento de ações dos diferentes 

segmentos e espaços da instituição referentes a dimensão Comunicação com a 

sociedade. 

Fazem partem desses espaços coletivos de comunicação: os órgãos colegiados 

deliberativos superiores- Conselho Universitário (Consun) e Conselho de 

Administração (Consad); os órgãos de deliberação e consulta- Conselho de Ensino e 

Pesquisa e Extensão (Cepe), Conselho de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

Conselho de Cultura e Relações Comunitárias; as Câmaras de Graduação, Educação 

Continuada e de Pós-Graduação; e no nível das Unidades- Conselhos das Faculdades, 

Colegiados dos Departamentos e de Coordenação dos Cursos de Graduação e 

Programas de Pós-Graduação. 

Na gestão (2016-2020), foi criada a função de Assistente Técnico de 

Comunicação da Reitoria para integrar, desenvolver e fazer convergir os setores e 

dispositivos de comunicação da PUC-SP, bem como para promover e efetuar a 

interlocução com instituições e parceiros externos à Universidade. Entre as principais 

ações realizadas, destacam-se: 

 Coordenação da elaboração, lançamento e operacionalização do J.PUC 

(Jornal digital da PUC-SP) em conjunto com Assessoria de Comunicação 

Institucional (ACI) e Divisão de Tecnologia da Informação (DTI). 

 Criação e coordenação do Grupo de Curadoria da Comunicação da PUC-

SP (GCC) para planejar as atividades e estratégias de comunicação, 

estabelecendo sinergia e planos de colaboração entre os setores de 

comunicação da PUC-SP. 
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 Coordenação do Projeto Ciência Online, realizado com a DTI, em 

parceria com o Blog Outras Palavras e participação de professores 

convidados. O projeto consiste em ampliar a cultura digital na 

universidade para divulgar e colocar em debate a produção científica de 

docentes e estudantes da PUC-SP. 

 Coordenação, junto com Gabinete da Reitoria e CEDEPE, do Projeto 

Brasilianas, uma plataforma pública de políticas públicas que está sendo 

elaborada em parceria com o Jornal GGN e o apoio de universidades, 

entidades sociais, científicas e sindicais. 

 Criação e acompanhamento, junto com Grupo de Curadoria da 

Comunicação da PUC-SP (GCC), do Projeto de Comunicação 

Permanente dos Processos Seletivos da PUC-SP, a partir do qual são 

geradas peças de comunicação sobre características e diferenciais de 

cursos e programas da PUC-SP ao longo de todo ano letivo.  

 Elaboração e coordenação de parcerias da PUC-SP com veículos de 

comunicação e em projetos interinstitucionais de comunicação. Já foram 

realizadas parcerias com: Outras Palavras; Jornal GGN; Revista Caros 

Amigos; Escola de Governo; Rede TVT de rádio e televisão; e Fundação 

Friedrich Ebert.  

 Apoios a projetos de Pró-Reitorias: participação na concepção e 

elaboração do Tour Virtual (Projeto da PROGRAD); participação na 

concepção e organização da Semana de Cultura (Projeto PROCRC); 

participação na organização e divulgação do Tribunal Tiradentes (Projeto 

realizado com a parceria da PUC-SP, por meio da Pró-Reitoria de 

Cultura e Relações Comunitárias (PROCRC).  

 Elaboração e realização do Programa semanal “Entre-Vistas” junto com 

a TVTe TV PUC. 

Assessoria de Comunicação Institucional - ACI 

A PUC-SP tem efetivado a comunicação institucional por meio de recursos 

específicos, procurando garantir, a comunidade interna e externa, o acesso à informação 

qualificada e diversificada acerca das atividades e eventos que ocorrem internamente na 

instituição e sua atuação e presença em espaços externos - nacional e internacional.   
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No que diz respeito à divulgação das informações, a ACI tem como função 

promover a visibilidade dos processos oriundos da gestão acadêmica, das atividades 

relacionadas aos cursos de graduação e de pós-graduação bem como das diferentes 

unidades acadêmicas.  Para isso, as ações de comunicação utilizam-se principalmente de 

ferramentas online e jornal impresso para ampliar o alcance das informações, fazendo 

chegar as notícias até os professores, os estudantes e os funcionários acadêmico-

administrativo. 

A equipe da ACI é responsável pela produção e gerenciamento do conteúdo 

jornalístico divulgado no site da Universidade. Responde também pelo gerenciamento e 

produção de conteúdo diário para as redes sociais da PUC-SP no Facebook, Instagram e 

Twitter. 

Apresentamos a seguir as atividades realizadas e resultados do trabalho da 

Assessoria de Comunicação Institucional em 2017. 

• J.Puc 

Criação do J.PUC, jornal online da Universidade, direcionado aos públicos 

interno e externo. Lançado em maio de 2017 em substituição ao jornal impresso e ao 

boletim Acontece na PUC. Possui 4 editorias e é alimentado com notícias diárias, 

artigos das Faculdades, agenda com eventos e calendário acadêmico da PUC-SP e 

possui galeria de fotos e vídeos. Até o mês de novembro de 2017, foram publicadas 

cerca de 500 notas/reportagens e 150 eventos no J.PUC. 

- Criação de imagem padronizada para a divulgação da Universidade, por meio 

material institucional.  

- Participação, por convite da PróPDG, no levantamento da atual situação dos 

auditórios da PUC-SP e na projeção das melhorias necessárias: apresentação de 

diagnóstico sobre a avaliação da estrutura dos eventos realizados na Universidade, com 

a proposta de melhoria e padronização.  

- Eventos especiais: divulgação em parceria com outros setores: para alguns 

eventos de grande porte, que a gestão considerou especiais, a ACI participou de 

processo de divulgação conjunto com outros setores da Universidade. Foram realizadas 

reuniões com a presença da gestão e dos organizadores de tais eventos, além dos setores 

de comunicação da PUC-SP e assessorias de comunicação externas contratadas pelos 
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organizadores/parceiros externos. Desta forma, a estratégia de divulgação foi traçada e 

realizada por todos de maneira a garantir amplo alcance. São eles: 

- IX Jornada de Psicologia Sócio Histórica da PUC-SP - Democracia e o Papel 

Social da Mídia (2016) 

- Psicologia do Esporte e os Dilemas do esporte no Brasil (2017) 

- 3º Salão do Livro Político (2017) 

- Ciclo de diálogos: O lugar do povo soberano (2017) 

- Festival da Cultura (2017) 

- Lembrar é resistir: 40 anos da invasão da PUC-SP (2017) 

- Política de comunicação e trabalho conjunto: dentro da proposta da nova 

política de comunicação da PUC-SP, a ACI passou a trabalhar em parceria com a TV 

PUC e a Rede PUC, no sentido de produzir materiais para o J.PUC e também divulgar o 

que tais setores já produzem. Algumas das reportagens publicadas no jornal digital são:  

http://j.pucsp.br/noticia/dom-paulo-o-homem-livre-e-seu-legado-puc-sp 

http://j.pucsp.br/noticia/vcnapuc-dna-da-fisioterapia 

http://j.pucsp.br/noticia/nova-stella-debate-explosao-do-cibermundo 

http://j.pucsp.br/noticia/fisiochat-entrevista-preparadora-corporal-de-atores 

http://j.pucsp.br/noticia/um-fato-duas-visoes-prof-sodelli-fala-sobre-drogas 

http://j.pucsp.br/noticia/entrevista-pedro-fassoni-arruda-e-conjuntura-politica 

http://j.pucsp.br/noticia/ciclo-de-dialogos-aborda-republica 

http://j.pucsp.br/noticia/inovacao-e-criatividade-no-campus-consolacao 

http://j.pucsp.br/noticia/vcnapuc-dna-das-engenharias 

http://j.pucsp.br/noticia/grafite-e-musica-encerram-festival-da-cultura 

http://j.pucsp.br/noticia/aula-publica-universidade-e-sociedade 

http://j.pucsp.br/noticia/exposicao-fechada-em-porto-alegre-entrevista-com-

fabio-cypriano 

• PUC-SP na mídia 

A Universidade é procurada mensalmente por centenas de jornalistas de todo o 

país para indicar professores para comentar ou repercutir assuntos locais, regionais e 

nacionais. Ações da gestão também são destacadas pelos veículos de comunicação. Dois 

temas tiveram ampla repercussão na imprensa nacional:  

 A nomeação da professora Maria Amalia Andery como a nova reitora da PUC-

SP, em setembro de 2016.  Foram publicadas/veiculadas 31 reportagens em 

impresso, web, rádio e TV. A exposição na imprensa foi avaliada pela empresa 

responsável pelo monitoramento de mídia em R$ 3.451.814,26.  

 Em agosto de 2017, a PUC-SP foi destaque no noticiário nacional com a criação 

do banheiro unissex. Além da expressiva visualização nas redes sociais da 

http://j.pucsp.br/noticia/dom-paulo-o-homem-livre-e-seu-legado-puc-sp
http://j.pucsp.br/noticia/vcnapuc-dna-da-fisioterapia
http://j.pucsp.br/noticia/nova-stella-debate-explosao-do-cibermundo
http://j.pucsp.br/noticia/fisiochat-entrevista-preparadora-corporal-de-atores
http://j.pucsp.br/noticia/um-fato-duas-visoes-prof-sodelli-fala-sobre-drogas
http://j.pucsp.br/noticia/entrevista-pedro-fassoni-arruda-e-conjuntura-politica
http://j.pucsp.br/noticia/ciclo-de-dialogos-aborda-republica
http://j.pucsp.br/noticia/inovacao-e-criatividade-no-campus-consolacao
http://j.pucsp.br/noticia/vcnapuc-dna-das-engenharias
http://j.pucsp.br/noticia/grafite-e-musica-encerram-festival-da-cultura
http://j.pucsp.br/noticia/aula-publica-universidade-e-sociedade
http://j.pucsp.br/noticia/exposicao-fechada-em-porto-alegre-entrevista-com-fabio-cypriano
http://j.pucsp.br/noticia/exposicao-fechada-em-porto-alegre-entrevista-com-fabio-cypriano
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Universidade, com quase um milhão e duzentas mil pessoas alcançadas e 

aproximadamente 20 mil manifestações só na página no Facebook, também 

houve destaque nos principais veículos de comunicação do país. Foram 43 

reportagens, entre os dias 15 e 30 de agosto de 2017, sendo 33 na plataforma 

web, 5 de TV, 3 de rádio e duas na modalidade impresso, que custariam R$ 

11.419.922,73, caso a divulgação fosse feita como anúncio publicitário, segundo 

a mesma empresa responsável pelo monitoramento de mídia.  

Ouvidoria da PUC-SP 

A Ouvidoria da PUC-SP foi criada em agosto de 2005 pela Reitoria, após 

apreciação do Conselho Universitário (Consun). Seu funcionamento está normatizado 

na Deliberação nº 10/2005. A Ouvidoria é um espaço de escuta à comunidade 

universitária que busca favorecer o diálogo e promover a comunicação entre as 

instâncias da Universidade, um instrumento de democracia participativa que atua de 

forma isenta e independente, com caráter mediador e estratégico. 

O setor atua em duas frentes: no acolhimento, encaminhamento e 

acompanhamento de situações que demandam esclarecimentos, resolução e prevenção 

de conflitos (ou seja, nos casos específicos); e na produção de dados a partir do que é 

demandado pela comunidade (alunos, professores, funcionários, ex-alunos e 

responsáveis) e público externo, de modo a que os gestores e a própria comunidade 

tenham um diagnóstico do que deve ser aprimorado na Universidade. 

O Plano de Gestão 2016-2018 estabeleceu com objetivo da Ouvidoria o que foi 

nomeado de “foco no problema: o ponto de ligação que permite atuar junto ao 

reclamante e ao reclamado”. Tal estratégia permite ir além do caso pontual, abrindo 

espaço para uma análise mais ampla das necessidades apontadas pelos usuários. 

Em consonância com as metas estabelecidas em seu plano de trabalho, a 

Ouvidoria realizou as seguintes ações em 2017: 

 Acolhimento às demandas da comunidade e do público externo, além de 

manifestações anônimas; encaminhamento e atuação pontual junto aos setores 

demandados; 

 Alteração de conceitos, análise mais acurada quanto à pertinência das 

ocorrências e sistematização dos dados em relatórios semestrais, apresentados 

ao Conselho Universitário (Consun), às unidades e setores demandados; 
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 Visitas aos cinco campi, ao lado da Ouvidoria da Fundasp: além do campus 

Monte Alegre, visitas aos campi Consolação, Ipiranga, Sorocaba, Santana e na 

Derdic; 

 Com a Ouvidoria da Fundasp, foram visitadas as turmas iniciais de 2017, em 

todos os campi;  

 Aprimoramento da cidadania universitária, informando os processos e prazos da 

Universidade – nas respostas pontuais às ocorrências, nas visitas às turmas de 

primeiro ano (que contou com a participação da SAE) e na edição, junto ao 

Grupo de Atendimento, de uma página de Perguntas Frequentes (FAQ, em fase 

de produção); 

 Trabalho junto a unidades que possuam situações comuns, no intuito de que a 

resposta a esses casos não se dê de forma fragmentada (em cada setor), mas 

possa ser encarada como uma questão institucional. Ao longo do ano, as 

Ouvidorias da PUC-SP e da Fundasp reuniram os setores que atendem os alunos 

de forma mais direta (SAE, Contas a Receber, Secretaria Acadêmica da Pós-

Graduação e Cogeae) buscando discutir coletivamente iniciativas para 

aprimorar e desafogar o atendimento na Universidade; 

 Apresentação dos dados de Ouvidoria relacionados ao 1º semestre de 2017 aos 

novos gestores, em agosto, em evento organizado pelas Pró-Reitorias de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e de Cultura e Relações 

Comunitárias; 

 Participação no Ceccom, em audiências da Reitoria com grupos de estudantes 

bolsistas, no Grupo Curador da Comunicação, em reunião da PROCRC sobre o 

Núcleo de Justiça Restaurativa e contato com os ouvidores anteriores da 

Universidade; 

 Participação em atividades externas (Fórum Nacional dos Ouvidores 

Universitários, Comitê de Ouvidoria da Associação Brasileira das Relações 

Empresa Cliente e visita à Ouvidoria da Unicamp); 

 Capacitação dos profissionais da Ouvidoria: no curso de Capacitação e 

Certificação de Ouvidores/Ombudsman, da Associação Brasileira de Ouvidores 

(ABO), e curso “O Cidadão 3.0 quer falar com você", do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União e do Instituto Reclame AQUI; 

 Preenchimento de vaga no setor e consequente ampliação no horário da 

Ouvidoria. 

Em relação à síntese dos dados relacionados ao ano de 2017, a ouvidoria 

estabelece distinção entre ocorrências e atendimentos gerais. As ocorrências são todas 
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registradas no sistema de Ouvidoria e se referem aos casos em que houve ação da 

equipe. No entanto, o atendimento total realizado no setor inclui interações presenciais, 

telefônicas e por e-mail: cada vez que esse atendimento aponta para uma atuação mais 

efetiva da equipe, passa a ser considerado ocorrência e há o registro no sistema (não há 

duplicidade: assim que o registro é feito no sistema, desconsidera-se o caso na forma de 

atendimento inicial). Em 2017, foram, 867 atendimentos (445 no 1º semestre e 422 no 

2º semestre): 174 presenciais, 478 telefônicos e 215 por e-mail. 

Quanto às ocorrências, em 2017 foram 987 manifestações (527 no 1º semestre e 

460 no 2º semestre): 700 reclamações (70,92% do total), 110 pedidos de informação 

(11,14%), 101 consultas (10,23%), 50 denúncias (5,07%), 15 elogios (1,52%) e 11 

sugestões (1,11%). As 987 manifestações correspondem a uma diminuição de 16,49% 

em relação a 2016 (quando houve 1.182 ocorrências). 

Entre os manifestantes, quem mais usou os serviços foram alunos (597 

demandas, 60,49% do total), vindo em seguida ex-alunos (143, 14,49%), público 

externo (98, 9,93%), responsáveis (67, 6,79%), anônimos (53, 5,37%), professores (16, 

1,62%) e funcionários (13, 1,32%). Os meses de maior demanda foram os de início de 

semestre letivo, março (202 manifestações) e agosto (118). 

Por fim, os assuntos mais mencionados nas ocorrências, considerando os temas 

que tiveram 25 manifestações ou mais, foram os seguintes, totalizando 11 temas: 

Organização do curso (108), Matrícula (104), Outros (92), Atendimento (73), Processo 

seletivo e Certificados/Diplomas (ambos com 65), Cobrança (49), Reembolso (38), 

Notas e Boletos (31 cada) e, por fim, Bilhete Único/Carteira de Estudante (26). 

Quadro 42. Via de demandas e ocorrências da Ouvidoria em 2015 a 2017 

Demandas 2015, 2016 e 2017 

Via da demanda 
2015 2016 2017 

nº % nº % nº % 

Demandas por telefone  418 19,8 488 26,8 478 55,1 

Demandas Presenciais 209 9,9 173 9,5 174 20,1 

Demandas por e-mail/sistema 1488 70,4 1182 63,7 215 24,8 

Total de demandas 2115 100% 1823 100% 867 100% 

Fonte: Relatório da Ouvidoria da PUC-SP 

 

Quadro 43. Tipo de demandas e ocorrências da Ouvidoria em 2015 a 2017 

Tipo de demanda 
2015 2016 2017 

nº % nº %º nº %º 

Reclamação/ Denúncia 961 64,5 787 66,6 750 76,0 

Consulta/Informação 497 33,4 350 29,6 211 21,4 

Elogios 21 1,4 19 1,6 15 1,5 

Sugestões 9 0,6 26 2,2 11 1,1 

Total de demandas por sistema/e-mail 1488 100% 1182 100% 987 100% 

Fonte: Relatório da Ouvidoria da PUC-SP 
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DIMENSÃO: ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

Em consonância com a Política Nacional da Educação Superior, a PUC-SP tem 

implementado políticas de promoção do acesso e permanência dos estudantes na 

Universidade, procurando assegurar a equiparação de oportunidades no exercício de 

atividades acadêmicas, sobretudo para os estudantes em condição de maior 

vulnerabilidade social (questões socioeconômicas e culturais), a exemplo de indígenas, 

pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual, ou com baixa renda.  

A Universidade desenvolve atividades de cunho acadêmico que, indo além do 

saber-fazer científico, se fundamentam em princípios éticos, cristãos e humanísticos de 

convivência. Em busca de oferecer uma educação integral aos seus estudantes, valoriza 

a pluralidade de visões sobre a realidade e o respeito à diversidade humana.  

Voltadas para a Dimensão de Atendimento ao discente, a Universidade 

estabeleceu três metas, constantes do PDI 2015-2019:  

Meta 10 – Aprimoramento da política de permanência dos estudantes na Universidade, 
com vistas à redução dos índices de evasão nos cursos; 

Meta 11 – Implantação de uma política institucional de egressos que subsidie: a 

formação continuada e o aperfeiçoamento das ações educacionais, o monitoramento, o 

aconselhamento e orientação relativamente à inserção de egressos e estudantes nos 
espaços profissionais de trabalho. 

Meta 18 – Ampliação do compromisso com o acolhimento de populações vulneráveis, 

estudantes menos favorecidos economicamente, por meio da qualificação de seu acesso 
e permanência na Universidade, nos três níveis de ensino. 

Essas metas orientam a gestão de um plano acadêmico com mecanismos mais 

objetivos para que o acesso à Universidade de modo a atender à diversidade de perfil 

estudantil do ponto de vista sócio, econômico, cultural e étnico que chega ao nível 

superior.   

 A autoavaliação dessa dimensão considerou, portanto, a análise de ações e 

projetos desencadeados pela instituição para a melhoria das condições de acesso e 

permanência do estudante, tendo como objetivo a excelência da formação oferecida.  

Foram consideradas tanto as oportunidades gerais fornecidas pela universidade para que 

os estudantes possam construir percursos acadêmicos diferenciados (onde se situam 

atividades como: monitoria, iniciação científica, atividades de extensão, etc.), como 

também ações que atendam necessidades educacionais dos diferentes perfis e níveis de 

formação de estudantes (por exemplo: programa Pindorama, atendimento psicológico 

ou psicopedagógico), além dos processos de  acompanhamento do egresso desde sua 

inserção na universidade até sua inserção formal  no mundo do trabalho.   
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Desse modo, o relatório procura dar visibilidade à estrutura organizacional da 

Universidade, que coerente com sua missão institucional e seu perfil comunitário e 

filantrópico, procura concretizar políticas de acesso e permanência por meio de 

setores/serviços/projetos. São também realizadas análises de indicadores que 

evidenciam a concretização das ações propostas. São considerados: a) indicadores de 

qualidade do ensino; b) indicadores de evasão e movimentação externa; c) resultados da 

avaliação dos concluintes no Enade (tendo como base os microdados disponibilizados 

pelo MEC Enade 2013 e 2014), das oportunidades oferecidas pela Universidade aos 

estudantes. Os dados foram coletados pela CPA em consulta aos diferentes setores e 

serviços, parceiros no processo de autoavaliação que desenvolvem programas, projetos 

e ações junto aos estudantes e que se destacam pela qualidade do atendimento. 

Políticas de acesso aos cursos de graduação e pós-graduação 

Atualmente a Universidade possui em funcionamento 41 cursos de graduação.  

Dados relativos ao acesso dos estudantes mostram que aproximadamente 20% das vagas 

são preenchidas por processos seletivos diferenciados, buscando favorecer perfis 

diversificados de alunos na educação superior.  Além do processo seletivo via Enem e o 

Prouni, o estudante também pode ingressar na universidade por meio de transferência, 

por ser portador de diploma superior. A Universidade ainda outras modalidades de 

bolsas de estudo. A tabela a seguir apresenta a distribuição e o percentual dos estudantes 

de graduação de acordo com as formas de ingresso existentes na Universidade para esse 

nível de formação nos anos de 2016 e 2017. 

Tabela 32. Número de estudos por modalidades para o ingresso na Graduação em 2016 e 2017 

Modalidade para o Ingresso 

na Graduação 

Nº de estudantes % de estudantes 

2016 2017 2016 2017 

Vestibular 2049 2096 73,20% 80,12% 

Enem 96 57 3,43% 2,18% 

Prouni 349 241 12,47% 9,21% 

Transferências 67 82 2,39% 3,13% 

Portadores de Diploma 53 72 1,89% 2,75% 

Cursos Sequenciais 19 0 0,68% 0% 

Intercâmbio 31 5 1,11% 0,19% 

Enem Fies 102 57 3,64% 2,18% 

Especial 17 5 0,61% 0,19% 

Especial Internacional 0 1 0% 0,04% 

PWC* 15 0 0,54% 0% 

Matrícula Cortesia 1 0 0,04% 0% 

Total de ingressantes 2799 2627 100,00% 100,00% 

Fonte: SAE/Coord. Vestibulares e Concurso/Consulteg *curso para funcionários da 
Price water house Coopers. 
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Com relação ao pós-graduação, a Universidade mantém 32 programas, com 

ingresso realizado por meio da participação dos estudantes no edital do processo 

seletivo dos programas e cursos. A tabela a seguir apresenta o número de vagas 

ofertadas pelos cursos e programas da Pós-graduação da PUC-SP e o percentual de 

ocupação das vagas ocupadas no triênio. A melhor performance de ocupação de vagas 

no triênio, considerando o desempenho de todas as modalidades, ocorreu no ano de 

2015. A tabela mostra que, de um modo geral, a ocupação de vagas é maior no 1º 

semestre de cada ano, exceção feita ao doutorado que tem maior ocupação no 2º 

semestre de 2015 e 2017. Observa-se decréscimo significativo da ocupação do mestrado 

profissional em 2017. O maior contingente de estudantes está no mestrado acadêmico, 

que teve sua melhor taxa de ocupação em 2015, mas que após queda em 2016 no 

primeiro semestre, voltou a crescer, ainda que timidamente, em 2017. A melhor 

ocupação do doutorado ocorreu no segundo semestre de 2015 e novamente em 2017.  

Tabela 33.  Número de vagas, ingressantes matriculados (Nº) e percentual de preenchimento de 

vagas (%) - Pós-Graduação 2015, 2016 e 2017 

Modalidade 

Vagas/ 

Ingressantes/ 

preenchimento 

2015 2016 2017 

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Doutorado 

Vagas 496 257 391 311 456 395 

Ingressantes 207 121 174 105 165 181 

% Preenchimento  41,73% 47,08 44,50 33,76 33,18 45,82 

Mestrado Acadêmico 

Vagas 606 786 578 714 583 873 

Ingressantes 1515 433 404 392 417 462 

% Preenchimento 84,98 55,47 69,89 54,90 71,52 52,92 

Mestrado Profissional 

Vagas 65 20 60 60 20 75 

Ingressantes 63 19 59 46 11 44 

% Preenchimento 96,92 95,00 98,33 76,66 55,00 58,66 

Total 

Vagas 1167 1063 1029 1085 1059 1343 

Ingressantes 785 576 637 543 593 687 

%Preenchimento 67,26 54,18 61,90 50,04 55,99 51,15 

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação – dados anuais – recebidos em março 2018.  

A Universidade mantém um conjunto de bolsas e programas de financiamento 

para o custeio de estudos para a graduação, mantendo também setores que desenvolvem 

programas, projetos e ações, que, além de dar apoio acadêmico-administrativo, 

qualificam o processo formativo dos estudantes no seu percurso dentro da Universidade.  

Em relação às modalidades de bolsas oferecidas pela Universidade para custeio 

de estudos, tanto as que implicam na participação em políticas públicas (financiamento 

externo), como as disponibilizadas com recursos próprios de sua mantenedora - 

Fundação São Paulo (Fundasp) destacam-se: 
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 Prouni (MEC): bolsas integrais (100%) oferecidas pelo MEC para estudantes 

egressos de ensino médio, que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), em escola pública ou particular com bolsa integral, com renda familiar 

mensal per capita não excedente ao valor de até um salário.  

 Fundasp: bolsas integrais (100%) e parciais (50%) ofertadas por meio de Edital 

Público para estudantes cujo perfil socioeconômico atenda a Lei de Filantropia (Lei 

12.101 de 27 de Novembro de 2009). 

 Mérito: bolsa integral aos estudantes classificados em 1º lugar no Vestibular 

Unificado de Verão em cada campus e bolsas parciais (50%) aos estudantes 

classificados em 1º lugar no Vestibular de curso de graduação da PUC-SP. 

Como a PUC-SP tem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) é considerada apta a possibilitar aos estudantes ingresso no 

Programa de Financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(Fies), financiamento público viabilizado pelo Ministério da Educação desde que 

cumpridas as exigências do Programa. 

Para garantir condições de permanência de estudantes na Universidade também 

tem a Política de Assistência Estudantil da Universidade, que propicia aos estudantes da 

graduação e pós-graduação, com perfil de necessidade financeira, a possibilidade de 

concorrer a bolsa-alimentação para realizar uma refeição diária no restaurante da 

Universidade. 

Na estrutura organizacional da Universidade, o Setor de Administração de 

Bolsas de Estudos (SABE) se reporta à Pró Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias 

(PROCRC), e é responsável pela regulamentação, monitoramento e acompanhamento 

das bolsas. O setor, além de fazer o acompanhamento do   Programa Universidade para 

Todos (Prouni), subsidia as reuniões das Comissões Locais de Acompanhamento e 

Controle Social (COLAPS), atendendo a normativa do Ministério da Educação e 

também acompanha os estudantes que utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies), em cumprimento às deliberações da Fundasp. 

No ano de 2017, foram concedidas 1.950 bolsas-alimentação de 100% e, no 

período de 2015 e 2016, foram concedidas 405 bolsas subsídios de 50%. Tais bolsas 

priorizam os estudantes bolsistas Prouni e Fundasp. 

Quadro 44. Concessão de bolsa-alimentação 

Bolsas-alimentação 2015 2016 2017 

Concessão 100% 916 1291 1950 

Concessão 50% 284 120 ----- 
Fonte: PAC - Consulteg 

A tabela a seguir apresenta a distribuição das modalidades de bolsas de custeio 

de estudos e bolsas acadêmica, incluindo a bolsa assistencial-alimentação, concedidas 

ao estudante da PUC-SP. Destaca-se que houve aumento significativo de bolsas Prouni 
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no triênio (77,15%) e redução de financiamento FIES (59,19%) devido principalmente a 

mudanças de critérios do programa. Destaca-se do quadro abaixo que, considerando a 

soma de bolsas e número total de estudantes de graduação matriculados, é possível dizer 

que, em média, no último triênio, 41,52% recebem algum tipo de recurso para o custeio 

dos estudos na Universidade. Com relação a bolsas acadêmicas, em média, 

aproximadamente, 5,42% dos estudantes participaram de algum tipo das atividades de 

pesquisa ou extensão listadas abaixo com bolsa. Parte dessas bolsas são provenientes de 

recursos de órgão de fomento como CNPq, MEC e parte são subsidiadas pela 

mantenedora.  

 Tabela 34: Distribuição das modalidades e tipos de bolsas aos estudantes da graduação 2015 a 

2017 

Modalidade Tipo de Bolsa 
Anos 

2015 2016 2017 

Bolsas custeio 

Prouni 2066 2078 3660 

Bolsa Financiamento Estudantil do MEC (Fies)* 1620 1147 843 

Doação da Fundação São Paulo (Fundasp)** 1193 1024 1596 

Acordo Interno 45 54 80 

Cardeal 24 30 38 

Mérito Acadêmico - Filantrópica *** 11 6 10 

Mérito Acadêmico - Não Filantrópica **** 22 22 36 

Total de bolsas 4981 4361 6263 

Total de estudantes matriculados 13306 12556 11950 

%de bolsas custeio/número de estudantes matriculados 37,43 34,73 52,41 

     

Bolsas 

acadêmicas 

Bolsa Estágio PUC-SP 192 179 152 

Bolsa Estágio Convênios 77 66 56 

Bolsas PARFOR 46 - - 

Bolsas PIBID 57 30 30 

Pibic/Cepe (Iniciação Científica) 182 200 198 

Pibic/CNPq (Iniciação Científica) 176 176 176 

Fapesp 1 2 1 

PET/MEC**** 17 29 24 

PIBITI (CNPq 5 5 7 

Convênio Itamaraty (PEC-G) 4 2 - 

Total de bolsas 751 689 614 

Total de estudantes matriculados 13306 12556 11950 

%de bolsas acadêmicas/número de estudantes matriculados 5,64 5,48 5,14 

Fontes: Relatórios da Fundasp, SABE, DRH, Contas a receber, Iniciação Cientifica,  
Obs.: *Bolsas Fies (parcial e integral), **Doação Fundasp (50% e 100%), ***Mérito Acadêmico – filantrópicas (50% e 100%), 

****PET/MEC: psicologia, educação e RI. 

Constata-se a partir desse quadro um percentual significativo de estudantes da 

PUC-SP beneficiados pela Política de acesso à Universidade mediante custeio de bolsas 

ou financiamento de estudantes, com destaque para o Prouni e a Bolsa Fundasp.   

Por considerar os diversos perfis de estudantes matriculados, a Universidade 

desenvolve, também, projetos e programas de atendimentos diferenciados, visando 

equiparação de oportunidades e o acolhimento à demanda de natureza biopsicossocial, 

que possam vir a interferir no processo acadêmico. Um exemplo é o Programa 

Pindorama, de iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias-PROCRC 

em parceria com a Pastoral Indigenista, que fortalece a inclusão de estudantes de 
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diferentes etnias indígenas na universidade, preparando-os para serem protagonistas em 

ações voltadas à conquista de direitos deles próprios e de sua comunidade. A PUC-SP 

concede anualmente 12 bolsas (integrais) a estudantes residentes na região da Grande 

São Paulo. 

O quadro a seguir apresenta a distribuição dos estudantes indígenas do Programa 

Pindorama por curso e sexo e indica a participação de estudantes em 12 cursos da 

Universidade. O quadro mostra que o número de estudantes diminuiu em 2016 em 

relação a 2015, mas em 2017 houve aumento da participação de estudantes e maior 

abrangência de cursos no programa.   

Quadro 45. Distribuição dos estudantes indígenas do Programa Pindorama PUC-SP por ano, curso e 

sexo 
ANO 2015 2016 2017 

Sexo M F M F M F 

C
U

R
S

O
S

 N
A

 G
R

A
D

U
A

Ç
Ã

O
 Administração - 1 3 - - 2 

Enfermagem - - 1 - - - 

Engenharia de Produção - - - - 1 - 

Engenharia Elétrica 1 - - - - - 

Fonoaudiologia 1 3 - - - - 

Ciências da Computação - - 1 - 2 - 

Ciências Contábeis - - - - - 1 

Ciências Econômicas 1 - - - - - 

Ciências Sociais - 1 - - 1 - 

História - - - - 1 - 

Serviço Social - 2 - 1 - 1 

Fisioterapia - - - - - 3 

 TOTAL 3 7  5 1  5 7 
Fonte: Programa Pindorama (2015-2017) recebidos em março 2018. 

Desenvolvido desde 2009 na Universidade, o Programa Pindorama propicia o 

acesso ao ensino superior de estudantes de diferentes etnias alocadas na região e 

promove, com apoio da Faculdade de Ciências Sociais, um conjunto de atividades e 

ações, que além de contribuir para o acolhimento e a integração dos estudantes na 

Universidade, põe em debate questões/mobilizações contemporâneas da população 

indígena no país.  Outros dados desse Programa estão apresentados na Dimensão 

Políticas Acadêmicas. Cabe apenas ressaltar que, além de atender necessidades 

educacionais específicas dos estudantes indígenas, propiciando a melhoria das 

condições de ensino-aprendizagem, o Programa coloca na agenda da Universidade o 

debate sobre questões indígenas, propiciando aos estudantes da PUC-SP a convivência 

com diferentes culturas e reflexão para uma compreensão da complexidade das 

necessidades e demandas dessa população e no protagonismo para a construção de uma 

sociedade mais justa e humana. 
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Dando sequência, para contemplar demandas relacionadas às múltiplas 

dimensões do processo educacional comunitário, social, cultural, econômica, 

psicológica entre outras, a Universidade mantém um Programa de Atendimento 

Comunitário – PAC, vinculado à PROCRC, atua com uma equipe interdisciplinar de 

agentes educacionais no acolhimento, reconhecimento, orientação, mediação e 

encaminhamentos de estudantes com necessidades específicas que possam interferir em 

vivências pessoais e no rendimento acadêmico ou em futura atuação profissional. O 

PAC desenvolve serviços, projetos, eventos e programas, entre os quais recepção e 

acolhimento de alunos, promoção interna e externa do esporte, lazer e saúde, 

atendimento individualizado (acolhimento, orientação e encaminhamento) e ação 

coordenada com o serviço de segurança. 

Em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, durante o triênio PAC 

desenvolveu alguns projetos e atividades em parcerias com setores da Universidade ou 

instituições externas tendo entre outras prioridades as seguintes: a) promover o 

acompanhamento de estudantes com necessidades educacionais especiais (psicossociais, 

fonoaudiológicos, psicopedagógicas e culturais); b) atender pessoas com deficiência 

física, visual ou auditiva; c) desenvolver ações e atividades que resultem em  benefícios 

complementares a estudantes bolsistas, na perspectiva da Lei nº 12.868/2013 

(Filantropia); d) realizar ações de mediação . 

Destacam-se, dentre outros projetos e ações: o gerenciamento da Bolsa-

Alimentação 100% e do Subsídio-Alimentação 50%; as Oficinas de Português; a 

Orientação Psicopedagógica; o Curso de Inglês para Bolsistas – CIB; as Oficinas de 

Matemática; Inclusão e Diversidade; o Sinta-se em casa: Programa Estudante Convênio 

Graduação – PEC/G; Projeto Vídya Yoga na Universidade; o Esporte Comunitário: 

Atividades esportivas de integração e utilização e acompanhamento da quadra esportiva; 

Feira de Doação e Troca de Livros. 

No âmbito do atendimento psicológico e psicopedagógico, o PAC conta com o 

apoio da Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic”, que vinculada à Faculdade de 

Ciências Humanas e da Saúde (FACHS), fornece atendimento clínico para entre outros 

diagnóstico e intervenção terapêutica e acompanhamento psicológico em processos de 

luto, dificuldades de relacionamento, de trabalho e orientação vocacional e profissional. 

Para o apoio a questões fonoaudiológicas, o Programa mantém parceria tanto 

com o setor de Fonoaudiologia da Clínica Psicológica como com a Clínica da Divisão 
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de Ensino e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC), que atende toda a 

comunidade universitária em relação ao diagnóstico e à terapia dos problemas de 

audição, linguagem oral e escrita, motricidade oral e voz. Além desses serviços internos, 

conta também com a colaboração de instituições externas como CEFAC, Sociedade 

Paulista de Psicodrama, entre outras. 

As oficinas de português e de matemática realizadas pelo PAC visam maior 

rendimento acadêmico dos estudantes e são realizadas em parcerias com faculdades. 

Nesse aspecto, para as oficinas de português, o Programa conta com a colaboração do 

Instituto Sedes Sapientiae nas demandas de estudantes com dificuldades de 

aprendizagem.  

Para a realização de atividades desportivas, que visam a qualidade de vida dos 

estudantes, o PAC além de contar um profissional especializado da área de educação 

física, têm a colaboração das Associações Atléticas Acadêmicas. 

Outro projeto desenvolvido pelo PAC a ser destacado é o “Projeto Sinta-se em 

casa” direcionado ao Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) dos 

ministérios das Relações Exteriores e da Educação, por meio do qual a Universidade 

oferece formação superior a estudantes de países em desenvolvimento com os quais o 

Brasil mantém acordos educacionais e culturais.  Há quase uma década a PUC-SP 

recebe estudantes da África e América Latina. O PAC promove uma proposta sócio- 

comunitária e educacional promovendo trocas interculturais entre os estudantes 

estrangeiros desse Programa e a comunidade puquiana, estando atenta a discussão de 

temas como locação de moradia, dificuldades com o idioma (língua falada e escrita) e 

de convívio no Brasil. 

No âmbito do atendimento a estudantes com deficiência, em pesquisa realizada 

em 2016 a Universidade contava com 74 estudantes declarados com deficiência 

matriculados, distribuídos, conforme gráfico a seguir. Foram disponibilizados quatro 

interpretes de Língua de Sinais para o atendimento individual durante as aulas e 

atividades complementares de cinco estudantes surdos usuários de LIBRAS (quatro na 

Graduação e um na Pós-Graduação). 
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Gráfico 66. Distribuição de estudantes com deficiência por faculdade 

 
Fonte: PAC. NEE = Necessidades Educacionais Especiais 

O número de pessoas que se declaram com deficiência na Universidade e fazem 

formação profissional nos cursos da Faculdade de Economia e Administração (FEA), 

Faculdade de Direito (FD), Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde (FACHS), e 

Faculdade de Ciências Sociais (FCS) varia entre 12 e 15 estudantes, sendo o maior 

número nas duas primeiras, tratando-se de estudantes, que se declararam com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Segundo o PAC, tais estudantes trazem 

questões psicossociais; psicopedagógicas, assim como dificuldades no processo de 

aprendizagem; desajustes culturais; ou demandas específicas como dislexia ou outra, 

que venha ensejar a necessidade de atendimento diferenciado. Observa-se também que a 

FCS inclui um número maior de pessoas com deficiência física e que a FACHS é a 

faculdade com uma distribuição mais equitativa de alunos com deficiência auditiva, 

intelectual, física e necessidades específicas de aprendizagem. 

O quadro de atividades desenvolvidas pelo PAC pode ser acessado na dimensão 

Politicas Acadêmicas-Extensão, assim como as melhorias de infraestrutura para garantir 

a acessibilidade plena dos estudantes com deficiência permanente ou temporária 

realizadas no triênio estão descritas no eixo Infraestrutura.  

Instâncias administrativas e acadêmicas de atendimento ao discente  

Para assegurar a excelência acadêmica de todos os estudantes a Universidade 

mantém em funcionamento um amplo conjunto de setores e serviços voltados para o 

atendimento administrativo e acadêmico ao estudante.  
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O estudante aprovado no processo seletivo de cursos de graduação ao se 

matricular na Universidade passa a fazer parte do cadastro geral da Instituição (sistema 

TOTVS) recebendo um número de Registro Acadêmico que o identificará em todos os 

processos e procedimentos em seu percurso acadêmico. A Universidade tem em seu site 

um conjunto de informações para orientação sobre normas, procedimentos, prazos, 

inclusive um Manual de Orientação aos Calouros e notícias sobre o seu cotidiano da 

vida na Universidade. 

O atendimento aos estudantes nas questões administrativas de seu percurso 

acadêmico é realizado por meio de serviços administrativos como a Secretaria de 

Administração Escolar (SAE), responsável pelo registro das atividades acadêmico-

administrativas (matrícula, certificados, atestados, acompanhamento do rendimento 

escolar etc.) e pelo expediente das faculdades que fornece apoio aos cursos (estudantes e 

coordenadores de curso). A SAE, atualmente, propicia o atendimento informatizado 

para matrículas, trancamento, solicitação de histórico etc. E as Secretarias Acadêmicas 

dão suporte às coordenações de cursos e ao expediente das faculdades, atendendo 

inclusive os estudantes regularmente matriculados. Esta secretaria foi avaliada pelos 

estudantes no segundo semestre de 2017. O resultado desse processo avaliativo será 

apresentado mais adiante. 

Ouvidoria da PUC-SP 

O acolhimento aos estudantes da PUC-SP também é feito pela Ouvidora, que 

com o objetivo de solucionar e prevenir possíveis conflitos favorece o diálogo e 

promove a comunicação entre as instâncias da universidade, tornando-se uma das 

instâncias de exercício da democracia participativa e transparente.  Tabela a seguir 

mostra a diminuição do percentual de demanda/reivindicações feitas à Ouvidoria pelos 

estudantes em relação ao total de matriculados na graduação entre 2014 e 2016, 

demonstrando possível repercussão do trabalho feito pela Ouvidoria junto a serviços 

relacionados ao atendimento discente.  

Quadro 46. Diminuição do percentual de demanda/reivindicações feitas à Ouvidoria 

% de demanda/reivindicações de estudantes 

à Ouvidoria  em relação ao total de alunos 
matriculados na graduação 

2014 2015 2016 

3,72 3,16 2,7 

Fonte: Relatório da Ouvidoria 
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Outras informações a respeito do trabalho da Ouvidoria estão apresentadas na 

dimensão Comunicação com a Sociedade deste Relatório. 

Pastoral Universitária 

A Universidade, por ser uma instituição confessional, tem uma coordenadoria da 

Pastoral, que fornece aos membros da comunidade universitária, sobretudo aos 

estudantes, espaço de integração e convivência para que, durante a formação acadêmica, 

possam conhecer e dialogar com as religiões e debater questões da cultura e da 

experiência humana do mundo contemporâneo. O trabalho da pastoral está estruturado 

em 4 eixos: (1) Atendimento pessoal e vida sacramental; (2) Formação e 

aprofundamento cultural da fé; (3) Atividades sociais em parceria com organismos da 

Universidade e da Arquidiocese de São Paulo; (4) Eventos, assessoria e diálogo 

cultural. Os três primeiros sob responsabilidade direta do Serviço de Pastoral e o quarto 

sob responsabilidade do Núcleo Fé e Cultura, embora atualmente venham trabalhando 

de modo mais integrado.   Um destaque a ser feito, relacionado a esta dimensão é sobre 

eixo de atendimento pessoal, por acolher estudantes tanto para as questões de natureza 

espiritual (confissões, orientação espiritual, celebração dos sacramentos e liturgia), 

quanto de natureza acadêmica, cultural e comunitária (dinâmica da vida universitária, 

orientação de trabalhos acadêmicos de Introdução ao Pensamento Teológico (IPT) e 

outros encaminhamentos).  

Quadro 47. Atividades da Pastoral no período de 2015 a 2017. 
Ano Eixos Atendimentos Eventos Beneficiários 

2016 

Atendimento Pessoal e Vida Sacramental 1054 17 6020 

Formação e Aprofundamento Cultural da Fé 414 54 1543 

Atividades de Responsabilidade Social 23 03 2092 

Eventos, Assessoria e Diálogo Cultural* 97 25 2000 

2017 

Atendimento Pessoal e Vida Sacramental 889 11 980 

Eventos, Formação e Aprofundamento 

Cultural da Fé 
471 9 1625 

Atividades de Responsabilidade Social 4 - 3790 

Assessoria e Diálogo Cultural 156 - 570 
Fonte: Pastoral Universitária – 2016 e 2017. *Esta atividade teve aproximadamente 50000 beneficiários indiretos 

Observa-se um número relevante de eventos, participantes e beneficiários com 

relação às atividades da Pastoral. 
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Fomento de programas e projetos acadêmicos: Indicadores de qualidade do Ensino  

Em busca de ampliar a qualidade da formação dos estudantes a Universidade 

desenvolve um conjunto de projetos, programas e ações acadêmicas que de modo 

sistematizado estimulam o aprofundamento do estudo e reflexão e o desenvolvimento 

do conhecimento e cidadania. A Universidade mantém um programa de bolsas 

monitoria, estágios, pesquisa, extensão e intercâmbio e estimulam a participação dos 

estudantes nas instâncias gestoras. O fomento a essas atividades financiadas com 

recursos próprios e externos à Universidade oportuniza ao estudante a construção de um 

percurso acadêmico singular e a iniciação e aprofundamento em práticas profissionais e 

de pesquisa.  

 Neste relatório destacam-se os seguintes programas e projetos acadêmicos 

desenvolvidos pela Universidade aos estudantes: 

Programa Monitoria 

Vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, o programa oferece bolsas a estudantes 

selecionados para exercer atividades de estudo sob orientação do professor responsável 

pela turma em disciplina anteriormente cursada. Com bolsas no valor de no máximo três 

créditos da disciplina, a monitoria consta dos Projetos Pedagógicos como atividade 

complementar que integraliza a carga horária do curso. Participaram do Programa no 

triênio em média 459 estudantes de 20 cursos de graduação, sendo que a maioria das 

monitorias autorizadas pela Pró-Reitoria de Graduação/Fundasp foram dispensadas aos 

estudantes dos cursos de Direito e Psicologia respectivamente. O gráfico a seguir mostra 

que na distribuição das atividades de monitoria destacam-se a Faculdade de Direito e a 

Faculdade de Ciências Humana e da Saúde seguidas da Faculdade de Ciências Sociais. 

 

Quadro 48. Número de estudantes participantes de monitoria (com e sem bolsa) 

Monitoria  
2015 2016 2017 

407 406 564 

Fonte: Relatório de Atividades Fundasp 2015, 2016 e 2017 e Consulteg. 
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Quadro 49. Número de estudantes em monitoria (com e sem bolsa) anos 2015 -2016-2017. 

Faculdade 

 

2015 2016 2017 

1º 

semestre 

2º 

semestre 

1º 

semestre 

2º 

semestre 

1º 

semestre 

2º 

semestre 

FT 0 2 2 4 1 3 

FCS 58 32 30 30 41 56 

FD 55 69 72 75 112 99 

FE 2 3 3 2 1 1 

FAFICLA 2 3 2 4 6 9 

FCET 10 7 8 9 30 17 

FCMS 6 6 6 5 11 12 

FACHS 67 65 65 73 82 50 

FEA 14 6 6 9 17 16 

Total 214 193 195 211 301 263 
Fonte: Relatório de Atividades Fundasp 2015, 2016 e 2017 e Consulteg.  

 

Programas de Estágios obrigatórios e opcionais  

Sob a gestão da Coordenadoria Geral de Estágios (CGE), estágios obrigatórios e 

opcionais são ofertados aos estudantes dos diferentes cursos da Universidade 

propiciando vivências profissionais em ambientes de trabalho. A CGE trabalha em  

parceria com coordenadores de cursos e instituições/empresas de caráter público e 

privado, oferecendo aos estudantes: a) orientação e suporte para o cumprimento das 

diretrizes e normas da Universidade e da legislação específica; b) mediação com as 

instituições/empresas concedentes, buscando garantir a qualidade do processo 

formativo, a disponibilização de bons programas de estágios, trainees e carreira por 

meio de recrutamento de oportunidades; c) participação em workshops e palestras para a 

capacitação dos estudantes tendo em vista as demandas do mercado de trabalho.   

Uma das principais oportunidades oferecidas aos estudantes é o Programa Bolsa 

Estágio, que conta com recursos da mantenedora Fundação São Paulo e propicia estágio 

remunerado (bolsa e auxílio-transporte) em setores acadêmico-administrativos da 

Universidade (TV PUC, DERDIC, Escritório Modelo, Divisão de Tecnologia da 

Informação, entre outros).  O Programa oferece oportunidades de Estágios Externos 

(optativo/não obrigatório) remunerados em instituições e empresas conveniadas com a 

universidade. 

O quadro a seguir apresenta o panorama geral de estágios regulamentados pela 

CGE no triênio distribuídos em obrigatórios e não obrigatórios:  
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Quadro 50. Número de estudantes e vagas de estágios por modalidade de estágio.  
 No. 2015 No. 2016 No. 2017 

Natureza do estágio Estudantes Estágios Estudantes Estágios Estudantes Estágios 

Modelo I - Não 

Obrigatórios 

(remunerados) 

5325 6725 5076 6371 4906 6187 

Modelo II -  

Obrigatórios  (sem 

remuneração) 

841 1203 738 1135 823 1363 

Modelo PBE (internos) 

–Não obrigatórios 

(remunerados com 

recursos da FUNDASP)  

192 193 179 183 152 155 

Modelo III (internos) – 

Não obrigatórios 

(remunerados com 

recursos de convênios) 

77 77 66 66 56 56 

Modelo IV (internos) – 

Obrigatórios (sem 

remuneração) 

48 48 36 37 144 144 

Total de estágios 

regulamentados  
 8246  7792  4860 

Fonte: CGE – dados de 2015, 2016 e 2017 

Estima-se que número total de estagiários estudantes da universidade seja bem 

maior que o número apresentado pela CGE, tendo em vista que muitos estudantes não 

informam o setor sobre estágios realizados, ficando à margem do processo de 

regulamentação. Sobre Estágio Internacional, os dados constam do item Programas de 

Intercâmbio Internacional e Institucional em tópico desse mesmo capítulo.  

No acompanhamento dos estágios, a CGE conta com os coordenadores de curso 

que analisam a qualidade dos estágios obrigatórios e não obrigatórios oferecidos pelos 

cursos de graduação. Os estágios obrigatórios, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma, que podem ser ou não remunerados, demandam da 

Universidade contrapartidas assumidas em sua maioria por meio de assessorias 

especializadas realizadas por docentes da universidade, projetos de educação continuada 

(bolsas em cursos de especialização ou extensão  ministrados pela universidade), doação 

de publicações disponibilizadas pela EDUC, concessão de espaço físico (salas de aulas, 

auditórios e equipamentos) para eventos,  entre outras. 

Além dos estágios vinculados à CGE, a Universidade fornece outros estágios 

com bolsas, vinculados a Políticas Públicas.  

Podemos destacar outras ações desenvolvidas pela CGE no triênio como a 

promoção de ações de recrutamento, que entre outras desenvolve anualmente a Semana 
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de Recrutamento na Universidade, com participação das organizações que oferecem 

estágios e o Portal de oportunidades onde são cadastrados currículos e publicados 

programas de estágios, trainees e vagas efetivas  

Programa de Iniciação Científica Pibic/CEPE/CNPq 

Por meio do Programa Institucional de Iniciação Científica - Pibic/Cepe e CNPq 

a Universidade incentiva participação de estudantes em projetos de pesquisa, sob a 

orientação de docentes pesquisadores. Oferece apoio para apresentação de resultados de 

pesquisa em eventos científicos. Dados sobre esse Programa constam da Dimensão 

Politicas Acadêmicas Ensino. 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBITI) 

Financiado pelo CNPq, o programa estimula estudantes do ensino superior em 

atividades, metodologias, conhecimentos e práticas voltadas ao desenvolvimento 

tecnológico e processos de inovação, por meio de projetos vinculados a empresas e/ou 

organizações.  

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 

Vinculado ao MEC/Capes, este programa oferece bolsas a estudantes dos cursos 

de Licenciatura Plena para estágio em escolas de ensino fundamental e médio da rede 

pública do município, parceiras da Universidade. O programa promove a iniciação à 

docência, privilegiando a formação para o trabalho do magistério no nível da educação 

básica e propicia experiências metodológicas e práticas docentes de caráter 

interdisciplinar, para os bolsistas, que nesse trabalho integrado com os 

professores/escolas contribuem para a elevação do padrão de qualidade da educação 

básica.  Em 2016, o Programa ofereceu 30 bolsas, distribuídas entre os cursos de 

Matemática EaD, História e Pedagogia. 
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Programa de Educação pelo Trabalho PET (MEC) 

Vinculado à Pró-Reitoria de Graduação e acompanhado e financiado pela 

Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) o Programa 

estimula atuação coletiva e interdisciplinar, por meio do desenvolvimento de projetos 

diversificados de educação tutorial de ensino, pesquisa e extensão no nível da 

graduação.  

A Universidade participa deste Programa desde 1995. Inicialmente, era 

desenvolvido com a participação de estudantes e professores do curso de Psicologia, 

mas atualmente se estendeu para os cursos de Pedagogia e Relações Internacionais, 

funcionando como um programa de ensino, mas também como um programa de 

preparação para a carreira acadêmica.  

Programas de Intercâmbio Internacional e Institucional 

A Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais (AAII), órgão de apoio 

técnico-administrativo da Reitoria fornece suporte na formalização de convênios e 

parcerias, seleção, acolhimento aos estudantes da PUC-SP em intercâmbios em 

instituições internacionais conveniadas e aos estudantes estrangeiros que fazem 

intercâmbio na universidade.  Os programas de intercâmbio internacional e institucional 

da Universidade atendem demandas da comunidade acadêmica, por meio de trabalho de 

cooperação em diversas áreas, de diferentes níveis e por meio de múltiplas modalidades, 

com parceiros de todas as regiões do mundo. A Universidade manteve a participação 

nos mesmos programas internacionais conforme quadro abaixo, tendo convênio firmado 

com mais de 140 instituições e em mais de 40 países.  

Quadro 51. Número programas internacionais (2015-2017) 

Programas Internacionais Ano 
Número de programas 

internacionais 

- Programas de Intercâmbio 

- Cursos em inglês; 

- Dupla Diplomação;  

- Seminários Internacionais; 

- Study Abroad;  

- Estágios; 

- Programas Customizados; 

- Cursos de língua estrangeira. 
- Professor Visitante; 

2015 09 

2016 09 

2017 09 

 



188 
 

A- Gestão de mobilidade de estudantes de Graduação da PUC no exterior 

O quadro a seguir mostra queda significativa do número total de intercâmbios 

realizados no triênio em função da crise econômica vivida pelo país e do encerramento 

do Programa Ciência se Fronteiras, em julho de 2016, pelo Ministério da Educação, 

suprimindo os subsídios oferecidos para os estudantes brasileiros para atividades de 

intercâmbio.  

Quadro 52. Número de estudantes de Graduação da PUC-SP em mobilidade no exterior 

Natureza da atividade acadêmica/instituição   2015 2016 2017 

Intercambio Acadêmico 
Participantes (PUC-SP -> 

IES parceiras) 
121 110 110 

Programa Ciência sem Fronteiras 
Participantes (PUC-SP -> 

IES parceiras) 
30 07 01 

Programa CAPES/Abdias do 

Nascimento (EUA) 

Participantes (PUC-SP -> 

University of Florida) 
- - 03 

Programa MARCA (Enfermagem) 
Participantes (PUC-SP -> 
Universidad de Misiones) 

- 02 01 

Total de estudantes em modalidade acadêmica *151 *119 *115 
Fonte: AAII. *Os números incluem alunos que fizeram o intercâmbio com bolsas do Santander Universidades e do 
Intercâmbio Internacional da Fundação São Paulo 

O quadro a seguir detalha a participação de estudantes em programas específicos 

que oferecem bolsas a intercambistas estudantes da PUC-SP (Banco Santander e 

Fundasp). Os dados apontam que a acessibilidade para participação de estudantes em 

atividades de intercâmbio se faz em maior escala com grupos de estudantes que 

conseguem financiar com seus próprios recursos essa atividade acadêmica. Se, por um 

lado, o cenário econômico não aponta perspectivas mais otimistas para a 

internacionalização nas instituições, por outro é necessário e urgente que planeje recurso 

para o fomento de intercâmbios mais articulados com a grade curricular dos cursos e 

desenvolva a busca de parcerias e fomentos para poder efetivamente avançar no campo 

da internacionalização.  

Quadro 53. Programas de bolsas  
Programa de bolsas 2015 2016 2017 

Programa de Bolsas 

Santander  
Universidades 

Programa de Bolsas Iberoamericanas 

Participantes (PUC-SP -> 

AL/Portugal/Espanha) 

10 10 10 

Fórmula Santander  
Participantes (PUC-SP -> 

Portugal/Espanha) 

03 03 - 

Bolsa Intercambio da 

Fundasp 
Participante (PUC-SP -> América Latina) 01 01 - 

Fonte: AAII 2015-2017 

O quadro abaixo detalha a participação de estudantes em programas de curta 

duração em instituições internacionais sem bolsa, mostrando uma queda acentuada de 

participação que se justifica tendo em vista a persistência da crise econômica no país e 
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redução na oferta de programas de financiamento para o intercâmbio.  Esse tipo de 

atividade acadêmica permite o aprimoramento de conhecimentos acadêmicos por meio 

de aulas, palestras e visitas a instituições como é o caso do Programa Public 

International Law, voltado para estudantes do curso de direito que propicia a vivência 

em instituições ligadas ao Direito Público na Europa. Embora tenha diminuído a 

participação em 2017 esse pode ser considerado em exemplo de intercâmbio bem-

sucedido, porque parece estar bem articulado com a formação do estudante, propiciando 

a ampliação de conhecimentos, o aprofundamento de estudo temático e 

consequentemente a reflexão crítica de diferentes realidades do direito público.    

Quadro 54. Programa de Curta Duração – Estudantes da PUCSP no exterior 
Atividade acadêmica/instituição           continente/país  2015 2016 2017 

Public International Law Europa 13 14 10 

International Business & 

Economics 
Europa 07 - - 

MBA em Marketing – extensão 

internacional 
Portugal 10 - - 

Curso de Inglês - University of 
Victoria  

Canadá  13 02 01 

Curso de francês – Inst. Cathol. 

de Paris  
França  08 03 02 

TOP España Santander – 

Universidad de Salamanca 
Espanha  02 02 02 

Estágio Internacional  de 

Medicina Univ Catholique Lille 
França  04 05 - 

Total de estudantes da PUCSP em programas de curta duração no exterior 57 26 15 
Fonte: AAII 2015-2017 

 

B- Gestão de Mobilidade de Estudantes de Graduação Estrangeiros na PUC  

A PUC-SP tradicionalmente recebe estudantes de outros países em diferentes 

tipos de atividades de intercâmbio.  Observa-se, no quadro abaixo, a elevação do 

número de estudantes estrangeiros de instituições parceiras (19,15%) e a redução em 

programas como a Council on International Educational Exchange –EUA e a Study 

Abroad. Houve também aumento (100%) de estudantes estrangeiros matriculados na 

Universidade como aluno especial pelo Academic Programs (EUA) entre 2015 e 2017. 

Quadro 55. Número de estudantes estrangeiros em mobilidade na PUC-SP 
Natureza da atividade acadêmica 2015 2016 2017 

Intercâmbio acadêmico com IES parceiras 47 38 56 

Intercâmbio acadêmico: Programa Marca/ 

Enfermagem 
03 03 02 

Intercâmbio acadêmico – Study Abroad 14 13 06 

Intercâmbio acadêmico – Council  on International  

Educational  Exchange (EUA) 
23 26 13 

Programa Estudante Convênio Graduação 01 01 01 

Aluno especial / CET Academic Programs (EUA) 07 11 14 

Aluno especial / ESGCF (França) - 03 - 

Total  95 95 92 
Fonte: AAII 2015-2017 
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O quadro a seguir mostra que houve durante o triênio queda do número de estudantes 

estrangeiros em programas de extensão da Universidade, perfazendo um percentual de 33,56% 

de redução, que se deve a diminuição da participação no Curso Português Brasileiro: Língua e 

Cultura. Ressalva deve ser feita dentro desse grupo á participação em outros cursos de extensão 

conforme quadro abaixo.  

 

C - Programa de extensão para estudantes estrangeiros na PUC-SP 

Quadro 56. Número de estudantes estrangeiros nos Programas de Extensão  

Estudantes estrangeiros nos programas de extensão 2015 2016 2017 

Curso Português Brasileiro: 

Língua e Cultura 

Participantes (estrangeiros -> PUC-

SP) 

130 66 42 

Curso de Extensão “Brazilian 

Studies” (parceria CET 

Academic Programs - EUA)  
/ Disciplinas em língua 

inglesa: Current Social Issues 

in Brazil and Economics & 

Development in Brazil 

16 41 55 

Fonte: AAII 2015-2017 

 

D - Outros programas 

Os programas de dupla diplomação em nível de graduação devem ser alvo de 

análise da gestão da universidade.  

Quadro 57. Programas de dupla diplomação na Graduação e Pós-Graduação 
Modalidade Programas de Dupla Diplomação 2015 2016 2017 

Graduação 

Diploma Integrado em 

Relações Internacionais 

Participantes (PUC-SP -> 

Sciences Po - França) 
03 01 - 

LLM em Direito 
Participantes (PUC-SP -> 

Univ. Glasgow - Escócia) 
- 01 - 

Pós-Graduação 

Duplo Diploma em Serviço 

Social (Mestrado) 

Participantes (PUC-SP -> 

Univ.Grenoble Alpes - 

França) 

02 03 01 

Co-tutelas Doutorais Participantes (PUC-SP -> 

IES estrangeiras) 
03 02 03 

Co-tutelas Doutorais Participantes (IES 

estrangeiras -> PUC-SP) 
02 02 02 

Total geral de alunos participantes de programas de Duplo Diploma  

(Graduação/Pós-Graduação) 
10 09 06 

Fonte: AAII 2015-2017 

Ainda em relação à internacionalização a Universidade tem mantido disciplinas 

optativas nos cursos de Direito e Administração ofertados na língua inglesa. Por serem 

optativas, elas ocorrem em função de escolha dos estudantes e, portanto, são vulneráveis 

a oscilações.   
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Quadro 58. Número de disciplinas da Graduação (Direito e Administração) oferecidas em 

língua inglesa 

Disciplinas optativas da Graduação (Direito e 

Administração) oferecidas em língua inglesa  

2015 02 

2016 06 

2017 03 
Fonte: AAII – Obs.: Não temos informação sobre o total de 

estudantes matriculados em disciplinas optativas em língua 

estrangeira.   

A internacionalização é no contexto nacional e institucional um grande desafio 

para a Universidade. Importa à PUC-SP a organização de experiências acadêmicas que 

possam ampliar e aprofundar conhecimentos. Há um conjunto de barreiras a serem 

transpostas: o financiamento, a estrutura das grades curriculares, a internacionalização 

da produção científica dos docentes da Universidade são algumas entre outras.      

Espaços e Programas de convivência  

Em relação à promoção de espaços de convivência entre estudantes de diferentes 

cursos da Universidade cabe dizer que nos últimos anos a Universidade tem 

desenvolvido estratégias para um trabalho mais coordenado das Pró Reitorias com as 

coordenações de cursos e departamentos, na direção do desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares que propiciam a convivências dos estudantes dentro de sua unidade 

(faculdades) e com os demais estudantes de outras unidades. Destacam-se entre outras 

iniciativas a Semana de Recepção de Calouros que mantém atividades gerais da 

Universidade e específicas dos cursos (oficinas, palestras e debates científicos e 

culturais), as Semanas Acadêmicas dos cursos e o Encontro de Iniciação Científica que 

reúne bolsista, alunos de iniciação científica, professores pesquisadores para a 

exposição dos resultados em pôster e comunicações coordenadas agrupadas por 

temáticas em discussões interdisciplinares. 

Em 2016, o Centro de Ex-alunos desenvolveu um Programa de Relacionamento 

com Egressos, organizando-se em sete áreas de atuação:  Pesquisa e desenvolvimento 

de conhecimento; Valorização da história, imagem e marca institucional; Fomento à 

captação, adesão e permanência de alunos; Fomento à empregabilidade; Fomento ao 

intercâmbio acadêmico, cultural e profissional; Transformação Social e Apoio ao 

desenvolvimento e sustentabilidade institucional.  O Centro dinamizou o contato com os 
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egressos por meio das mídias sociais (Facebook, Twitter). No segundo semestre de 

2016 o Centro de Ex-Alunos entrou em reformulação.  

 Entendendo a importância da aproximação com o egresso para o 

aperfeiçoamento do projeto educacional da instituição, a CPA desenvolveu avaliação 

desse segmento em que foram ouvidos egressos de todos os cursos de graduação e 

Programas de Pós-graduação. Os resultados estão apresentados neste Relatório na 

Dimensão Politicas Acadêmicas de Ensino.  

Centros Acadêmicos 

A Universidade mantém a alocação de Centro acadêmicos que desenvolvem um 

conjunto de atividades organizadas por estudantes de diferentes cursos e faculdades. A 

Pós-graduação mantém uma associação que responde inclusive pela editoração de uma 

revista científica para divulgação de suas publicações. 

Ambulatório médico 

O Ambulatório Médico da PUC-SP tem como finalidades principais prestar 

assistência ambulatorial aos professores e funcionários da PUC-SP, na área de Saúde 

Ocupacional e prestar atendimento médico assistencial a funcionários, alunos, pessoal 

terceirizado em regime de Pronto atendimento. O setor realiza em média 2000 

atendimentos a estudantes da Universidade. 

Considerações sobre o resultado do monitoramento de atividades  

Os resultados do monitoramento das atividades desenvolvidas pela Universidade 

dentro da dimensão “Atendimento ao Estudante” revelam que as metas previstas no PDI 

2015-2019 estão sendo gradativamente alcançadas com êxito, pois a Universidade tem 

consolidado diversas práticas de acolhimento e atendimento ao estudante, considerando 

a diversidade de demandas do conjunto de estudantes da Graduação e Pós-graduação. A 

Reitoria tem desenvolvido propostas que buscam estimular participação sistemática dos 

estudantes nos debates, discussões, bem como nas decisões institucionais. A proposta 

em especial da PROCRC é de ampliar o diálogo com as organizações estudantis da 

Universidade.  
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Além dos indicadores de qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão já 

apresentados em outros eixos/dimensões neste relatório, constatou-se no processo de 

autoavaliação institucional que a Universidade, que em busca de reduzir desigualdades 

sociais, foram adotadas estratégias de favorecimento de acesso e de permanência de 

grupos étnicos, de pessoas com deficiências e de estudantes provenientes de escolas 

públicas. 

Sabe-se que ações dirigidas ao atendimento do estudante com equidade, 

favorecendo sua inclusão social e acadêmica, precisam ser constantemente ampliadas e 

devem ter respaldo em uma política de integração entre os setores administrativo-

acadêmicos responsáveis pelo atendimento ao alunado. Nesse sentido, considera-se 

importante que a gestão da Universidade desenvolva análises sistemáticas das 

necessidades dos estudantes, considerando estudos do perfil discente de cada curso e 

programa.  

Outra recomendação é reunir setores, programas, projetos e ações com o 

objetivo comum de prestar atendimento às necessidades específicas de leitura e escrita, 

de questões psicopedagógicas, psicológicas de orientação profissional, para uma 

abordagem mais coesa de acompanhamento dos estudantes que se enquadram nesse 

perfil. É importante que seja avaliada a eficácia das estratégias utilizadas.  Com o 

objetivo de contribuir com serviços, programas e ações desenvolvidos pela 

Universidade para o atendimento ao estudante no ano de 2017 a CPA desenvolveu a 

autoavaliação da SAE cujos resultados estão apresentados a seguir.   

Práticas institucionalizadas de avaliação de serviços de atendimento ao estudante 

Como já mencionado nos capítulos Metodologia e Dimensão Planejamento e 

Avaliação neste Relatório a CPA realizou em parceria com a Secretaria de 

administração Escolar da PUC-SP   uma avaliação do atendimento e serviços prestados 

aos estudantes. A pesquisa abrangeu estudantes dos diferentes   campi da Universidade 

e foi uma iniciativa apoiada pela Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (PROPDG). O objetivo foi contribuir para o aperfeiçoamento do atendimento ao 

discente realizado pela SAE, setor que se modernizou nos últimos anos com o avanço 

da informatização na Universidade e que tem buscado diversificar estratégias de 

comunicação com o estudante e alcançar melhores níveis de eficiência e eficácia no 

atendimento às necessidades acadêmico-administrativa dos estudantes durante sua vida 
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universitária. A autoavaliação procurou também sistematizar e complementar 

informações sobre esse atendimento no objetivo de fornecer subsídios para o 

planejamento de ações de gestão.   

A proposta era ir além de um levantamento de dados, por isso o projeto se 

pautou numa abordagem qualitativa de reflexão do setor que por si já pudesse 

desencadear ações gestoras de envolvimento do setor com o processo avaliativo e a 

participação ativa e propositiva. Inicialmente, durante o processo de elaboração do 

questionário de autoavaliação que seria aplicado, essa reflexão incidiu sobre as funções 

e atribuições esperadas para a qualidade do atendimento ao estudante, que possibilitou a 

organização de alguns indicadores de qualidade que propiciaram destacar questões ou 

problemas relacionados aos serviços prestados aos estudantes.  A metodologia dessa 

pesquisa, junto aos estudantes, está descrita no capítulo Metodologia deste relatório.  

Avaliação do Atendimento e Serviços da PUC-SP (Secretaria de Administração 

Escolar -SAE) 

Participação geral dos estudantes  

Responderam à avaliação 1.063 estudantes, representando 8% dos 11.958 

matriculados na Universidade no período da avaliação. Por se tratar de uma amostra de 

conveniência, com consulta não obrigatória, o resultado da participação geral e dos 

diferentes campi foi considerado satisfatório, com potencial para subsidiar medidas para 

o aperfeiçoamento do atendimento do setor aos estudantes.  

Figura 3. Número total de estudantes na Graduação da PUC-SP e número total de estudantes que 

participaram da avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SAE – dado de 9/10/2017 (considerando a data de início da avaliação). 

11958 1063 

Total de alunos da graduação em 09/10/2017

Total de participantes na avaliação
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Participação por campus  

Para melhor visualização dos resultados, a análise teve por base o percentual de 

participação proporcional ao número de estudantes matriculados em cada campus, pois 

em número absoluto a participação dos estudantes do Campus Monte Alegre foi 

numericamente muito mais expressiva, por alocar mais cursos e turmas e, por 

conseguinte, ter o maior percentual de estudantes matriculados usuários da SAE. 

Gráfico 67. Número de participação dos estudantes da PUC-SP na avaliação do atendimento 

(SAE) por Campus 

 
Fonte: DTI/SAE 

O campus com maior percentual de participação foi Santana que atingiu 24% 

dos estudantes matriculados. Os demais mantiveram-se na faixa de 7 a praticamente 9% 

conforme quadro abaixo.  

Quadro 59. Número e percentual de participação por campus 

  Graduação Participantes % de participação 

Perdizes 9797 866 8,84% 

Sorocaba 753 58 7,70% 

Ipiranga 304 22 7,24% 

Santana 171 41 23,98% 

Consolação 933 75 8,04% 

Total 11958 1062* 8,88% 

  * Um respondente avaliou a SAE do campus Vila Mariana que fornece retaguarda para as outras secretarias.  

Utilizou-se na apresentação dos gráficos a avaliação geral da SAE abrangendo 

todos os campi juntos e em seguida separadamente cada campus por categoria avaliada.  
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Avaliação Geral  

Qualidade do atendimento da SAE  

A qualidade do atendimento foi preponderantemente avaliada de maneira 

positiva em todos os aspectos, exceto em relação ao tempo de resolução do problema ou 

demanda, aspecto que mostra insatisfação em 57% dos respondentes. 

Receptividade e cordialidade foi o aspecto mais bem avaliado tendo 719 

respostas favoráveis (68%) e 344 desfavoráveis (32%).  

Gráfico 68. Receptividade e cordialidade – Avaliação do atendimento SAE 

 

Fonte: CPA - 2017 

Embora prevaleça a avaliação mais positiva (55%) no aspecto “Tempo de espera 

para ser atendido” o percentual de respostas com avaliação desfavorável é significativo 

(45%) para o planejamento de medidas de aperfeiçoamento do atendimento. 

 

Gráfico 69. Tempo de espera para ser atendido 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

À semelhança do anterior, o percentual de respostas favoráveis ao quesito 

“Precisão e consistência das informações e orientações” é de um pouco mais de 55% 

contra 45% de manifestação de diferentes graus de insatisfação.  

 

0% 
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36% 
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Receptividade e cordialidade  

NR nada satisfeito pouco satisfeito satisfeito muito satisfeito

0% 
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Gráfico 70. Precisão e consistência das informações e orientações 

 

Fonte: CPA - 2017 

No quesito “Clareza da comunicação” há respostas mais favoráveis (60%) com 

40% de alguma insatisfação. 

Gráfico 71.  Clareza na comunicação 

 

Fonte: CPA - 2017 

O aspecto “Tempo de espera para solução das demandas” teve 57% de respostas 

de insatisfação, sendo que destes 32% manifestaram não estar nada satisfeito. 43% das 

respostas apontam satisfação, sendo que apenas 16% declaram estar muito satisfeitos. 

Gráfico 72. Tempo de espera para solução das demandas 

 
Fonte: CPA - 2017 

Embora prevaleça avaliação mais positiva (53%) o percentual de insatisfação em 

relação ao “Comprometimento com a resolução das demandas e problemas” é 

0% 
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26% 

30% 
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Precisão e consistência das informações e orientações 

NR nada satisfeito pouco satisfeito satisfeito muito satisfeito

0% 15% 
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Clareza na comunicação 

NR nada satisfeito pouco satisfeito satisfeito muito satisfeito
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32% 

25% 

27% 

16% 

Tempo de espera para solução das demandas 

NR nada satisfeito pouco satisfeito satisfeito muito satisfeito
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relativamente alto (46%), apontando necessidades de medidas a serem tomadas tendo 

em vista ser um indicador que trata da finalidade precípua do serviço. 

 

Gráfico 73. Comprometimento com a resolução das demandas e problemas 

 
Fonte: CPA - 2017 

Serviços prestados pela SAE 

“Solicitações de procedimentos” é um serviço relativamente bem avaliado com 

57% de respostas favoráveis contra 38% desfavoráveis. 

 

Gráfico 74. Solicitações de procedimentos  

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Análise semelhante pode ser feita para o serviço de “Informações sobre assuntos 

financeiros” que teve 60% de respostas favoráveis contra 35% de insatisfações. 
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Gráfico 75. Informações sobre assuntos financeiros 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

“Solicitação de documentos” é um serviço bem avaliado com 64% de satisfação 

e 32% de insatisfação. 

Gráfico 76.  Solicitação de documentos 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Com relação aos diferentes serviços prestados pela SAE a “Realização de 

matrículas” foi o item mais bem avaliado com 68% de respostas favoráveis e 27% 

desfavoráveis. 

Gráfico 77. Realização de matrículas 

 
Fonte: CPA - 2017 
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O quesito “Informações sobre exigências curriculares para progressão e 

conclusão do curso” foi o item que apresentou um número maior de abstenções 

(104/10%), mas com prevalência de avaliações favoráveis (55%). 

Gráfico 78. Informações sobre exigências curriculares para progressão e conclusão do curso 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Modalidades de atendimento da SAE 

O percentual de estudantes que avaliam mais favoravelmente a modalidade de 

atendimento presencial é de 65% contra 34% desfavorável.  

Gráfico 79. Avaliação do atendimento presencial 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Na modalidade atendimento telefônico prevalecem avaliações desfavoráveis 

(48%), com destaque para número alto de estudantes nada satisfeitos (29%). 
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Gráfico 80. Avaliação do atendimento presencial 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Esse percentual de insatisfação é indicativo da necessidade de medidas urgentes 

de aperfeiçoamento do atendimento ao estudante nessa modalidade. 

Embora tenham prevalecido avaliações positivas, a avaliação da modalidade de 

“Atendimento via e-mail” sinaliza também percentual significativo de insatisfação 

(45%), tendo em vista sua abrangência como forma de atendimento ao estudante. 

Gráfico 81. Avaliação do atendimento por e-mail 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

O “Atendimento via Portal” apresenta um maior grau de satisfação (48%), mas 

considerando ser um dos mecanismos mais utilizado para a comunicação do estudante 

com a SAE as avaliações desfavoráveis se destacam por seu percentual elevado (45%).  

Gráfico 82. Avaliação do atendimento pelo Portal Acadêmico 

 
Fonte: CPA - 2017 
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Avaliação por Campus  

Qualidade do atendimento da SAE  

O campus Santana teve o maior percentual de avaliações favoráveis no quesito 

“Receptividade e cordialidade” (97,56%), seguido dos campi Marquês de Paranaguá 

(82,67%) e Ipiranga (77,27%).  

Sorocaba e Perdizes apresentaram o maior percentual de avaliações 

desfavoráveis (36,21% e 35,10%, respectivamente), embora predominem avaliações 

positivas desse quesito. 

 

Gráfico 83. Avaliação do atendimento da SAE quanto à receptividade e cordialidade (por 
campus) 

 
 Fonte: CPA - 2017 

 

Santana, Marquês de Paranaguá e Ipiranga apresentam maiores percentuais de 

satisfação quanto ao tempo de espera para ser atendido (95,12%, 84% e 81,82% 

respectivamente). Sorocaba também apresenta percentual de satisfação positivo 

(67,24%). Os resultados alcançados em Perdizes mostram que a metade dos 

participantes está satisfeita (49,65%) e a outra metade insatisfeita (50,35%) com 

percentual significativo de nada satisfeitos. 
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Gráfico 84. Avaliação do atendimento quanto ao tempo de espera para ser atendido 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Santana (97,56%), Marquês de Paranaguá (82,67%) e Ipiranga (72,73%) 

apresentam bons índices de satisfação no quesito “Precisão e consistência das 

informações e orientações”. Nas avaliações do campus Perdizes prevalecem avaliações 

favoráveis (51,73%), mas o percentual de avaliações desfavoráveis é elevado (48,27%), 

indicando a necessidade de medidas voltadas ao aperfeiçoamento desse aspecto do 

atendimento. O mesmo pode ser dito sobre a performance de Sorocaba que acumula 

mais avaliações de insatisfação (53,45%) do que de satisfação (46,55%) nesse quesito. 

Gráfico 85. Avaliação do atendimento quanto à precisão e consistência das informações 

e orientações 

 
Fonte: CPA - 2017 
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O quesito “clareza de comunicação” manteve um maior número de avaliações 

satisfatórias em todos os campi. Santana (97,56%), Marquês de Paranaguá (85,33%) e 

Ipiranga (72,73%) apresentam maior percentual de satisfação, com destaque para a 

primeira que apresentou percentual elevado de muita satisfação (65,85%). Sorocaba e 

Perdizes foram avaliadas mais positivamente (56,90% e 55,66%, respectivamente) 

embora ainda apresentem um percentual significativo de insatisfação (43,10% e 

44,34%). 

 
 

Gráfico 86. Avaliação do atendimento quanto à clareza na comunicação  

 
Fonte: CPA - 2017 

 

“Tempo de espera para a solução das demandas é um quesito bem avaliado em 

Santana (90,24%), Marquês de Paranaguá (76%) e Ipiranga (63,64%), mas apresenta 

percentual alto de insatisfação em Perdizes (62,93%) e Sorocaba (55,17%), sendo que 

no primeiro o percentual de nada satisfeito é acima da soma de satisfeitos e muito 

satisfeitos nesse quesito. 
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Gráfico 87. Avaliação do atendimento quanto à espera para solução das demandas  

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Com relação ao “Comprometimento com a resolução das demandas e 

problemas” Santana (92,68%), Marquês de Paranaguá (84%) e Ipiranga (66,67%) 

obtiveram avaliações bastante favoráveis. Sorocaba e Perdizes (50% e 48,50% de 

respostas favoráveis) apresentam resultados menos favoráveis, sendo que nesta última 

os resultados desfavoráveis são numericamente maior do que as avaliações favoráveis.  

 

Gráfico 88. Avaliação do atendimento quanto ao comprometimento com a resolução das 

demandas e problemas 

 
Fonte: CPA - 2017 
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Serviços prestados pela SAE 

Marquês de Paranaguá (88%) e Santana (87,80%) obtiveram percentual elevado 

de avaliações satisfatórias e foram seguidos pelo campus Ipiranga (68,18%) e Sorocaba 

(67,24%). Perdizes obteve um percentual menor (52,08%). 

Gráfico 89. Avaliação do atendimento quanto às solicitações de procedimentos 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Santana (87,80%), Marquês de Paranaguá (80%) e Ipiranga (77,27%) 

apresentam maiores índices de satisfação em relação ao quesito “Informações sobre 

assuntos financeiros”, este último com maior percentual de muito satisfeito (59,09%). 

Os índices de avaliações favoráveis em Sorocaba e Perdizes são maiores que 

manifestações de insatisfação (60,34% e 57,04%, respectivamente), no entanto, chama 

atenção o percentual elevado de estudantes do campus Perdizes que se mostram muito 

insatisfeitos (18%) em relação a este quesito.  
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Gráfico 90. Avaliação do atendimento quanto às informações sobre assuntos financeiros 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Novamente, Santana (95,12%), Marquês de Paranaguá (84%) e Ipiranga 

(81,82%) mostram índices significativos de avaliação mais satisfatória, enquanto 

Sorocaba (62,07%) e Perdizes (60,74%) apresentam dados de avaliação positiva, mas 

com maiores percentuais de insatisfação. 

Gráfico 91. Avaliação do atendimento quanto à solicitação de documentos 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

A “Realização de matriculas” é um dos itens mais bem avaliado. Ipiranga (90,91%), 

Santana (87,80%) e Marquês de Paranaguá (89,33%) apresentam melhores índices de 

satisfação, sobretudo de “muito satisfeito”, seguidos de Sorocaba (75,86%). Perdizes 

também tem avaliação mais satisfatória, embora o percentual de insatisfação seja 

considerável para um procedimento realizado por todos os alunos.  
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Gráfico 92. Avaliação do atendimento quanto à realização de matrículas 

 
Fonte: CPA - 2017 

 

Com relação ao procedimento “Informações sobre exigências curriculares para 

progressão e conclusão de curso” os índices de satisfação são maiores do que de 

insatisfação e seguem a tendência dos demais, com avaliações mais favoráveis nos campi 

Santana (87,80%), Marquês de Paranaguá (81,33%) e Ipiranga (77,27%), seguidos de 

Sorocaba (51,72%) e Perdizes (50,58%) que mantém avaliações mais satisfatórias do que 

insatisfatórios, mas em ambas um número bastante considerável indica necessidade de 

medidas para melhoria do atendimento.  

Gráfico 93.  Avaliação do atendimento quanto às informações sobre exigências curriculares 

 
Fonte: CPA - 2017 

 
 

 

 



209 
 

Modalidades de atendimento da SAE 

A modalidade presencial é a melhor avaliada entre todas as modalidades, com 

avaliação bastante positiva dos estudantes do campus Santana (95,12%), Marquês de 

Paranaguá (88%) e Ipiranga (81,82%) seguidos de Sorocaba (63,79%) e Perdizes 

(60,62%) ambos com percentual significativo de avaliações desfavoráveis.  

Gráfico 94. Avaliação do atendimento por Campus – modalidade presencial 

 
Fonte: CPA - 2017 

A modalidade de atendimento telefônico foi a pior avaliada, mas obteve 

percentual maior de satisfação em Santana (90,24%), Marquês de Paranaguá (74,67%) e 

Ipiranga (68,18%). Os índices de avaliações insatisfatórias são maiores em Sorocaba 

(44,83%) e Perdizes (59,82%) inclusive superiores aos satisfatórios neste último.  

Gráfico 95. Avaliação do atendimento por Campus – modalidade telefone 

 
Fonte: CPA - 2017 
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A modalidade e-mail também tem melhores índices de satisfação em Santana 

(90,24%), Marquês de Paranaguá (80%) e (72,73%) Ipiranga. Os índices de insatisfação 

são maiores em Sorocaba e, sobretudo, em Perdizes, onde os índices de insatisfação são 

bastante significativos.  

Gráfico 96. Avaliação do atendimento por Campus – modalidade e-mail 

 
Fonte: CPA - 2017 

As avaliações da modalidade atendimento via Portal seguem a tendência dos 

resultados da modalidade e-mail. Chama atenção o fato de ser uma modalidade de uso 

contínuo e sistemático dos estudantes que viabiliza a resolução de questões cotidianas 

da vida acadêmica. Portanto, devem ser tomadas medidas cabíveis para ações de 

aperfeiçoamento. 

Gráfico 97. Avaliação do atendimento por Campus – modalidade Portal Acadêmico  

 
Fonte: CPA - 2017 
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Avaliação das respostas à questão aberta  

Entre os 1.063 respondentes 229 responderam à questão aberta (Utilize o espaço 

abaixo para comentários e sugestões). Convém apontar que as respostas abertas foram 

tratadas na teoria de Bardin (1977). Foi realizada inicialmente uma pré-análise. Em 

seguida, o material foi explorado no levantamento de categorias, sendo que as 

categorizações permitiram a inferência e interpretação final dos dados. 

A discriminação do número de respostas à questão aberta por campus está 

apresentada no quadro abaixo.  Observa-se que a participação nas respostas abertas foi 

relativamente semelhante do ponto de vista percentual, sendo menor na Marquês de 

Paranaguá e Sorocaba. Numericamente, cabe destacar as 190 respostas feitas pelos 

estudantes do campus Perdizes. Apesar da participação geral na questão aberta ser em 

média 21% é importante considerar os aspectos qualitativos expressos nessas respostas 

singulares dos estudantes para ações especificas e propositivas para o aperfeiçoamento 

dos serviços.  

Tabela 35. Número de respostas por Campus 

Campus 

Respostas ao 

conjunto de 

questões  – múltipla 

escolha 

Respostas à 

questão aberta 

% de respostas 

na questão 

aberta por 

campus 

Perdizes 866 190 21,94% 

Marquês de Paranaguá  75 14 18,67% 

Ipiranga 22 5 22,73% 

Sorocaba 58 11 18,97% 

Santana 41 9 21,95% 

Total 1062 229 21,66% 
Fonte: CPA – 2017. Obs.: Um respondente avaliou a SAE do campus Vila Mariana que fornece retaguarda para 
as outras secretarias.  

Campus Ipiranga  

Foram computadas no Campus Ipiranga poucas respostas à questão aberta sendo 

que a metade eram críticas e a outra metade comentários favoráveis:  

“Demora no atendimento” (Sic). 

“ ...as informações fornecidas não são claras, as funcionárias deveriam ficar no balcão 

de atendimento e não em uma sala escondida. ” (Sic).  

 

“ Eu estou muito satisfeito com os serviços, muito obrigado”, 

“ São bons profissionais” (Sic).  
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Também foi feito um elogio à iniciativa da avaliação: 

“Obrigado pela essa oportunidade de avaliação. Precisamos esse tipo de avaliação cada 

semestre, no final do semestre” (Sic). 

Campus Santana  

No Campus Santana também houve poucas respostas à questão aberta. Houve 

elogios à qualidade do atendimento com destaque à receptividade e cordialidade do 

atendimento (obs.: devido ao sigilo, os nomes dos funcionários citados pelos estudantes 

foram suprimidos): 

“X e Y são excepcionais no atendimento. Excelente trabalho, muita simpatia, muito 

diferente do Sae do Ipiranga”,  

“Muito obrigado a todos pelo carinho e dedicação”, “bom atendimento”, (Sic). 

 “ O atendimento da SAE Santana, é mais que muito satisfatório, é claro, é cordial, é 

completo, é preciso, é humano e acima de tudo faz com que cada aluno sinta-se único, 

mesmo quando a SAE enche de alunos. A X e a Y parece ter muita sintonia em seu 

trabalho e isso também reflete em forma de benefício no atendimento dos alunos. A 
receptividade, cordialidade e eficiência da SAE Santana são marca registrada inclusive 

entre meus colegas do Ipiranga que cursam matérias em Santana”,  

 “ O atendimento da SAE Santana, é mais que muito satisfatório, é claro, é cordial, é 

completo, é preciso, é humano e acima de tudo faz com que cada aluno sinta-se único, 

mesmo quando a SAE enche de alunos. A X e a X parece ter muita sintonia em seu 

trabalho e isso também reflete em forma de benefício no atendimento dos alunos. A 

receptividade, cordialidade e eficiência da SAE Santana são marca registrada inclusive 

entre meus colegas do Ipiranga que cursam matérias em Santana”. 

 “ pessoas prestativas” (Sic). 

Foram poucas também as respostas às questões abertas no Campus Sorocaba, 

sendo, no entanto, todas elas críticas à qualidade do atendimento:  

“A Secretaria de Sorocaba necessita de mudanças urgentes! As secretarias não são 

devidamente orientadas, não informam corretamente e não tem o mínimo de boa 

vontade para ajudar na resolução de problemas. Quase perdi um estágio em Chicago 

devido a falta de ajuda da Secretaria” (Sic). 

“A secretaria muitas das vezes tem um atendimento grosseiro e com total falta de 

consideração para/com os alunos da enfermagem. Pouco informadas e sem 

resolutividade. Quanto às horas complementares, muitas das vezes estam perdidas, não 

foram entregues ou não foram comunicadas.” (Sic). 

“Acredito que as funcionárias poderiam ser mais solicitas, cordiais e pró ativas” (Sic). 

“Apenas os estudantes de Medicina têm um bom atendimento” (Sic). 

“Sinto que falta certa normatização das informações. Muitas vezes é preciso aguardar a 

resposta de São Paulo para uma resolução simples, como a não emissão de declaração 

de Bolsista (aliás precisam rever isso no portal gera muita confusão). Muitas coisas não 

são acertadas entre coordenação de curso e secretaria, como, por exemplo, número de 

minicex, relatos de caso, relatório de plantões.. Falta integração entre os setores” (Sic). 

“ todas as vezes que eu procurei a SAE fui mal tratada e desdenhada, muitas vezes 

alunos da medicina passaram na minha frente no atendimento simplesmente porque era 
aluno da medicina, claramente há uma diferença no tratamento para com os alunos dos 

diferentes cursos” (Sic). 
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“Um péssimo atendimento tanto por telefone quanto pessoalmente, pois demonstram 

desrespeito perante aos alunos, sendo os problemas ou requisições apenas atendidos 

quando os pais dos alunos tentam contato por incansáveis vezes. Demonstram 

nitidamente má vontade para realização de qualquer atendimento, havendo muitas vezes 
grosseria. (Sic). 

Com relação a qualquer tipo de informação, muitas vezes não esclarecidas, pois as 

funcionárias passam ligações à PUC São Paulo e ainda assim não sabem fornecer o que 

é solicitado.” (Sic). 

“profissionalização” (Sic). 

Campus Marquês de Paranaguá 

No campus Marquês de Paranaguá houve mais participação nas questões 

abertas, com elogios ao atendimento, críticas e sugestões.  

“Diferente de Perdizes, o SAE da Marquês é EXCEPCIONAL. Agora, Perdizes é bem 

regular, todo procedimento e atendimento é demorado, as pessoas são quase sempre 

grosseiras e mal humoradas, o problema se resolve eventualmente mas demora MUITO 

e com burocracia muito maior. O SAE da Marquês é amor: Meninas bem humoradas, 

tudo se resolve rapidamente e elas sempre estão dispostas a ajudar da melhor maneira 
possível. Merecem um aumento no salário!!! Elas são incríveis” (Sic). 

“As atendentes do campus Marquês são atenciosas e objetivas, sempre solucionando as 

dúvidas e/ou problemas”, (Sic). 

“Em especial quero parabenizar as funcionárias X e Y, por todo serviço prestado aos 

alunos. São totalmente atenciosas, dedicadas e atentas as nossas necessidades” 

“O atendimento da SAE é  sensacional,  as meninas  são  muito  competentes em 

especial  a X e a Y sempre  muito  gentis,  soluciona todos os  problemas  ou dúvidas.  É  

nota  1000 ;duvido que  em alguma outra Universidade seja  desse jeito. PARABÉNS  

A TODOS DA EQUIPE!” 

“As meninas são sensacionais em todos os requisitos, tanto pela funcionalidade das 

funções que necessitam executar a recepção e a disposição em ajudar” (Sic). 

“Gostaria de elogiar em especial a Srta. X, que sempre atende aos alunos de forma 

atenciosa, bem-humorada e prestativa. X para Reitora!!!! 

Campus Sorocaba  

As críticas a SAE deste campus estão relacionadas ao horário de funcionamento 

da SAE, à cordialidade e resolutividade do atendimento e falta de articulação da SAE 

com a coordenação do curso. 

“As funcionárias estão muito preocupadas com o horário de abertura e esquecem que o 

aluno que necessita saber o lugar da aula ou prova é o mais importante, já até sei que 

antes das 8:30 elas não ajudam em nada! ” (Sic). 

“...reflete minha experiência com o pessoal do SAE que atende de manhã, pois o 

pessoal da noite nem olha na cara do cursando, nesse caso seria 1 em todos os quesitos”  

(Sic). 

“Atendimento de má qualidade principalmente pessoalmente!” 

“X é uma pessoa ignorante, na qual trata mal alunos e pais de alunos! ” 

“Tive experiência um pouco ruins em relação a aproveitamento de disciplinas e 

atualização de situação da demanda. Houve uma demora considerável (mais de 1 mês) 

para ter respostas sobre esse tipo de procedimento nas vezes em que solicitei. Se isso foi 
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por conta do coordenador do curso, o que poderia ser feito é criar algum tipo de aviso 

(semanal, talvez) sobre o prosseguimento do pedido, para atualizar os alunos.” (Sic). 

 

Como sugestões, apontam a importância de maior autonomia da SAE Sorocaba 

em relação à SAE Perdizes e melhoria do atendimento por e-mail:  

“Seria extremamente importante que a SAE conseguisse resolver certos problemas que 

só é possível resolver na SAE de Perdizes.” (Sic). 

“Facilitar o atendimento e emissões de atestados por e-mail, por exemplo.” (Sic). 

 Campus Perdizes  

Com relação à SAE das Perdizes numericamente houve maior participação nas 

respostas à questão aberta. Dentre as 190 respostas que inicialmente separadas em 

críticas, elogios e sugestões, foram sistematizadas apenas as respostas com conteúdo 

substantivo que pudessem orientar a tomada de decisão.  

Como o conteúdo de críticas foi mais expressivo numericamente ele foi 

organizado num primeiro momento nas categorias pré-estabelecidas do processo 

avaliativo: 1) atendimento, 2) serviços, 3) modalidade. Para as respostas não 

enquadradas nessas categorias foram criadas três novas categorias: críticas associadas 

(mais de uma crítica); críticas específicas à SAE; críticas ao instrumento. Foram 

desconsideradas respostas inespecíficas do tipo “péssimo”, “horrível”, “excelente 

serviço”, “parabéns” que não forneceram elementos para o aprofundamento da análise.  

Em uma visão geral das respostas observa-se que há mais críticas à qualidade do 

atendimento quer seja específica a um aspecto avaliado, quer esteja associada a 

múltiplos aspectos.   

Em relação às respostas que trataram da avaliação da qualidade do atendimento 

foram divididas em seis subcategorias: demora na resolução do problema, falta de 

comprometimento do problema, falta de precisão e consistência das informações, falta 

de receptividade e cordialidade, tempo de espera de espera e qualidade geral (quando 

tratava de modo pouco especifico).  O grupo maior de críticas apontam insatisfação em 

relação ao tempo de demora para a resolução do problema que motivou o contato com a 

SAE. Citam entre outros problemas: solicitação de transferência, aproveitamento de 

estudos, escolha de optativas, obter um carimbo para a carteira de transporte entre 

outras, boletos. Vejam os exemplos de comentários: 
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“Os pedidos demoram demasiadamente para serem processados.” (Sic). 

“Tempo para solução dos problemas, ser mais rápido. Muito demorado.” (Sic). 

"Tempo de espera para emissão de algum documento é ilógico e não atende às 

necessidades do aluno.” (Sic). 

 “Todas as vezes que precisei da SAE nunca tive problemas e sempre fui bem atendida. 

O que me incomoda é a demora no atendimento, mas é compreensível por ter muitos 

alunos e poucos atendentes.” (Sic). 

 “melhore o atendimento, separar a secretaria de direito do sae também ajudaria 
bastante. as solicitações feitas por meio do portal devem ser respondidas mais 

rapidamente, não há condições de um aluno mudar de sala uma semana antes das provas 

por conta da demora do sae! perdi duas semanas em algumas matérias sendo que fiz o 

requerimento dentro do prazo estipulado, antes do inicio das aulas. além disso, na hora 

da escolha das optativas deveria haver uma melhor distribuição, de modo que o sistema 

não caia e seja mais eficiente! não há condições de ficar tentando entrar no sistema por 

horas, sendo que se houvesse uma mínima programação isso não aconteceria. por 

exemplo, deveria ser separado por semestre, não abrindo o sistema para todos ao mesmo 

tempo.!” (Sic). 

Em algumas  respostas, observa-se que, para os estudantes, a questão da demora 

para a resolução do problema está relacionada à falta de critérios da SAE para avaliação 

das solicitações, às datas e prazos estabelecidos para alteração de turma, à falta de 

informatização, à falha no contato com o aluno (e-mail, portal, telefone), à burocracia, à 

falta de clareza nas orientações e objetividade, aos problemas no uso do portal, a uma 

análise mais cuidadosa do problema levado pelo aluno, a problemas de gestão, entre 

outros. A seguir, as manifestações: 

“Talvez uma alternativa seja serem mais específicos nos critérios de avaliação de 

pedidos, ao invés de terem tamanha subjetividade, ou, ainda, terem um atendimento 

presencial também em tais questões para dar uma orientação mais consistente no 

caminho que o estudante deve tomar. Grato." (Sic). 

"Períodos de alteração de turma não são ideais, pois ou compreendem um período onde 

não se sabe o professor que ministrará a matéria, ou as aulas já começaram e a troca, 

pela demora a ser aprovada, se torna inviável. (Sic). 

“Maior agilidade no processamento de documentos através da informatização pode 

agilizar o atendimento às demandas” (Sic). 

“As vezes não recebo e-mails de avisos da SAE, creio que seja devido ao uso do 

Hotmail." (Sic). 

Em termos quantitativos, a segunda subcategoria mais expressiva   faz críticas a 

qualidade geral do atendimento sem apontar questões específicas do atendimento, 

apontando questões diversas. São de forma geral manifestações que apontam a 

insatisfação de estudantes que trazem relatos de situações especifica malsucedida, que o 

levou a ter uma percepção bastante negativa do atendimento da SAE caracterizada pelo 

uso de adjetivos do tipo péssimo, horrível ou às vezes pouco cortes com palavrões, e 

que não discriminam a especificidade do problema. Outra inferência que pode ser feita é 

de que parecem manifestações estereotipadas ou ideias pré-concebidas sobre a SAE e 
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disseminadas de modo opinativo entre estudantes, mas que retratam uma insatisfação 

geral do atendimento ao estudante da Universidade. 

“As histórias de problemas são inúmeras, envolvendo não somente a SAE, mas toda a 

administração da PUC. Consigo entender as dificuldades financeiras da PUC, mas a má 

administração pode ser o começo da perda de muitos alunos e consequentemente o 

prestígio dessa instituição. ” (Sic). 

“Muito simples: construam uma nova SAE e treinem todos os funcionários para 

saberem atender. Também façam uma drástica modelagem de processos para facilitar o 

atendimento. Muitas vezes reclamamos da SAE, mas os erros e lentidão estão no CR e 

nos Expedientes e Departamentos. (Sic). 

“Um péssimo atendimento. Em geral, os alunos sabem que quando temos algo pra 

resolver, não apenas no SAE mas na PUC em geral, são poucas as chances de resolução. 

Tudo é difícil. A comunicação, o tempo de espera. Ninguém nos informa bem as coisas, 

não existe uma vontade de ajudar quem está com problemas. Pagamos uma mensalidade 

absurda pra um atendimento que deixa muito a desejar. Espero que este formulário sirva 

como instrumento para perceber que a SAE (e tudo mais) precisa urgentemente rever os 

serviços. ” (Sic). 

Na sequência a crítica à falta de comprometimento para a resolução dos 

problemas aparece como uma subcategoria relevante, pois destaca a falta de cuidado 

com a correspondência, com os processos, principalmente os mais complexos e 

problemas de fluxos internos que envolvem outros setores. Vejamos exemplos dessas 

manifestações: 

“Já tive problemas com boletos e sempre acabo sendo enviado para o setor de contas, 

mas nada foi resolvido. Os e-mails são totalmente automáticos, mas deveria ter um 

mínimo de conferência para analisar melhor o que é para quem está sendo enviado. ” 

(Sic). 

 “Em algumas ocasiões, as informações passadas pelo SAE presencial foram diferentes 

das passadas pelo SAE telefônico. O atendente (por telefone) foi pouco atencioso e 

pouco preciso. O atendimento presencial foi muito bom, embora o tempo de espera 

tenha sido muito grande. (Sic). 

"É um absurdo um estudante que paga mais de 2 mil reais por mês não ter as mínimas 

instruções de resolução de problemas na matrícula. A PUC-SP literalmente enrola os 

seus alunos no que se refere a solicitações de alteração de matrícula pelo site. (Sic). 

 “Primeiramente, não existe a mínima lógica em responder solicitações apenas quando 

o prazo para a resposta/revisão de tal solicitação é finalizado. O SAE da PUC-SP de 

Perdizes é simplesmente inútil, não resolve nenhum problema; apenas encaminha os 

alunos para o site precário da universidade.” (Sic). 

 A questão da falta de precisão e consistência das orientações fornecidas pela 

SAE tanto no atendimento presencial com a distância é outra subcategoria mencionada 

pelos estudantes que assertivamente consideram inaceitável falhas em relação a esse 

aspecto, pois dada a natureza do atendimento da SAE deve manter profissionais bem 

preparados para o exercício de sua função:  

 “Muitas vezes você vai ao SAI em busca alguma informação e eles te passam o 

procedimento errado.” (Sic). 

“O SAE dá muita dor de cabeça; várias vezes passei por situações de falta de educação 

por parte dos funcionários e inconsistência de informações” (Sic). 
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“Os funcionários da SAE geralmente são bem dispostos e muito educados, porém em 

alguns casos transmitem informações ambíguas ou há a falta delas.” (Sic). 

Outra subcategoria faz críticas ao tempo de espera para serem atendidos, é 

possível perceber que os estudantes relacionam este problema à demora a falta de 

pessoal e gestão de horário de funcionamento: 

“Mais atendentes na SAE física. Abre só as 9h, e a fila só acaba meio dia! Absurdo! 

“Tudo satisfatório, exceto o tempo para ser atendido.” (Sic). 

“já cheguei a esperar mais de uma hora para um atendimento da SAE no começo do 

ano “ 

“O grande problema do atendimento do SAE no campus Perdizes, em relação ao 
atendimento presencial, é que há poucos funcionários e por isso a demora em sermos 

atendidos, problema este que vivencio desde que entrei na universidade em 2013. 

Sugiro que a universidade providencie urgentemente funcionários.” (Sic). 

“ tem 10 guiches pra que? só 3 ficam abertos...” (Sic). 

Por fim, alguns estudantes apontam especificamente a falta de cordialidade dos 

funcionários no atendimento. Este quesito é subentendido também em algumas 

manifestações indicadas em outros grupos de respostas, sobretudo nos que tratam da 

avaliação geral da qualidade do atendimento. Vejamos algumas respostas que tratam 

especificamente desse quesito abordando, inclusive, representações do atendimento:  

"Não foram todas as vezes em que o atendimento foi ruim, algumas fui bem atendido, 

mas o que tenho a impressão é que foi um "evento" e não uma regra.” (Sic). 

“Outra coisa que passei não necessariamente este ano mas desde que ingressei na 

faculdade é que como sou bolsista pelo PROUNI sofri preconceito por isso e o 

tratamento que recebi foi diferente do que colegas receberam quando procuraram o 

SAE para a mesma demanda. Parece que bolsista não merece o mesmo tratamento." 
(Sic). 

Sobre os elogios ao atendimento da SAE alguns depoimentos reconhecem que o 

serviço vem se aperfeiçoando e apontam um contraponto a visões desfavoráveis pré-

concebidas citadas acima, o que aponta que as medidas de aperfeiçoamento da SAE 

estão sendo efetivas para uma avaliação mais favoráveis do seu atendimento:  

“Atendentes sempre prestativos e dispostos a ajudar.” (Sic). 

“EQUIPE MUITO ATENCIOSA E PRESTATIVA, TENTA RESOLVER SEUS 

PROBLEMAS FRENTE A INSTITUIÇÃO DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. 

OBRIGADO” (Sic). 

“Parabéns, excelente serviço.” (Sic). 

“Sempre muito bom e prático.” (Sic). 

“Otimo” (Sic). 

“Muito bom,os atendentes são bem atenciosos mesmo com os alunos sem educação.” 

(Sic). 

“Gostaria de ressaltar o quanto o serviço da SAE melhorou no último ano, 
demonstrando uma mudança de postura da instituição que tende a melhorar com a 

nova gestão.” (Sic). 
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“O atendimento melhorou significativamente nas últimas semanas, o tempo de espera 

foi drasticamente diminuído, não se vê mais filas, há mais atendentes, que se mostram 

muito mais céleres e atentos ao atendimento das demandas. O nível de cordialidade e 

responsabilidade foi notavelmente aumentado, com pequenas exceções pontuais.” (Sic). 

“Existem procedimentos com tempo de espera gigantescos, mas aparentemente o SAE 

vem melhorando! ” (Sic). 

“A atuação dos funcionários do SAE em si é muito boa, acho que o problema está na 

burocratização de alguns processos e no tempo que essas coisas levam para ser 

resolvidas. Um exemplo é o tempo para ser aceito/negado um pedido de transferência 

de matéria, que não deveria levar mais do que uma semana, só que leva mais de 15 

dias, as vezes quase um mês. ” (Sic). 

"Normalmente sou extremamente bem atendida na SAE, principalmente por dois 

funcionários em especial. Porém, um outro fez um atendimento que me prejudicou em 

muito este ano quando da solicitação do cartão Bom. ” (Sic). 

“A SAE melhorou bastante nestes 3 anos que estou na PUC. Acho só que poderia ter 

mais gente para que tenha menos filas e os alunos esperem menos lá dentro. Seria mais 

confortável para todos” (Sic). 

“Em períodos variados em que busquei informações sobre procedimentos e resoluções 
para variados casos, sempre tive o apoio dos colaboradores da SAE que, sempre de 

pronto estiveram para me auxiliar! Parabéns a todos da equipe pelos trabalhos 

desenvolvidos.” (Sic). 

 

Síntese da Avaliação da SAE pelo estudante 

 

Gráfico 98.  Percentual de participação – favorável e desfavorável – na categoria: “qualidade do 

atendimento

 
 
Fonte: CPA – 2017. 
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Gráfico 99.  Distribuição das respostas dos estudantes nos indicadores de qualidade da categoria: 

“qualidade do atendimento”  

 
Fonte: CPA – 2017. 
 

Gráfico 100. Percentual de participação – favorável e desfavorável – na categoria: “qualidade do 

atendimento por tipo de serviço”  

 
Fonte: CPA – 2017. 

 

Gráfico 101.  Distribuição das respostas dos estudantes nos indicadores de qualidade da 

categoria: “qualidade do atendimento por tipo de serviço”. 

 
Fonte: CPA – 2017. 
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Gráfico 102.  Percentual de participação – favorável e desfavorável – na categoria: “qualidade 

do atendimento por modalidade”  

 
Fonte: CPA – 2017. 
  

 

Gráfico 103.  Distribuição das respostas dos estudantes sobre cada modalidade de atendimento 
da SAE. 

 
Fonte: CPA – 2017. 
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comparativamente apresentam índices mais baixos de avaliações positivas.  
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 A categoria “Receptividade e cordialidade” é a mais bem avaliada e “Tempo de 

espera para solução das demandas” obteve os índices mais baixos de avaliação.  

 Com relação ao tipo de serviço prestado a categoria “Realização de matricula” 

foi apontada como o procedimento com avaliações mais positivas e a 

“Informações sobre exigências curriculares para progressão e conclusão do 

curso” foi o serviço pior avaliado, expressando a necessidade de um maior 

diálogo entre a coordenação de curso e a SAE. 

 A modalidade de atendimento com maior índice de satisfação é a presencial e o 

de maior insatisfação é o atendimento telefônico. 

 Com relação aos serviços prestados, a avaliação é bem mais favorável com 

destaque para “Realização de matrícula” e “Solicitação de procedimentos” 

 A análise da avaliação das modalidades de forma geral foi positiva, mas cabe 

observar que os atendimentos via e-mail e portal são os que receberam índices 

insatisfatórios mais altos. 

 Nem todas as categorias superam a marca de 60% de boa avaliação. O tempo de 

espera para ser atendido; a precisão e consistência das informações e 

orientações; comprometimento na resolução de demanda e problemas, (listar 

todos que ficam abaixo de 60%) são aspectos que poderiam ser melhorados.  

 Atendimento: o grau de satisfação cai muito quando o atendimento não é feito 

presencialmente. É algo de se esperar, já que por outras vias, a comunicação não 

é tão clara, mas como os índices estão abaixo de 50%, é preciso investir esforços 

para melhorá-los 

Diante dos resultados da avaliação a CPA recomendou a SAE ações para o 

aperfeiçoamento dos quesitos relacionados à qualidade do atendimento principalmente 

nos campi Perdizes e Sorocaba, dando prioridade a iniciativas que possam propiciar 

maior satisfação dos estudantes quanto ao tempo de espera para a solução de demanda, 

também ações de aprimoramento da articulação da SAE com outros setores, sobretudo 

com as coordenações de cursos para maior agilidade e eficácia no atendimento bem 

como investimentos para melhoria de todas as modalidades de atendimento, sobretudo 

via portal, telefônico e por e-mail.  
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

Este eixo procura apresentar uma síntese das dimensões Política de Pessoal, 

Organização e Gestão da Instituição e Sustentabilidade financeira.  

Na análise da implementação da política de pessoal, destacam-se ações voltadas 

para a constituição dos quadros de pessoal e para o desenvolvimento profissional do 

corpo docente e da equipe administrativa, tendo como perspectiva ajustes compatíveis 

com a sustentabilidade financeira da instituição. Foram priorizados alguns indicadores 

relativos ao pessoal docente e ao pessoal técnico-administrativo da Universidade, tais 

como:  

Quadro 60. Indicadores relativos ao pessoal docente e ao pessoal técnico-administrativo da 

Universidade 

Corpo docente 

•Número de docentes da PUC-SP-série histórica 
•Número e percentual de docentes por titulação 

•Titulação de docentes da PUC 

•Número e percentual de professores por Regime de trabalho  
•Distribuição dos docentes nos cargos do quadro do pessoal docente 

Corpo técnico-

administrativo 

•Número e percentual de funcionários técnico-administrativo da PUC-SP- 

série histórica 

•Número e percentual de funcionários técnico-administrativo pela carga 
horária: série histórica. 

•Número e percentual de funcionários técnico-administrativo pela 

escolaridade 
̻̻•Número e tipo de alteração funcional 

Fonte: Relatórios de Atividades - Consulteg 

DIMENSÃO: POLÍTICAS DE PESSOAL 

Perfil do Pessoal Docente, quadro do pessoal, carreira e formação 

A PUC-SP vem procurando reduzir e equacionar o número de docentes, em 

função das questões de sustentabilidade financeira e das políticas de oferta de formação. 

Os dados da série histórica, a seguir, apresentam um número relativamente estável, com 

tendência a diminuição, compatível com sua adequação ao quadro atual de cursos e a 

demanda atendida.  

Quadro 61. Número de docentes ativos da PUC-SP de 2015 a 2017 

Docentes ativos no período de 2015 a 2017 

  2015 2016 2017 

Professores * 1381 1358 1317 
* Ativos: todos os professores em atuação. Obs.: Nesse quadro também foram computados os profissionais 
que atendem na Derdic e que estão na folha docente –DRH.  
Fonte: DRH 
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Número e percentual de docentes por titulação 

Em relação à titulação do corpo docente, podemos afirmar que a PUC-SP 

mantém o quadro positivo apresentado em anos anteriores. 

Constata-se que aproximadamente 88,4% dos profissionais apresentam a 

formação na Pós-Graduação Stricto Sensu, ou seja, com títulos de mestre ou doutor e 

até mesmo com titulação ainda superior, como Livre Docência. 

Chama atenção, porém, que ainda permanece um pequeno número de docentes 

portando apenas graduação e/ou especialização, número esse que tende a desaparecer, 

conforme registram os dados do período analisado. 

Quadro 62. Titulação de docentes ativos da PUCSP de 2015 a 2017 

Ano 

Titulação 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 
Livre Docência 

/Pós doutorado 

Nº Nº Nº Nº Nº 

2015 32 48 356 737 190 

2016 23 49 329 732 190 

2017 25 46 311 726 193 

Fonte: DRH. Base de dados dezembro dos anos analisados. 

Número e percentual de professores por Regime de Trabalho  

O Regime de Trabalho dos docentes na PUC-SP, conforme previsto nos 

documentos legais, correspondem a Tempo Integral (contrato de 40 horas semanais, 

sendo 45% para ministrar aulas e 55% para dedicação a outras atividades didáticas e de 

produção científica) e Tempo parcial (contrato com menos de 40 horas, sendo em média 

60% para aulas e 40% para outras atividades didáticas e de produção científica).  

Os dados apresentados nas tabelas, a seguir, mostram que a grande maioria dos 

professores tem contrato em Tempo Integral ou Parcial. O regime de hora aula, 

indesejável na contratação de professores universitários, segundo os parâmetros de 

qualidade da PUC-SP e do MEC, está quase extinto da universidade, permanecendo 

restrito a alguns setores de docentes que exercem atividades profissionais externas à 

Universidade e que são necessários aos cursos pela experiência que trazem do mundo 

corporativo. Na mesma situação está um pequeno grupo com a condição de carga 

horária reduzida, contrato em situação excepcional, denominado de “Fator de Trabalho 

Docente - FTD”. A perspectiva é de que em tempo breve essa situação seja corrigida e 

não haja mais docentes nesta situação. 
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Quadro 63. Distribuição dos docentes ativos por regime de trabalho 2015- 2017 

Ano 

Tempo Parcial Tempo Integral 
Hora aula FTD 

TP < 20 h TP 20 a TP 25 TP 30 a TP38 TI 40 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

2015 244 246 281 459 12 121 

2016 236 260 281 415 14 117 

2017 225 234 275 459 14 94 

Fonte: DRH. Dados disponibilizados nos anos referentes. 

Distribuição dos docentes nos cargos do quadro do pessoal docente  

O quadro do pessoal docente da universidade, conforme definido no Estatuto e 

Regimento Geral da PUC-SP, é composto pelos professores que integram o Quadro de 

Carreira do Magistério, o Quadro Provisório e o Quadro em Extinção. Nesses 

instrumentos legais constam as especificações dos cargos e das condições de ingresso e 

acesso. 

No quadro abaixo apresentamos a distribuição dos docentes conforme o 

enquadramento. 

Quadro 64. Distribuição de professores ativos nos quadros docentes da PUC-SP por quadro de 
cargos-  2015 e 2017 

Ano 

Quadro de carreira Quadro provisório Quadro 

em 

extinção 
TL* 

AS

S* 
ATD* 

AT

M* 

PTD

* 
PTM* AE* 

2015 197 92 348 305 21 07 389 4 

2016 189 89 335 287 19 09 391 4 

2017 186 87 327 283 17 08 389 4 

Fonte: DRH. Dados disponibilizados nos anos referentes.  

 *Cargos previstos: TL- Titular; ASS-Associado; ATD- Assistente doutor; ATM: Assistente 
Mestre; PTD-Portador Título doutor, PTM-Portador Título Mestre; AE-Auxiliar de Ensino.  

Implementação da Avaliação contínua dos docentes 

Em continuidade à avaliação realizada em 2014, a PUC-SP, através do Comitê 

Assessor do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Cacepe, empreendeu em 2016 

mais uma rodada da avaliação contínua dos docentes. Esta avaliação atende ao previsto 

no Regimento Geral da PUC-SP na Seção IV “Do desempenho da função docente e do 

processo de avaliação contínua” em seus artigos- de 264 a 273, como os respectivos 

incisos.  

O Cacepe também subsidia os conselhos das Faculdades no aperfeiçoamento do 

processo de avaliação contínua. A Faculdade, responsável pela coordenação da 

avaliação contínua, constitui uma Comissão de Avaliação com 05 membros docentes 

(art. 269 do Regimento) com as funções de planejamento, coordenação e 

acompanhamento da avaliação. 
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As dimensões consideradas na avaliação do desempenho acadêmico do docente 

são definidas no art. 267 do Regimento Geral. Os relatórios de desempenho são 

submetidos à aprovação do Conselho da respectiva Faculdade, à homologação do CEPE 

e à aprovação final do CONSUN, sendo assegurado ao professor o direito a 

manifestação em caso de avaliação negativa.  

Em consonância com a Avaliação Docente empreendida pela CPA, os 

departamentos têm utilizado a avaliação contínua como forma de aprimoramento da 

atuação docente. 

Perfil do Pessoal Técnico-Administrativo, acesso, mobilidade e formação 

Em relação ao quadro de funcionários técnico-administrativo, os dados 

analisados no ciclo mostram um número estável de funcionários ativos na Instituição, 

com ligeira diminuição do quadro. Em relação à carga horária, a maioria de 

funcionários se encontram em regime de 40 horas semanais.  

Quadro 65. Número de funcionários ativos da PUC-SP – 2015 a 2017. 

Funcionários ativos no período  

 Administrativos ** 
2015 2016 2017 

1472 1460 1456 
            * Foram considerados os funcionários administrativos do HSL e Derdic 

Fonte: DRH. Dados disponibilizados em fev. de 2018. 
 

Quanto à escolaridade, observa-se que o corpo técnico-administrativo da 

Instituição está inserido em diferentes níveis de formação. Os dados sobre a mobilidade 

nas etapas de formação vêm indicando possíveis investimentos e ampliação de 

oportunidades de aperfeiçoamento técnico e de formação acadêmica por parte da 

Instituição, previstas pelo Acordo Interno de Trabalho (tabela abaixo), bem como pelas 

iniciativas dos próprios funcionários. Constata-se que, nos últimos três anos, houve 

aumento no percentual de funcionários formados na graduação e na pós-graduação, 

acompanhada do aumento de percentuais da escolaridade ensino médio, evidenciando a 

qualificação na trajetória dos funcionários da Instituição. Os quadros que seguem abaixo 

mostram o número de pessoal administrativo por titulação e o público beneficiado pelas 

bolsas de estudos previstas no Acordo Interno de Trabalho da Instituição, distribuídas 

entre os próprios funcionários e seus respectivos dependentes.  
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Quadro 66. Número de Pessoal Administrativo por Titulação (Ativos e Afastados) 

Escolaridade / Titulação 2015 2016 2017 

Pós Doutorado Incompleto 1 1 0 

Pós Doutorado Completo 0 0 1 

Doutorado completo 12 12 9 

Doutorado incompleto 2 3 3 

Mestrado completo 8 50 44 

Mestrado incompleto 21 19 18 

Pós Graduação Completa 124 163 164 

Pós Graduação Incompleta 41 92 33 

Educação superior completa 477 421 441 

Educação superior incompleta 209 214 191 

Ensino médio completo 519 515 547 

Ensino médio incompleto 21 23 26 

Ensino fundamental completo 22 19 21 

Ensino fundamental incompleto 46 49 76 

Fonte: DRH. Dados disponibilizados em fevereiro de 2018. 

 

Quadro 67. Bolsa de acordo interno de trabalho 

Público 

beneficiado 

Graduação Cogeae Pós – Graduação 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Administrativo-

Titular 
23 20 21 2 9 3 1 4 6 

Administrativo 

-Dependente 
9 13 31 - 5 1 - 1 - 

Hospital Santa 

Lucinda  
5 4 5 - - - - 1 - 

Docente Titular  - 1 1 - - - 7 18 11 

Docente 
Dependente  

8 16 22 - - - 2 5 8 

Total  45 54 80 2 14 4 10 29 25 
Fonte: DRH. Dados disponibilizados em fevereiro de 2018. 

As ações de investimento na carreira do pessoal técnico-administrativo e o 

dimensionamento dos profissionais foi objeto de preocupação e de estudos da Divisão 

de Recursos Humanos da universidade, no período avaliado, visando atender às 

necessidades dos diferentes setores e áreas da estrutura da universidade, sem perder de 

vista a necessidade de ajustes financeiros da instituição. Para tanto, a DRH investiu no 

desenvolvimento de um projeto de avaliação com o objetivo de desenvolvimento e 

ajuste de relações institucionais entre funcionários da Instituição, permitindo tornar 

mais efetivas as relações funcionais, contribuir para a melhoria do clima institucional e, 

consequentemente, aperfeiçoar a produção decorrente. Tal projeto, ainda em 

andamento, está descrito com maior detalhamento no relatório de autoavaliação parcial 

de 2015.   

Ainda no sentido de valorizar as ações sobre o pessoal técnico-administrativo, 

acesso, mobilidade e formação, abaixo apresentamos dados que decorrem de políticas e 

atividades que vem sendo implementadas há já alguns anos.  
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As ações voltadas para o atendimento de pessoal preveem a inclusão e 

ampliação de benefícios, assistências e apoio ao desenvolvimento profissional. Nesse 

sentido, os empregados da Instituição contam com diferentes benefícios, tais como: vale 

transporte, vale refeição, cesta básica, assistência médica, incentivo à educação, bolsa 

de estudos, assistência previdenciária e apoio de serviço social. Além disso, anualmente, 

a Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP promove inúmeras atividades de temas 

diversos. São atividades da DRH junto à comunidade do corpo técnico administrativo: 

ações de integração, capacitação e treinamentos, orientação, palestras sobre saúde e 

bem-estar, dias comemorativos etc.  

Com vista ao atendimento da comunidade surda, presentes entre os funcionários 

e os estudantes, atualmente, a PUC-SP possui cinco profissionais tradutores e 

intérpretes de línguas. 

Um diagnóstico estatístico do quadro administrativo por gênero, em 2017, 

salienta que há uma contribuição efetiva das mulheres atuando em cargos de chefia, 

bem como a maioria representada nos diversos setores da instituição.  

A política de acessibilidade e inclusão social na PUC-SP é bastante abrangente, 

pautando-se na consideração da diversidade humana. Nesse sentido, uma das diretrizes 

do processo de admissão para o corpo administrativo da Universidade trata da 

“ampliação das políticas e ações voltadas para inclusão e retenção de pessoas com 

deficiência” (PDI 2015-2019 p. 88). Para tanto, atualmente a Instituição possui em seu 

quadro administrativo o que segue: 

Quadro 68. Número de funcionários por tipo de deficiência 

  
Tipo de 

Deficiência   

  

2015 2016 2017 

Tec. Adm.  Docente Tec. Adm Docente Tec. Adm Docente 

M  F M  F M  F M  F M  F M  F 

Auditiva 24 23 6 1 24 24 6 1 37 35 6 1 

Física 34 34 8 6 43 36 8 6 44 37 8 6 

Visual 8 14 1 0 9 14 1 0 9 15 1 0 

Intelectual 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

Total 68 71 15 7 78 74 15 7 92 87 15 7 
Fonte: DRH dados disponibilizados em fev. de 2017.  
Obs.: M= masculino F= feminino 

Cabe ressaltar que as políticas de pessoal empreendidas pela Instituição têm 

consonância com as metas descritas no PDI (2015-2019). A qualificação do corpo 

docente, inclusive com o incentivo de financiamento de pesquisas, de estágios no 

exterior, participação em congresso e titulação de doutorado corresponde diretamente à 

Meta 5 no que tange à atualização acadêmico-administrativa para subsidiar o 
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cumprimento de diferentes metas nas áreas de atuação da Universidade. O mesmo pode 

ser afirmado em relação à Meta 13, incentivo à melhoria do desempenho docente 

associada à capacitação, à formação continuada e ao desenvolvimento profissional. 

Nesse quesito podemos dizer que a avaliação contínua também cumpre um importante 

papel.  

Com relação às questões do corpo técnico-administrativo, os dados podem ser 

explicados pelos ajustes da política de pessoal quanto à qualificação da formação, 

renovação, adequação e aproveitamento de quadros administrativos bem como à 

sustentabilidade financeira da instituição. 

DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Estrutura Institucional  

A gestão institucional pode ser descrita a partir da organização administrativa e 

acadêmica da Instituição. Corresponsável com a mantenedora, a Universidade comporta 

órgãos de direção e de supervisão, além dos órgãos deliberativos superiores que devem 

conduzi-la no cumprimento de sua missão. Além da Grã-Chancelaria, encontramos a 

Reitoria, responsável pela administração direta das atividades, bem como sua 

representação interna e externa. A reitoria é composta pela Reitora, auxiliada pelo Vice-

Reitor e pelos cinco pró-reitores. As direções de Campus atuam, ainda, como 

assessorias diretas da Reitoria, com o objetivo de prover condições para o 

desenvolvimento das atividades nos diferentes locais. Fazem parte, ainda como 

gestores, os diretores de faculdades e os chefes de departamento. 

A PUC-SP comporta, em dimensão deliberativa, os seguintes órgãos superiores: 

CONSUN – Conselho Universitário, responsável pela definição das diretrizes 

acadêmicas da Universidade; o CONSAD – Conselho de Administração, responsável 

pelos assuntos econômicos, financeiros, trabalhistas e patrimoniais. Além desses dois 

órgãos superiores, há ainda os órgãos colegiados de deliberação e consulta: o CEPE - 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, assessorado por três Câmaras, de graduação, 

pós-graduação e de educação continuada; o CONPLAD – Conselho de Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão; e o CECOM – Conselho de Cultura e Relações 

Comunitárias. Cada Faculdade possui seu Conselho de Faculdade e os Colegiados de 

Departamento. 
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A PUC-SP é composta por Faculdades e Coordenadorias. As Faculdades são 

unidades responsáveis pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão nas suas respectivas 

áreas de conhecimento. São constituídas por Departamentos, que correspondem a 

subáreas epistemológicas. Exercem funções deliberativas, de supervisão e coordenação 

das suas atividades. No âmbito do ensino, oferecem cursos de graduação, pós-

graduação, stricto sensu e lato sensu, e de extensão universitária. Cada curso de 

graduação, de pós-graduação stricto sensu e de pós-graduação lato sensu tem um 

Coordenador. Ao Departamento, cabe a definição e guarda da área epistemológica e a 

condução do processo de produção de conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e 

da extensão, obedecido o princípio da indissociabilidade.  

As Coordenadorias são organismos que fazem a gestão de projetos e atividades, 

servindo ao conjunto da PUC-SP em assuntos específicos abrangidos por suas 

respectivas áreas, com finalidades internas e externas. De forma geral, têm por 

atribuições: administrar o desenvolvimento e a execução de suas respectivas atividades; 

subsidiar as análises de viabilidade técnico-acadêmica, financeira e estrutural das suas 

atividades; e prestar assistência técnica no âmbito de suas respectivas competências.  

Os Núcleos Extensionistas são organismos com atividade focalizada que se 

constituem em campos de realização de estágios e de outras atividades de extensão e 

prestação de serviços. As Unidades Suplementares são órgãos que realizam atividades 

em múltiplos campos e que complementam ações relativas ao ensino, à pesquisa, à 

extensão. São subordinadas à Mantenedora e academicamente vinculadas à 

Universidade. 

Em seus diferentes níveis, a PUC-SP é administrada por um regime 

participativo. Cada órgão superior ou órgão colegiado é composto por representantes 

das diferentes categorias, inclusive do corpo discente e de funcionários técnico-

administrativos, conforme sua natureza.  

Plano de gestão (2016-2020)  

O plano de trabalho proposto pela gestão atual (2016-2020) anuncia um novo 

ciclo para a PUC-SP, comprometendo-se com o alcance de metas que visam manter a 

Universidade reconhecida como uma das melhores do país bem como prepará-la para o 

enfretamento de desafios.  
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O Plano de Trabalho 2017 foi organizado de modo a apresentar os objetivos, 

metas, estratégias e ações que deverão ser executados pela Universidade, nos limites do 

orçamento a ser aprovado para o mesmo ano. Neste relatório apresentaremos algumas 

ações já empreendidas pela nova gestão. 

Formação e Ensino 

A)  Graduação 

- Programa de Qualificação da Graduação (Proquali)  

No Proquali, implantado pela Pró-Reitoria de Graduação, destacam-se quatro 

ações importantes que foram realizadas em 2017: 

1. Oficinas para Docentes: Foram oferecidas 5 oficinas para os docentes da 

Universidade: duas oficinas de Sala de aula invertida e Uso das salas tecnológicas (1º e 

2º semestres) e três oficinas, sendo: Sala de Aula Invertida; Uso das Salas Tecnológicas 

e Aprendizado baseado em equipes. Essas oficinas tiveram o intuito de fomentar a 

excelência das atividades de ensino. Elas foram realizadas pelo Núcleo Assessor de 

Tecnologias Educacionais (NATED), com apoio da Divisão de Tecnologia da 

Informação (DTI). 

2. Optativas da Universidade: Foram oferecidas disciplinas optativas no 2º 

semestre de 2017, com o objetivo de promover a circulação e convivência de estudantes 

entre os vários cursos de graduação. Foram viabilizadas 17 disciplinas optativas de 11 

cursos de graduação. Matricularam-se 524 estudantes nessas disciplinas optativas, sendo 

que aproximadamente 30% deles não eram do curso de origem da disciplina. Essa 

proposta foi desenvolvida em parceria com Coordenadores de Curso, Secretaria de 

Administração Escolar (SAE), Controladoria e o Setor de Contas a Receber da 

Universidade.  

3. Diretrizes para Reformas Curriculares: Estão em elaboração diretrizes para 

orientar reformas curriculares dos cursos de graduação, bem como a criação de novos 

cursos. As propostas estão sendo embasadas em conceitos que permitem valorizar a 

inovação pedagógica, a construção de autonomia dos estudantes, a intensificação da 

presença da pesquisa e da prática profissional ao longo da formação. O trabalho está 
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sendo realizado em parceria com Coordenadores de Curso e a Consultoria Técnica de 

Apoio à Gestão Acadêmica (Consulteg). 

4. Acompanhamento das propostas de Reformas Curriculares. A Pró-Reitoria de 

Graduação acompanhou e orientou os processos de reforma curricular de 6 cursos de 

graduação, tomando por base os princípios adotados pelas diretrizes em elaboração. O 

trabalho foi realizado pelo Núcleo Assessor de Tecnologias Educacionais (NATED), em 

parceria com as Faculdades proponentes, a Consultoria Técnica de Apoio à Gestão 

Acadêmica (Consulteg) e a Controladoria. 

- Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 

Em 2017, a Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 

parceria com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos realizou as seguintes ações:  

1. Revisão de questionário sobre perfil de candidatos ao vestibular 

2. Elaboração e aplicação de provas para o Concurso Vestibular da PUC-SP 

(verão e inverno), para o concurso de Instituições parceiras como Faculdade 

Israelita Albert Einstein e Faculdade de Direito São Bernardo e elaboração e 

aplicação de exames de residência médica. 

3. Elaboração e aplicação dos exames de proficiência para intercâmbios 

internacionais gerenciados pela Assessoria de Assuntos Institucionais e 

Internacionais, do curso de graduação de Relações Internacionais e de 

programas de pós-graduação stricto sensu.  

4. Realização do diagnóstico e descarte de documentos físicos da 

Coordenadoria do Vestibular, nos termos da Portaria MEC nº 1.224, de 

18.12.13. 

B) Pós-Graduação 

Em 2017, foram implantados dois novos cursos de pós-graduação stricto sensu:  

 Mestrado Profissional em Desenvolvimento de Jogos Digitais. 

 Doutorado em Literatura e Crítica Literária. 

 Além da criação dos novos cursos, foram realizadas as seguintes ações pela Pró 

Reitoria de Pós-Graduação: 

 Criado o Grupo de Trabalho para discutir e aperfeiçoar os procedimentos 

para divulgação das revistas eletrônicas do Portal da PUC-SP, bem como 
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para reestruturar o Portal de Revistas da PUC-SP, que conta atualmente 

com 50 revistas ativas nas diversas áreas.  

 Criado o Instituto Internacional de Estudos Contemporâneos – IIEC.  

 Encaminhada, para a aprovação do Consun, a deliberação que dispões 

sobre o reconhecimento de título do exterior, com a adesão à Plataforma 

Carolina Bori (portal para análise de reconhecimento de título do 

exterior).  

 Criadas 2 salas para videoconferência, com verba remanescente do 

programa Proex-CAPES, concedida aos Programas de Estudos Pós-

Graduados em Serviço Social e Psicologia da Educação. 

 Elaborado o Planejamento Quadrienal dos Programas de Pós-Graduação, 

para o período 2017-2020.  

 Encaminhada a tramitação das Propostas de criação de 7 novos cursos, 

sendo 5 Mestrados Profissionais, 1 Doutorado Profissional e 1 

Doutorado.  

C) Educação Continuada  

A Pro Reitoria de Educação Continuada realizou as seguintes ações: 

 Acompanhamento e orientação dos processos de reformulação curricular 

de 11 cursos de especialização. 

 Supervisionadas as ações da Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE) para a realização de novos 

cursos de aperfeiçoamento, de especialização e extensão promovidos 

pelas Faculdades da PUC-SP. 

 Encaminhada, para a aprovação do Consun, da revisão do Regulamento 

Geral dos Cursos de Educação Continuada. 

Bolsas, Permanência Estudantil e Acompanhamento Discente 

- Programa de Recepção, Integração e Acompanhamento Discente (PRIAD) 

Criado pela Pró-Reitoria de Graduação, cabe destacar as seguintes ações 

relacionadas ao PRIAD: 
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1. Recepção aos Calouros: a) Criação de site direcionado aos calouros, com 

visual moderno e conteúdo condizente com as expectativas dos estudantes. O site foi 

elaborado com o apoio da Divisão de Tecnologia da Informação (DTI). b) Proposição 

de atividades de recepção aos calouros como o PUC-Tour (http://www.pucsp.br/puc-

tour/) – um passeio pelo campus que promoveu a familiarização dos calouros com os 

espaços da Universidade e com a sua história. O PUC-Tour foi elaborado com apoio da 

DTI e da TV PUC. c) Promoção de atividades pelos cursos de graduação, compostas 

por palestras, falas das Coordenações, depoimentos de egressos e de estudantes 

veteranos sobre o funcionamento das graduações e sobre as oportunidades de atividades 

extraclasse oferecidas pela Universidade.  

2. Programa de Aproximação com Vestibulandos (PAV): A Universidade tem 

buscado a aproximação com vestibulandos. Para isso, a Pró-Reitoria de Graduação vem 

desenvolvendo projetos como o Programa de Aproximação com Vestibulandos (PAV). 

Duas ações importantes foram destacadas nesse programa: a) Criado o site do 

Vestibular com orientações para os interessados no vestibular da PUC-SP com o 

objetivo de modernizar o Manual do Vestibular, que foi disponibilizado em formato 

digital, mais interativo; atualizar os procedimentos e facilitar o acesso às informações e 

evidenciar os diferenciais dos cursos de graduação contribuindo, assim, para aprimorar 

sua divulgação. 

3. Programa #VC na PUC: Implementado com o objetivo de aproximar a 

Universidade das instituições de ensino médio e organizar e realizar eventos 

direcionados aos candidatos inscritos em cada um dos cursos de graduação integrantes 

do vestibular, tais como: a) oferecimento de atividades acadêmicas voltadas à 

aproximação dos cursos de graduação com futuros vestibulandos – palestras sobre 

temas atuais e divulgação de eventos acadêmicos, organização de bate-papo com 

Coordenações de Cursos; b) oferecimento de oficinas docentes, direcionadas aos 

professores do Ensino Médio. 

Nesse programa, foram viabilizadas as seguintes ações, com apoio da Assessoria 

de Comunicação Institucional (ACI) e do Setor de Marketing: 

 PUC por um Dia, que permite ao vestibulando vivenciar um dia de aula 

no curso de graduação de seu interesse. Para essa atividade, foram 

ofertadas vagas em 250 aulas diferentes e houve 242 inscrições; 
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 PUC-Debate na Escola, que leva a escolas de Ensino Médio a discussão 

de temas contemporâneos relacionados a diversos cursos de graduação da 

PUC-SP. Foi realizada 1 visita nessa modalidade; 

 Escola no PUC-Debate, que propicia aos vestibulandos uma visita à 

PUC-SP para conhecerem diferentes cursos de graduação, por meio de 

debates a respeito de temas contemporâneos relacionados a esses cursos. 

Nessa modalidade, ocorreram 3 visitas que trouxeram aproximadamente 

250 estudantes à Universidade; 

 PUC-Eventos, que consiste no envio de newsletters quinzenais a 

vestibulandos cadastrados, referentes a eventos de diferentes áreas 

realizados na Universidade. Essa ação atingiu aproximadamente 350 

pessoas interessadas, entre vestibulandos, coordenadores e docentes de 

escolas de Ensino Médio. Houve também contato com 33 escolas da 

Grande São Paulo para divulgação dos cursos; 

 Divulgação da Universidade por professores da PUC-SP em escolas do 

Ensino Médio. Foram visitadas 5 escolas por professores de diferentes 

cursos para divulgação da Universidade. 

 4. Oficinas de Apoio a Discentes: Foram oferecidas 4 Oficinas de Apoio a 

Discentes, destinadas a estudantes de graduação: Leitura de textos acadêmicos em 

língua portuguesa, Leitura de textos acadêmicos em língua inglesa, Matemática e Mapas 

conceituais. Essas oficinas foram oferecidas com o principal objetivo de proporcionar 

uma adaptação mais rápida e qualificada aos ingressantes nos cursos de graduação. 

Essas atividades foram realizadas pelo Núcleo Assessor de Tecnologias Educacionais 

(NATED) e por docentes da Universidade das áreas envolvidas, com a participação de 

mestrandos e doutorandos da PUC-SP e apoio da DTI. 

5. Qualificação da Monitoria na Graduação: proposição de novo formato para 

solicitação, avaliação e validação da monitoria na graduação, resultando na realização 

total de 598 monitorias, sendo 266 com auxílio e 332 sem auxílio. Em relação aos 

auxílios, houve aumento de 50% no número de auxílios financeiros previstos para os 

estudantes no 2º semestre de 2017 em comparação aos oferecidos no 1º semestre 2017. 
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- Gestão de Permanência do Aluno 

1. A PUC-SP está implantando um sistema para acompanhamento dos 

estudantes, desde o seu ingresso até a conclusão do curso, a fim de buscar melhor 

relacionamento e diminuir a evasão escolar. Sob a supervisão da Pró-Reitoria de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, junto com a Secretaria de Administração 

Escolar (SAE) e a Divisão de Tecnologia da Informação (DTI), foi desenvolvido um 

projeto piloto para acompanhamento dos alunos de três cursos de graduação da PUC-

SP: Administração, Engenharia de Produção e Comunicação Social: Publicidade e 

Propaganda, por meio do sistema CAROL-TOVTS. 

2. Bolsas de estudo: A PUC-SP, em coerência com seu modelo de universidade 

comunitária de caráter público, oferece programas de apoio financeiro e estímulo a 

permanência dos estudantes. Em 2017, foram concedidas cerca de 2.700 bolsas de 

estudo para a graduação, a cada semestre, e aproximadamente 1.800 bolsas para pós-

graduação stricto sensu. Foi regulamentada, por deliberação do Consun, a Inclusão de 

cotas étnico-raciais nos Programas de Pós-graduação stricto sensu, com o objetivo de 

estabelecer 30% das bolsas institucionais disponíveis, a cada semestre, para alunos 

pretos, pardos e indígenas. Além de conceder bolsas de estudo, a PUC-SP participa do 

Financiamento Estudantil (FIES). Em 2017, participaram, no FIES, 940 estudantes com 

financiamento no 1º semestre e 848 no 2º semestre. 

3. Bolsas Alimentação: A P U C - SP oferece bolsa alimentação aos alunos de 

cursos de graduação, bolsistas ProUni e Fundasp. Em 2017, registrou-se o seguinte 

cenário: cerca de 1.900 alunos utilizaram regularmente o benefício; foram ofertadas 

2.511 bolsas alimentação, nos cinco campi e consumidas mais de 115.000 refeições 

pelos estudantes beneficiados 

Conhecimento e Pesquisa 

1. Plano de Incentivo à Pesquisa (PIPEq): O Plano de Incentivo à Pesquisa 

(PIPEq), desde sua implantação, já contemplou diversas solicitações de apoio à 

pesquisa, em diversas modalidades. Em 2017, foram mantidas dez modalidades 

de apoio, tendo um aumento no número de auxílios oferecidos, especialmente 

em modalidades consideradas estratégicas, como é o caso de publicação de 

artigos em periódicos QUALIS A1, A2 ou B1, publicação de periódicos e 

publicação de livros. Número de solicitação deferidas no PIPEq: 
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 2015: 189  

 2016: 301 

 2017: 309 

2. Plano de Incentivo à Pesquisa Aplicada à Docência (PIPAD): Em 2017, foi 

criado o Plano de Incentivo à Pesquisa Aplicada à Docência (PIPAD), com o 

objetivo de fomentar o estudo e a aplicação de estratégias de ensino que 

potencializem a aprendizagem significativa dos estudantes e que, dessa forma, 

contribuam para a qualificação do ensino. Com a publicação do Edital na 

modalidade PIPAD, destinado a professores que atuam na graduação ou na Pós-

graduação, foram aprovados 21 projetos de docentes da PUC-SP. 

3. Iniciação Científica: A iniciação científica é uma atividade que promove a 

articulação entre ensino e pesquisa, além de iniciar a formação em pesquisa de 

estudantes de graduação. Houve aumento no número de bolsas concedidas na 

comparação entre a vigência de agosto de 2016 a julho de 2017 e de agosto de 

2017 a julho de 2018, que está em andamento, bem como houve significativo 

aumento no número de projetos envolvidos com a Iniciação Científica. 

Quadro 69. Dados gerais de Iniciação Científica 

 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão 2017 

Gestão de Projetos  

A Reitoria vem buscando um redimensionamento da atuação da Pró-Reitoria de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que tem auxiliado as demais Pró-Reitorias na 

viabilização de suas ações, bem como feito a revisão e gestão de processos de trabalho 

relacionados à sua área. Em 2017, destacaram-se as seguintes ações relacionadas à 

gestão de projetos:  

 Criado o Projeto PUCDATA, um projeto de mapeamento de dados 

existentes na Universidade, para a implantação de um Projeto de Business 

Intelligence (BI). Participaram do projeto a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), Consultoria Técnica de Apoio à Gestão Acadêmica 

Iniciação Científica – PUC-SP 

Vigência Bolsas 

CEPE/CNPQ 

Modalidade 

Sem bolsa 
Orientadores 

Projetos 

de Pesquisa 

Ago15/jul16 363 503 263 352 

Ago16/jul17 352 594 417 394 

Ago17/jul18 380 446 313 464 



237 
 

(Consulteg), Divisão da Tecnologia da Informação e Secretaria de 

Administração Escolar (SAE). 

 Implementado o Projeto PUCDOC, em continuidade aos trabalhos 

relacionados à adequação do acervo acadêmico. 

 Acompanhamento das atividades da Coordenadoria de Vestibulares e 

Concursos, em apoio à Pró-Reitoria de Graduação e à Pró-Reitoria de 

Educação Continuada. 

 Reformulado o Cerimonial da PUC-SP, em parceria com a Assessoria de 

Comunicação Institucional (ACI) e o Núcleo de Eventos. 

 Reformulada a estrutura do Plano de Trabalho da PUC-SP, elaborado pela 

Reitoria. 

Publicações da Reitoria e Sessões dos Colegiados 

 A Reitoria realizou sessões de colegiados para decidir questões de interesse da 

Universidade. Foram realizadas 19 sessões do Conselho de Administração (Consad), 8 

sessões do Conselho Universitário (Consun) e 8 sessões do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE). Por meio do Gabinete e da Secretaria Geral, a Reitoria 

realizou diversas publicações, a fim de tornar públicas e acessíveis normas afetas à 

comunidade acadêmica. Em 2017, foram publicados 158 Atos e Deliberações, a saber: 

 134 Atos da Reitora; 

 5 Atos do Pró-Reitores; 

 13 Deliberações do Consun;  

 4 Deliberações do Consad; 

 2 Deliberações do CEPE.  

A Universidade e a Sociedade 

A Reitoria tem concentrado esforços para dar um novo tratamento às ocorrências 

conflituosas na Universidade. Está em fase de conclusão o projeto para a criação do 

Núcleo de Justiça Restaurativa da PUC-SP, resultado de uma parceria entre a Pró-

Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias e o Tribunal de Justiça do Estado de São, 

para a mediação de conflitos na Universidade. Em 2017, a Pró-Reitoria de Cultura e 

Relações Comunitárias atendeu e intermediou diversas solicitações feitas por Órgãos 

Externos da Universidade, entre os quais se destacam: as Promotorias de Justiça do 
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Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, do Ministério Público do Estado de São 

Paulo; a Defensoria Pública da União; a Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro; o Centro de Cidadania LGBT Arouche; o 23º Distrito Policial de Perdizes, 

Conselho de Segurança – CONSEG Perdizes/Pacaembu; a Subprefeitura da Lapa. 

O Plano de trabalho de 2018, com metas e objetivos, já foi publicado pela 

Reitoria e será parâmetro para a autoavaliação do triênio 2018-2020.  

DIMENSÃO: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A PUC-SP vem perseguindo nos últimos anos, com sucesso, sua 

sustentabilidade financeira. Por meio da Reitoria, e a sua Mantenedora, Fundação São 

Paulo, estabeleceram uma série de ações que, de maneira exitosa, atingiram seus 

objetivos econômico-financeiros para o ano de 2017. 

Parte desses avanços se deu pelos esforços que a Reitoria vem empreendendo 

conjuntamente com a Mantenedora no sentido de perseguir sistematicamente metas 

constituídas pela reorganização do fluxo do seu caixa; do parcelamento e quitação de 

tributos em razão do REFIS, sem que haja atrasos nos seus compromissos tributários; de 

recursos oriundos de empréstimo com o BNDES, a fim de criar uma nova estrutura 

física para Universidade que reverbera na Graduação, Pós-Graduação, Educação 

Continuada e na Pesquisa; e a adoção de uma política de austeridade dos seus gastos, 

sem que isso interfira na qualidade acadêmica de seus cursos e serviços. 

Considerando o fato de que parte das receitas da Universidade advém das 

mensalidades dos alunos, a gestão tem buscado outras fontes de receitas, como parcerias 

com diversas instituições públicas e privadas, garantindo a complementação de suas 

receitas e a manutenção de bolsas de estudos alavancando seu compromisso social com 

os vários setores da sociedade. 

Em 2017, a Universidade manteve seu compromisso com a oferta de bolsas para 

alunos com demandas socioeconômicas. O balanço da instituição indica claramente que 

a política de sustentabilidade econômico-financeira foi bem-sucedida, uma vez que 

indica um resultado positivo da operação no ano. 

Em termos de sustentabilidade, a preocupação é que as atividades acadêmicas 

não sejam prejudicadas. Para tanto, os planejamentos anuais, o estabelecimento de 

metas e elaboração de diagnósticos, para a qual a CPA tem sido essencial, são 

fundamentais para o bom desempenho financeiro da Universidade sem o prejuízo da 

qualidade de seus cursos.  
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EIXO 5 - INFRAESTRUTURA 

DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Neste relatório será apresentado um panorama geral do espaço físico da PUC-SP 

e dados de infraestrutura coletados a partir dos processos de avaliação institucional 

interna e externa, tais como: dados referentes à avaliação de curso sobre a infraestrutura; 

informações retiradas dos questionários do estudante Enade; dados analisados a partir 

de relatórios de setores responsáveis pela execução e acompanhamento sobre os 

investimentos; atualizações, manutenção e ampliação no espaço físico da instituição.      

Essas consultas agregaram elementos importantes para o encaminhamento e 

tomada de decisão voltada à melhoria da infraestrutura. Os resultados avaliativos desta 

dimensão estão organizados em cinco tópicos:  

 Visão do espaço físico da PUC contendo: nº de campi e unidades, nº de salas 

de aulas, nº de auditórios, nº de instalações sanitárias, espaços de convivência e de 

alimentação, salas de informática, recurso de tecnologias de informação e comunicação, 

laboratórios especializados, nº de bibliotecas, acervos e serviços. 

 Avaliação de cursos: comentários dos coordenadores de curso de Graduação –

estudo realizado em 2016 e 2017. 

 Enade: análise das respostas dos estudantes sobre infraestrutura e recursos para 

o ensino - estudo realizado em 2016. 

 Ações em atendimento à acessibilidade  

 Acompanhamento das ações de investimentos e atualizações já realizadas e 

previstas pela Instituição.  

Visão do espaço físico da PUC 

A PUC-SP possui cinco campi. Na capital estão concentrados os campi Perdizes, 

Consolação, Santana e Ipiranga, e uma unidade suplementar Derdic.  Coordenadoria 

Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP (Cogeae) desenvolve 

suas atividades no Campus Consolação e no prédio Vila Mariana, todos mantidos pela 

Fundação São Paulo. No município de Sorocaba (campus Sorocaba) funcionam a 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde e o Hospital Santa Lucinda, outra unidade 

suplementar.  
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As condições das instalações para o desenvolvimento das atividades de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Gestão Acadêmico-administrativa se configuram da seguinte 

forma: 

Quadro 70. Panorama Geral do Espaço físico da PUC-SP dados 2016-2017 

Tipos de instalações 
Número de instalações por Campi 

Perdizes Consolação Santana Ipiranga Sorocaba 

Nº salas de aula 208 21 21 25 44 

Nº biblioteca 01 01 01 01 01 

N° acervo (exemplares) 409675 52104 33708 146427 92864 

Nº salas de informática 15 10 02 01 02 

Nº de laboratórios 

especializados 
8 11 02 01 18 

Nº de auditórios 10 03 01 02 06 

Espaços de convivência e de 

alimentação 
01 02 02 01 01 

Nº de instalações sanitárias 27 23 10 - 15 

Nº de salas de setores 

administrativos  
78 17 06 13 17 

Fonte: Direção dos Campi (Perdizes, Santana, Consolação, Sorocaba e Ipiranga), DRH e Biblioteca (dados de 
2016 enviado início de 2017). EM 2017 foram realizadas diferentes reformas e ampliações no espaço físico 
que não estão computados nesse quadro. 

 

 

Quadro 71. Espaço físico da Derdic - Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 
Comunicação (Clínica e Escola)  

Tipos de instalações Número de instalações 

Salas de Aula 19 

Laboratório de Informática 1 

Salas Administrativas 12 

Instalações Sanitárias 22 

Consultórios atendimento Clínica 45 

Cabines Audiológicas 7 

Auditório 1 

Espaço de convivência e Alimentação 8 

Biblioteca/Brinquedoteca 1 

Cantina/Restaurante 1 

Fraldário 2 

Salas de Multiuso 4 

Sala de Esterilização  1 

Portaria 3 

Secretaria de Atendimento 3 

Sala de Reuniões 1 

Sala de Filmagem 1 

Arquivo Morto 4 

Vestiários M/F 5 

Ginásio Poliesportivo coberto 1 

Quadra Poliesportiva aberta 2 
 Fonte: Derdic – recebido em janeiro 2018 

A Cogeae ocupa diferentes espaços na Universidade para promoção dos seus 

cursos de formação continuada e alocação de seus estudantes. Também mantem 

ocupação no Prédio Vila Mariana (da Unifai, mantida pela Fundasp), contando com 

salas de aulas, espaços de convivência, biblioteca, laboratórios e outros espaços. Abaixo 
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apresentamos um panorama geral do espaço físico do prédio da Cogeae – Consolação e 

prédio Vila Mariana. 

 

Quadro 72. Espaço físico da Cogeae - Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento 
e Extensão. 

Tipos de instalações 

Número de instalações 

Cogeae-

Consolação 

Cogeae- 

Prédio Vila Mariana 

Nº salas de aula 30 29 

Nº biblioteca 1 1 

N° acervo (exemplares) 10358 20471  

Nº salas de informática - 1 

Nº de auditórios 2 1 

Espaços de convivência 

e de alimentação 
1 1 

Nº de instalações 

sanitárias 
27 8 

Nº de setores 

administrativos  
3 1 

Fonte: Cogeae – dados dezembro de 2016.  

Hospital Santa Lucinda 

O Hospital Santa Lucinda - HSL, instalado na cidade de Sorocaba, interior de 

São Paulo, tem sido referência para a cidade e sua região, alcançando mais de 48 

municípios e aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Com o propósito de ser 

hospital de ensino e oferecer à comunidade assistência humanizada em saúde com 

qualidade, desde 1977, o HSL é mantido pela Fundação São Paulo fazendo parte da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC–SP. Atualmente, o HSL possui uma 

importante parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. 

O Hospital conta com 481 funcionários mantidos pela Fundação São Paulo que 

atendem em diferentes áreas, tais como: enfermagem, nutrição, farmacêutica, 

manutenção, transporte, gestão hospitalar e outras áreas administrativas e de 

atendimento ao público. O setor médico não possui vínculo CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho) com a Fundação São Paulo porque são profissionais pertencentes ao 

corpo de atendimento ao SUS (Sistema Único de Saúde), a convênios e também 

vinculados ao setor privado.  

O HSL atua nas áreas de cirurgia cardíaca, otorrinolaringologia, 

gastroenterologia, ginecologia, obstetrícia, urologia, vascular e ortopedia. O Centro 

Cirúrgico do HSL conta com instrumentos de alta qualidade e infraestrutura adequada 

para cirurgias de baixa, média e alta complexidade. Além desses atendimentos, o HSL 
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dispõe também de maternidade altamente qualificada, que conta com o suporte dos 

setores de Pediatria e UTI Neonatal. 70% dos seus serviços e atendimentos estão 

direcionados a rede do SUS, oferecendo aos pacientes atendidos pelo serviço público de 

saúde, a mesma qualidade e atenção dedicadas aos particulares ou àqueles que são 

clientes das operadoras de planos de saúde. 

É importante ressaltar que o Hospital anualmente recebe novos investimentos de 

modo a fortalecer ainda mais toda sua estrutura. O hospital passou por recente 

reestruturação de toda a sua planta tecnológica. Em dois anos, mais de 2,5 milhões de 

reais foram investidos em novos equipamentos de alta qualidade. E a ampliação 

permanece, os setores de Hemodinâmica e os Centros Cirúrgicos são constantemente 

aperfeiçoados, além das UTI's Adulto e Neo-Natal, equipadas com as melhores marcas 

do mercado. 

Estrutura e Dimensionamento 

O Hospital Santa Lucinda está instalado num terreno de 5.589,38 m² com uma 

construção de 9.088,46 m². Está divido em Subsolo, térreo, 1º Pavimento e 2º 

pavimento. Sua infraestrutura se compõem da seguinte forma (dados de 2017): 

• 103 leitos de Internação 

• 10 leitos de UTI Adulto 

• 10 leitos de UTI Neonatal 

• 05 leitos de UCI – Unid. Cuidados Intermediários 

• 12 Salas Cirúrgicas  

• 02 Salas Obstétricas 

Da estrutura acima descrita, é destinado ao SUS: 

• 60 leitos de Internação, sendo 16 leitos para a Obstetrícia. 

• 05 leitos de Hospital Dia Cirúrgico. 

• 07 leitos de UTI Adulto. 

• 04 leitos de UTI Neonatal (ampliação de 04 para 08 leitos, em virtude da 

solicitação de credenciamento vinculado à proposta de aumento dos leitos). 

O sistema de bibliotecas 

O sistema de bibliotecas da PUC-SP disponibiliza à comunidade acadêmica 

serviços e produtos que permitem o acesso a recursos informacionais necessários ao 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, organiza, preserva e 

dissemina a produção do conhecimento; promove o intercâmbio entre bibliotecas 

nacionais e internacionais, satisfazendo as necessidades dos usuários; orienta o uso das 

fontes de informação nos diversos suportes físicos e virtuais e mantem acervo 

consistente e atualizado. 
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A PUC-SP possui atualmente sete bibliotecas integradas em rede informatizada, 

de forma compartilhada e padronizada, por meio do software Aleph, na base de dados 

Lumen disponível no site da Biblioteca.  Mantém a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações Sapientiae (defendidas na Universidade), o Portal de Revistas da PUC-SP 

e outras Bases de Dados assinadas e de livre acesso, assim como o acesso, integral, ao 

Portal de Periódicos da CAPES. 

Participa de programas cooperativos: BDTD (Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, coordenado pelo IBICT); CCNP – Catálogo Coletivo Nacional de 

Periódicos; ReBAP (Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia) e BVS-Psi 

(Biblioteca Virtual em Saúde em Psicologia) e Lilacs. 

O sistema de biblioteca ampliou sua rede de atendimento, melhorando o acesso 

aos serviços e ao acervo, formado por livros, dissertações e teses, periódicos, filmes, 

mapas, folhetos, TCC, CD-ROM, obras raras e antigas, e-books e bases de dados. 

Visando  atender a demanda dos cursos de graduação e pós-graduação, o 

Sistema de Bibliotecas computa um crescimento sensível no número geral do acervo 

todos os anos. Em 2017, o acervo geral contou com 771.116 exemplares, sendo que a 

maior parte do acervo se encontra no campus Perdizes (Biblioteca Nadir Gouveia 

Kfouri) e na biblioteca do campus Sorocaba (Biblioteca Fac. Ciências Médicas e da 

Saúde). O quadro abaixo apresenta os dados distribuídos por biblioteca e campus. 

Justifica-se que a estabilidade do número títulos periódicos é devida a migração do 

formato do material, que vem deixando de ser adquirido em versão impressa para 

materiais de cunho digital.  

Quadro 73.  Acervo Geral 2015 a 2017 

Quantidade total do acervo por Biblioteca  

Biblioteca Títulos Exemplares Título Periódico 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

BNGK (Biblioteca Nadir 

Gouvêa Kfouri) 
293054 301.071 305.774 398022 409.675 415.308 4943 4.943 4.903 

BFCET (Biblioteca Fac 

Centro Exatas e Tecnologias) 
32659 33.005 33.394 51207 52.104 52.596 810 810 810 

BTD (Biblioteca Técnica 

DERDIC) 
5919 5.977 5.978 17304 17.403 17.404 138 138 138 

BFCMS (Biblioteca Fac. 

Ciências Médicas e da Saúde) 
14079 14.373 14.529 92040 92.864 93.077 1705 1.705 1.705 

BCS (Biblioteca Campus 

Santana) 
14493 14.646 15.410 33539 33.708 35.006 172 172 172 

BCC (Biblioteca Campus 

Consolação – Cogeae) 
6895 6.929 6.929 10263 10.358 10.358 64 64 64 

BCI (Biblioteca Campus 

Ipiranga) 
53254 54.901 55.668 144556 146.427 147.367 891 891 891 

Fonte: Biblioteca/Consulteg – anos base 2016 e 2017 

 
 
 



244 
 

Sobre a quantidade dos materiais acrescidos por ano nas Bibliotecas da 

Instituição, apresentamos os seguintes dados: 

Quadro 74. Crescimento do acervo por ano - (livros, periódicos, trabalhos acadêmicos 

defendidos na Instituição, filmes, folhetos, etc). 

 

Bibliotecas/campus 

Todos os materiais Periódicos  

Títulos Exemplares Títulos Subtraídos 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017 

Campus Perdizes – BNGK  3.228 9.853 4.703 4.378 13.666 5.633 22 28 34 74 

Campus Consolação - BFCET 110 250 389 160 632 492 11 1 0 0 

Biblioteca  Derdic – BTD  112 45 1 163 48 1 8 0 0 0 

Campus Sorocaba – BFCMS  92 187 156 160 399 213 14 2 1 0 

Campus Santana – BCS  279 153 764 344 169 1.298 34 0 0 0 

Biblioteca Cogeae – BCC  40 24 1 56 36 1 0 0 0 0 

Campus Ipiranga – BCI  568 1.647 767 2328 1.871 940 89 0 0 0 

Total 4.429 12.159 6.781 7.589 16.821 8.578 178 31 35 74 

Fonte: Biblioteca/Consulteg – anos base 2015, 2016 e 2017. Os dados referem-se ao número de materiais adquiridos 
por ano. 

Nota-se que a taxa de acréscimo do acervo foi bem acentuada nos campi 

Perdizes porque recebeu a maior parte do acervo advindo do campus Barueri, fechado 

no início de 2015. O acervo do campus Sorocaba obteve expressivo aumento em 

atendimento a especificidade da área das ciências médicas e da saúde. O campus 

Ipiranga também computou um grande salto em relação aos títulos e exemplares para 

atender as necessidades dos cursos que estão alocados nesse campus. Quanto ao acervo 

da Derdic, que expressa um declínio de materiais, justifica-se pela reformulação do 

espaço físico que não comportava uma biblioteca de grande porte, sendo que o seu 

acervo foi transferido para o Campus Perdizes, onde pode atender a um maior número 

de estudantes vinculados ao curso de Fonoaudiologia e outros estudantes e 

pesquisadores da área. A reestruturação do espaço físico da biblioteca da Derdic 

continuará a comportar um pequeno acervo mais voltado para assuntos técnicos da área. 

Com o objetivo de promover e ampliar ainda mais o acesso à informação 

especializada e contribuir com as atividades do ensino, pesquisa e extensão, a biblioteca 

da PUC-SP disponibiliza um grande acervo digital para a prestação de serviços de 

informação técnico-científica sendo contadas as seguintes bases de dados:  

- RTOnline (assinada desde 2011):  Base de dados jurídica online, com acervo 

atual e histórico dos periódicos da Editora Revista dos Tribunais. Conteúdo 

inter-relacionado de doutrina, jurisprudência, legislação e súmulas. Além de 

notícias da Agência Reuters. Está disponível, remotamente, à toda comunidade 
da PUC-SP.  Em 2017 há registro 31.000 acessos. 

 

- Biblioteca digital Evolution (assinada desde 2015). E-volution Biblioteca 

Virtual Multimídia da Elsevier, oferece e-books da área de saúde. Em 2017 

houve ampliação na quantidade de títulos assinados, de 17 títulos em 2016 para 
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380 em 2017. Está disponível, remotamente, à toda comunidade da PUC-SP.  
Em 2017 há registro de 14.144 visualizaçções. 

- Coleção ABNT (assinada desde 2016).  São assinadas 84 normas referentes à 

normalização de documentos e Normas Técnicas para os Cursos de Engenharias 

e para o Núcleo de Pesquisas e Serviços Tecnológicos, NPT–PUC-SP. Está 

disponível, apenas na intranet PUC-SP, à toda comunidade. 

 Há registro de 289 visualizações.  

- Biblioteca Digital “Minha Bilbioteca” (assinada em setembro/17). Contem cerca 

de 9.000 títulos de E-book em todas as áreas. Assinatura inicial, está disponível, 

remotamente, para os cursos da área da saúde (Medicina, Enfermagem e 
Fisioterapia).   Há registro de 27.721 acessos. 

- HeinOnline (assinada em abril/17). É uma base de dados norte-americana que 

disponibiliza o acesso ao texto completo de mais de 2.500 documentos jurídicos 

entre revistas de direito, legislação americana, tratados e acordos internacionais, 

decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, obras clássicas sobre a história 

jurídica americana, além de outros documentos. Está disponível, via VPN, à toda 

comunidade da PUC-SP.  Há registro de 2.298 acessos. 

 

Em relação às atividades aos serviços prestados, relacionados a empréstimos, 

consultas presenciais e online por biblioteca, além de outros serviços, temos os 

seguintes dados: 

Quadro 75. Número de empréstimos, consultas e renovação por biblioteca  

Biblioteca Ano 
Empréstimos Consultas Renovação 

Interno Externo in loco online 

Campus Consolação (BFCET) 

2015 4.707 22 1.900 1.900 5.035 

2016 4026 1 1872 9999 4.000 

2017 4.026 1 1.913 3.201 3.147 

Campus Ipiranga (BCI) 

2015 3.961 53 1.890 1.890 3.695 

2016 4076 3 1531 3806 3.496 

2017 4.076 3 1.162 2.621 2.929 

Campus Perdizes (BNGK) 

2015 99.780 412 137.475 276.773 51.305 

2016 91143 45 138189 92849 91.460 

2017 91.143 45 24.138 84.038 74.900 

Campus Santana (BCS) 

2015 2.418 14 746 746 2.435 

2016 2275 0 1100 1757 2.250 

2017 2.275 0 793 1.718 1.547 

Campus Sorocaba (BFCMS)(a) 
2015 9.255 9 155 155 18.045 

2016 14378 0 14532 4280 17.906 

2017 14.378 0 8.558 3.331 12.655 

Cogeae (BCC) 

2015 1.822 0 652 652 1.800 

2016 925 0 100 1044 926 

2017 925 0 0 903 154 

Derdic (BDT) 

2015 148 4 1.733 2.137 62 

2016 177 0 1326 434 169 

2017 177 0 1.006 1.390 68 
Fonte: Biblioteca. (a) BFCMS oferece também acesso à Biblioteca Digital Evolution. 

 

Cabe ressaltar ainda, o acesso no catálogo on-line que, em 2016, obteve 746.803 

e em 2017 foram 666.034 acessos. Esses números superestimam ainda mais o número 

de acesso e visitações do Sistema de Biblioteca.  
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Ao longo do ciclo avaliativo 2015 -2017 o sistema de biblioteca da Instituição 

ofereceu 3991 treinamentos e capacitação presencial. As bibliotecas oferecem 

treinamentos para pesquisa em bases de dados e no catálogo online Lumen; orientação à 

localização de obras impressas no acervo; uso de serviços de reserva e renovação de 

empréstimos, etc.  

Quadro 76. Número de treinamentos Portal Capes e outras bases 2015 a 2017 

Biblioteca 2015 2016 2017 

Campus Perdizes (BNGK) 485 584 634 

Campus Consolação 
(BFCET) 

103 121 128 

Derdic (BDT) 26 445 515 

Campus Sorocaba (BFCMS)
 

380 48 23 

Campus Santana (BCS) 54 21 7 

Cogeae (BCC) 127 35 0 

Campus Ipiranga (BCI) 135 60 60 

Total treinamentos 1310 1314 1367 
Fonte: Biblioteca 2015 a 2017 –dados disponibilizados em janeiro 

Com os objetivos de alinhar o acervo da Biblioteca aos objetivos e necessidades 

institucionais, publicar a produção acadêmico-científica da PUC-SP, produzir ações de 

comunicação interna e externa, atualizar infraestrutura tecnológica, atender aos alunos 

portadores de necessidades especiais e inovar o Serviço de Circulação das obras, abaixo 

são apresentados o plano de trabalho contendo objetivos, metas e alcances da Biblioteca 

ao longo dos anos 2015, 2016 e 2017: 

Ano 2015 

- Meta 1: 

Adequar à infraestrutura física das Bibliotecas de forma a oferecer melhores 

condições de estudo e ambientação aos usuários e funcionários. 

Ações da meta 1: 

 Biblioteca Campus Monte Alegre – remodelar o Setor de atendimento, 

para promover a acessibilidade aos usuários e ergonomia aos 

funcionários 

 Elaborar Projeto com a Diplad  

 Execução da obra 

 Bib. C. Consolação - reforma geral do Espaço Físico, instalações e 

mobiliário  

 Elaborar o Projeto Arquitetônico. 

 Elaboração de Projeto em conjunto com a Direção do Campus para 

Captação de Recursos 
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 Início da Reforma  

 Elaboração de orçamento de Sistema de Segurança de acervo 

 Bib. C. Sorocaba - Elaborar Projeto de Climatização, visando um 

ambiente de estudos com mais conforto, bem como a preservação do 

acervo  

 Elaborar Projeto em conjunto com a Diplad  

 Adequação do telhado para impedir ação de pombos 

 Conserto do piso do subsolo, danificado desde 2013 

 Bib. COGEAE/Consolação - Ampliação do Espaço Físico 

 Estudo dos Espaços disponíveis e Projetos 

 Execução do Projeto 

 Criação e adequação de um local, com grande área, para permitir o 

remanejamento de acervos antigos ou de baixo uso das bibliotecas, 

visando propiciar espaços se armazenamento para as novas aquisições 

 Definição do local 

 Organização do espaço com mobiliário 

Resultados alcançados 

 O balcão de atendimento foi reformado em atendimento à acessibilidade 

dos usuários, porém ainda é preciso redimensioná-lo para melhorar a 

ergonomia aos funcionários. 

 Foi elaborado, pela Diplad, projeto de reforma geral da Biblioteca, bem 

como o orçamento já enviado à FUNDASP para análise e aprovação. 

 Apenas o telhado, foi consertado. Foram instaladas telas para impedir a 

entrada de pombos. 

 O local para remanejamento de obras foi definido. Será no Campus 

Ipiranga. A Diplad projetou a ocupação do espaço. Está em tramitação o 

processo de aquisição das estantes. 

- Meta 2: 

 Implantar o Repositório Institucional para disponibilizar as publicações 

acadêmicas (teses/dissertação, tcc, relatório de iniciação científica, etc..) 

 Ações da meta 2: 

 Disponibilização e customização, pela DTI, de versão atualizada do 

Software Dspace, bem como servidor compatível para a diversidade e 

quantidade dos documentos a serem inseridos no RI 

 Formação da Equipe Técnica para garantir a rotina da execução dos 

trabalhos. 

- Meta 3: 

 Atualizar o software ALEPH para propiciar a implantação de novos 

serviços.  

Ações da meta 3: 
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 Disponibilização de Servidor, pela DTI, para permitir a troca de versão 

do referido software (já solicitado à DTI em 2013) Cronograma a ser 

definido pela DTI 

- Meta 4: 

 Realizar o inventário dos acervos das Bibliotecas 

Ações da meta 4: 

 Adequação do ALEPH às necessidades do inventariamento dos acervos e 

aquisição de equipamento.  

 Efetuar a customização  

 Aquisição de 02 coletores de código de barras com memória  

 Realização do inventário por áreas de assunto e tipos de documentos 

Resultados alcançados 

 Houve a customização do módulo de inventário. A Biblioteca C. 

Sorocaba realizou os testes, possibilitando a rotina de execução. Para a 

execução da atividade é necessário a aquisição dos coletores para a 

realização do inventário do acervo. 

- Meta 5: 

 Prover as Bibliotecas com novos equipamentos visando permitir 

agilidade e eficiência nos desenvolvimentos dos trabalhos e pesquisas 

Ações da meta 5: 

 Definir prioridades e quantidades para aquisição dos equipamentos 

Resultados alcançados 

- Meta 6: 

 Ampliar e atualizar os acervos em todos os formatos, visando a 

otimização de acessos e espaços físicos 

Ações da meta 6: 

 Desenvolvimento de Política de atualização de acervos que preveja a 

aquisição de E-books e conteúdos digitais como alternativa à oferta de 

recursos impressos  

 Trabalhar junto às Coordenações de Cursos no sentido de indicar 

bibliografias que estejam em formato eletrônico 

 Estabelecimento de canal com a DTI para garantir o acesso aos 

conteúdos entre fornecedores e usuários 

Resultados alcançados 

 A Política de Desenvolvimento de Acervo foi elaborada e submetida à 

Magnífica Reitora para análise e aprovação. 

 Foram adquiridos todos os pedidos de compras de livros, bem como a 

assinatura de uma Base de Dados de e-book, contendo 30 títulos na área 
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da saúde e a renovação de assinatura de 02 portais de revistas eletrônicas 

na área de Direito. 

 A avaliação do Curso de Jornalismo propiciou um trabalho conjunto da 

Biblioteca com a Coordenação do Curso, obtendo, dessa forma, um bom 

resultado 

Ano 2016 

Objetivo 1  

 Alinhar o acervo da Biblioteca aos objetivos e necessidades 

institucionais 

- Meta 1:  

 Otimização dos recursos informacionais e espaço físico. 

Ação da meta 1. 

 Submeter a Política de Desenvolvimento de Coleções para aprovação 

Reitoria 

 Atualizar e ampliar o acervo em todos os formatos atendendo as 

demandas dos cursos, bem como atualização das edições de obras 

existentes  

 Manter assinatura dos periódicos 

 Assinar bases de dados de e-books 

 Remanejar obras antigas e com baixo uso para espaço já definido no 

Campus Ipiranga 

 Efetuar o desbaste do acervo 

Resultados Alcançados  

 Em março, encaminhamos à Magnífica Reitora a minuta da Política para 

análise e aprovação.  

 Todos os itens solicitados em atendimento às bibliografias dos cursos 

foram adquiridos.  

 As assinaturas dos periódicos foram mantidas. 

 Foi assinado a Base de dados Evolution para o curso de Medicina; 

Renovação da assinatura da Base da RT Online para o curso de Direito;  

 Assinatura das Normas ABNT em formato Digital.  

 O processo de remanejamento das obras antigas está sendo realizado, 

tornando-se uma rotina nas atividades das Bibliotecas.  

 Para realizar esse serviço aguarda-se a aprovação da Política de 

Desenvolvimento de Coleções. 

- Meta 2:  

 Atender demandas de cursos a serem avaliados pelo MEC 

Ação da meta 2 

 Verificar bibliografias dos cursos de graduação para avaliação in loco 

Resultado Alcançado 

 Trabalhamos as bibliografias dos cursos de Ciências Sociais, Ciências da 

Computação e Engenharia Elétrica, porem este último ainda não foi 

adquirida a bibliografia. Assim como a Bibliografia do Curso de 

Fisioterapia.  

- Meta 3:  

 Preservação do acervo 
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Ação da meta 3 

 Manter a encadernação das obras danificadas em todas as bibliotecas. 

Resultado Alcançado 

 Foram encadernadas as obras previstas no cronograma anual. 

 

Objetivo 2:  

 Publicar a produção acadêmico-científica da PUC-SP em meio eletrônico 

- Meta 1:  

 Implantação do Repositório Institucional – Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações PUC-SP 

Ação da meta 1 

 Ação conjunta com a DTI para a customização do Software DSpace e 

migrar a Base de Teses existente para o novo Software (TEDE 2) 

 Incluir as publicações acadêmicas (tese, dissertação, tcc, relatório de 

iniciação científica, etc.) no repositório   

Resultado Alcançado 

 Ocorreu a troca do software da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações TEDE 2 com plataforma DSpace. Em abril iniciou-se a 

migração dos dados, finalizando, após análise de consistência dos 

registros, em julho.  

 De acordo com o IBICT, que gerencia a BDTD Nacional, será possível 

incluir outros tipos de publicação no TEDE 2. Para esse fim, aconselha a 

criação de um Repositório Institucional em uma nova instalação do 

DSpace. 

- Meta 2:  

 Portal de Revistas PUC-SP 

Ação da meta 2 

 Portal de Revistas PUC-SP 

 Portal de Revistas PUC-SP 

 Portal de Revistas PUC-SP 

 Portal de Revistas PUC-SP 

 Instruir os editores das revistas na submissão no programa SEER e 

orientar a normalização do periódico 

Resultado Alcançado 

 Em 2016 a Biblioteca assume a gestão do Portal de Revistas da PUC-SP 

para prestar suporte aos editores conforme Ato nº01/2016. Foi atualizado 

o Software SEER que estava com 10 versões defasadas.  

 Criação de área online destinada a alocar revista com publicação atrasada 

ou descontinuada.  

 Tratativa de afiliação com a ABEC Brasil que representa a CrossRef no 

Brasil, para a obtenção do DOI (Digital Object Identifier).  
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 Realização de palestras para capacitação dos editores e do pessoal 

técnico da Biblioteca. Convidados: André Serradas, responsável pelo 

Portal de Revistas da USP e Bruna Erlandsson, representante do 

convênio ABEC Brasil/CrossRef. 

 Capacitação e orientação aos Editores na configuração de suas revistas, 

compreensão de fluxo editorial e publicação de novos números.  

Objetivo 3:  

 Produzir ações de comunicação interna e externa 

- Meta 1: 

 Divulgação dos produtos e serviços oferecidos 

Ação da meta 1 

 Reformular a homepage da Biblioteca 

Resultado Alcançado 

 Material entregue à DTI para a reformulação da homepage. 

Objetivo 4:  

 Atualizar infraestrutura tecnológica 

- Meta 1:  

 Substituição dos equipamentos incompatíveis com as necessidades das 

atividades desenvolvidas 

Ação da meta 1 

 Substituir os equipamentos de informática que estão defasados 

Resultado Alcançado 

 Foram substituídos, apenas, equipamentos na Biblioteca do Campus 

Ipiranga.   

- Meta 2:  

 Atualização do Software da Biblioteca 

Ação da meta 2 

 Atualizar versão do Software Aleph (estamos defasados em duas 

versões) 

 Migração dos Registros do Software Sophia que era utilizado pelas 

bibliotecas dos Campi Ipiranga e Santana 

 Resultado Alcançado 

 Processo iniciado em novembro/16, está em andamento.  

 Foram migrados 16.307 itens da Biblioteca do Campus Santana e 60.166 

itens da Biblioteca do Campus Ipiranga para o Software Aleph. 

- Meta 3:  

 Implantação do EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas) no Aleph 
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Ação da meta 3 

 Executar a customização do módulo EEB 

Resultado Alcançado 

 Aguardando a finalização da troca de versão do Aleph. 

Objetivo:  

 Atender aos alunos portadores de necessidades especiais 

- Meta 1:  

 Atendimento aos alunos deficientes visuais 

Ação da meta 1 

 Digitalização dos textos da Bibliografia básica e complementar  

 Equipar as bibliotecas com recursos necessários para a leitura de alunos 

com baixa visão, após estudos de necessidades 

Resultado Alcançado  

 Foram digitalizados os textos da Bibliografia para duas alunas cegas.  

 Sugerimos, com a orientação da Associação Brasileira de Assistência ao 

Deficiente visual – Laramara, um scanner para digitalização. O processo 

de compra foi tramitado pela Pró-reitora de Graduação. 

Objetivo:  

 Inovar o Serviço de Circulação das obras 

- Meta 1:  

 implantar serviço de autoatendimento para empréstimo e devolução de 

obras 

Ação da meta 1 

 Elaborar plano de viabilização desse objetivo 

Resultado Alcançado 

 Reunião com o fornecedor dos equipamentos para conhecimento do 

processo de funcionamento, para posterior elaboração do Plano. 

 

Ano 2017 

Objetivo 1:  

 Garantir a manutenção e atualização do acervo de cada Unidade, 

alinhando-o aos objetivos e necessidades institucionais 

- Meta 1:  

 Implantar as ações   

Ação da meta 1 

 Atender às demandas bibliográficas, em qualquer suporte, dos cursos, 

bem como manter atualizada as edições das obras mais utilizadas   
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 Propor assinatura de bases de dados de e-books, preferencialmente, que 

atendam à bibliografia dos cursos 

 Definir procedimentos e prazos de envio das bibliografias às Bibliotecas 

 Implantar a Política de Desenvolvimento de Acervo das Bibliotecas 

 A minuta da Política foi encaminhada à Reitoria para análise, avaliação 

e, posterior, aprovação 

 Efetuar o desbaste do acervo, a partir da aprovação da Política de 

Desenvolvimento de acervo 

Resultados Alcançados  

 Todas as solicitações de atualização bibliográfica foram atendidas. 

 Neste ano foram assinadas 2 novas Bases de Dados: HeinOnline para o 

Curso de Direito e Minha Biblioteca para 3 cursos na área da saúde 

(Mediciana, Enfermagem e Fisioterapia). 

 A minuta da Política foi encaminhada à Magnífica Reitora para análise e 

aprovação. 

 A realização desse serviço depende da aprovação da Política de 

Desenvolvimento de Acervo. 

- Meta 2:  

 Preservação do acervo 

Ação da meta 2 

 Manter a encadernação das obras danificadas em todas as bibliotecas, 

para sua conservação, ampliando a utilização. 

 Resultado Alcançado 

 Serviço mantido. Neste ano o Setor Central de Cópias passou a realizar a 

encadernação de obras. 

Objetivo 2:  

 Publicar a produção acadêmico-científica da PUC-SP em meio eletrônico 

Meta 1: 

  Implantação do Repositório Institucional 

Ações da meta 1 

 Disponibilizar, pela DTI, a versão atualizada  do programa Dspace e 

customizar  comunidades e coleções para os tipos de documentos a 

serem inseridos, tais como, TCC, Relatório de Iniciação Científica, 

Monografia COGEAE, etc.  

 Estabelecimento de Equipe técnica com as Unidades envolvidas para a 

capacitação e inclusão das publicações no repositório  

Resultados Alcançados 

 Tratativas com a DTI, em andamento.  

Meta 2:  
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 Capacitação de Editoração no Portal de revistas 

Ações da meta 2 

 Instruir os editores das revistas eletrônicas no processo de editoração  no 

programa SEER e orientar na normalização dos periódicos 

 Auxiliar no processo de  indexação das revistas contidas no Portal  em 

bases de dados. 

Resultados Alcançados 

 Foi estabelecido procedimento de adoção do DOI (Document Object 

Identifier) para os artigos das revistas que foram contempladas com esse 

benefício.   

 A Equipe técnica da Biblioteca está prestando auxílio aos Editores 

Científicos.  

Objetivo 3:  

 Produzir ações de comunicação interna e externa e de capacitação 

- Meta 1:  

 Divulgação dos produtos e serviços oferecidos 

Ações da meta 1  

 Reformular a homepage da Biblioteca  

Resultados Alcançados 

 A página da Biblioteca foi reformulada. 

 

- Meta 2:  

 Melhoria na prestação dos serviços e produtos 

Ações da meta 2 

 Promover treinamentos, mediante o estabelecimento de um programa, à 

Comunidade Acadêmica dos recursos informacionais disponíveis, de 

acordo com as especificidades de cada Unidade.  Foram realizados 

treinamentos sobre os recursos informacionais, com maior ênfase, de 

acordo com as solicitações, ao Portal de Periódicos da CAPES. 

Resultados Alcançados 

 Foram realizados treinamentos sobre os recursos informacionais, com 

maior ênfase, de acordo com as solicitações, ao Portal de Periódicos da 

CAPES. 

Objetivo 4:  

 Atualizar infraestrutura tecnológica 

Meta 1:  

 Substituição dos equipamentos incompatíveis com as necessidades das 

atividades desenvolvidas 

Ação da meta 1 
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 Atualização dos computadores de uso administrativo e de pesquisa dos 

usuários em todas as Bibliotecas, que estão defasados em relação às 

necessidades das atividades desenvolvidas. Essa ação depende da 

liberação desses recursos pela DTI. 

Resultado Alcançado 

 Foram trocados 2 computadores. Quanto aos demais, receberam 

atualização do Sistema Operacional. 

Percebe-se pelos dados e ações realizadas nos últimos anos que o Sistema de 

Bibliotecas da PUC-SP tem ampliado os serviços prestados à comunidade universitária 

interna e externa, facilitando o acesso ao acervo por meio de diferentes 

encaminhamentos. Nota-se ainda que os investimentos para a ampliação, atualização e 

manutenção das bibliotecas – físicas e online – estão comprometidos em acompanhar os 

cursos da instituição bem como proporcionar a otimização de recursos financeiros e 

humanos, com o compartilhamento dos recursos bibliográficos entre as próprias 

bibliotecas do Sistema.  

A infraestrutura na Avaliação de cursos: comentários dos coordenadores de curso 

de Graduação. 

Na perspectiva do constante empenho pelo aperfeiçoamento dos cursos de 

graduação da instituição, ao longo no ciclo avaliativo foram realizadas diferentes formas 

de avaliação. Durante um longo tempo abordou-se a questão da infraestrutura para o 

ensino por meio da questão aberta da avaliação da docência. Nela os estudantes e os 

professores são frequentemente consultados sobre a infraestrutura das salas de aulas e 

espaços comuns da Universidade. As respostas oriundas dessa consulta avaliativa são 

encaminhadas aos gestores de cursos e a instâncias responsáveis pelo espaço físico da 

Instituição.  

Ainda com o objetivo de ampliar os estudos sobre os espaços de ensino na 

Universidade, no ano de 2016, a CPA desenvolveu um projeto ainda maior com a 

intenção de estreitar as relações entre os cursos e a autoavaliações, como já citado na 

Dimensão de Ensino deste Relatório.   

A avaliação de cursos abarcou apenas os cursos que participaram do Enade 2016 

e os que estavam previstos para avaliação in loco, a saber: Ciência da computação, 

Ciências Sociais, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina e Serviço Social. 
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Após o levantamento das informações, a CPA produziu um relatório contendo as 

seguintes informações: 

Características Gerais do Curso – oferta e demanda do curso, bolsas, evasão e 

reprovação dos estudantes, perfil dos estudantes (dos ingressantes e dos egressos) e 

perfil do docente (enquadramento da carreira e produção docente). 

Resultados das Avaliações: interna e externa – resultados das avaliações da 

Docência e de Curso, o CPC de cursos, resultados das avaliações in loco e o estudo dos 

microdados do Enade. 

Infraestrutura da instituição: dados coletados a partir resultados das avaliações 

internas e externas. 

Para a discussão deste capitulo serão consideradas as falas de coordenadores e 

outros gestores que são exclusivamente dirigidas à infraestrutura.   

O relatório de avaliação de cursos abordou a infraestrutura de modo a apresentar 

dados que pudessem ser articulados e pensados conjuntamente a outros dados internos e 

que são de conhecimento da própria gestão dos cursos. Foram levantados dados dos 

comentários de estudantes e professores na Avaliação da Docência, Avaliação de Curso 

e informações advindas das respostas dos estudantes concluintes do Enade, via 

microdados.  

Com base nas informações realçadas no documento entregue a eles é que a 

equipe gestora do curso apontou para as principais situações refletidas no curso e pelo 

curso, no sentido de indicar os encaminhamentos e as ações decorrentes. Abaixo estão 

reunidas as principais ações, recomendações e encaminhamentos, destacando as 

potencialidades e fragilidades sobre a infraestrutura e instalações físicas para a condição 

do ensino: 

Quadro 77. Instrumento de acompanhamento das ações planejadas pelos cursos 

Infraestrutura e 

instalações 
Ações, recomendações e encaminhamentos dos gestores 

Laboratórios 

- Atende de forma satisfatória as necessidades do curso ciências da computação. 

- O laboratório de Engenharia Civil, no qual são ministrados os conteúdos 

experimentais das disciplinas de Materiais de Construção Civil, Tecnologia da 

Construção Civil e Mecânica dos Solos e Geologia, recebeu equipamentos 

complementares como balança hidrostática e dispositivos para o ensaio de tração 
por compressão diametral e tração na flexão. 

- Em relação à área computacional, foi adquirido o software de cálculo estrutural 

TQS que permitirá aos alunos de disciplinas como Simuladores na Engenhara 

Civil e Concreto Armado a aplicação dos conceitos apresentados e 

desenvolvimento de projetos. 

- O laboratório de química está em estado precário. Necessidade de readequação, 
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reformulação e modernização. 

- Necessidade de modernização dos laboratórios das disciplinas do ciclo 

profissionalizante. Ação: O coordenador do curso, em conjunto com o NDE, está 

desenvolvendo um projeto de modernização dos laboratórios do ciclo 

profissionalizante. Para tal, estamos desenvolvendo parcerias com fabricantes 
renomados de software e hardware didáticos, como a National Instruments, com o 

intuito de cotar a nova infraestrutura dos laboratórios. 

- A infraestrutura dos laboratórios de informática atende de forma satisfatória as 

necessidades do curso (Eng. Elétrica). 

Salas de aulas 

- Necessidade de readequação, reformulação e modernização. 

- salas de aula precárias e que dificultam muito o processo de ensino e 

aprendizagem. 

- salas de aula parcialmente adequadas, o piso, as carteiras, a lousa e pintura 

devem ser melhoradas. 

- falta de climatização nas salas de aulas. 

- mobília inadequada e desconfortável. 

- sugere-se a instalação de pranchetas em pelo menos uma sala para a disciplina 

de Expressão Gráfica. 

Recursos didáticos/ 

Equipamentos 

- lousa, giz, marcador quadro branco, Datashow e etc do professor são 
ultrapassados e limitados. 

- os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados 

para a quantidade de estudantes. 

- os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao 

curso. Embora os equipamentos das aulas práticas do básico devam ser 

modernizados. 

- o espaço físico do curso é restrito. Recomendação: Uma ampliação para 

simulação de um canteiro de obras pode contribuir para uma melhor avaliação 

- está prevista também a aquisição do permeâmetro de carga constante para as 

aulas de mecânica dos Solos que ocorrerão no 2º semestre. 

Biblioteca 

- a biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram. 

- a instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis 
em acervos virtuais. 

- necessidade de e compra de novos livros, necessários para o reconhecimento do 

curso junto ao MEC. 

Outros espaços - o refeitório, cantina e banheiros devem ser melhorados. 
Fonte: Relatórios de Avaliação de Cursos 2016 

A partir das análises das falas dos gestores dos cursos pode-se afirmar que, de 

uma maneira geral, o espaço físico e as instalações da instituição têm atendido a maior 

parte das necessidades de infraestrutura que se relacionam diretamente com as ações 

pedagógicas do ensino-aprendizagem. Para os gestores é imprescindível que a 

infraestrutura receba continuamente investimentos de adaptação e modernização para 

atender as práticas dos cursos. Deve-se investir em equipamentos e espaços para atender 

aos estudantes, conforme proposto e previsto nos projetos pedagógico do curso (PPC). 

Alguns gestores propuseram ações para a melhoria do espaço físico e de recursos que 

atendam as especificidades de seus cursos. Outros ainda recomendaram reformas e 

atenção a espaços coletivos.  

O trabalho de avaliação de cursos, finalizado com a participação dos gestores 

dos cursos, mostrou o comprometimento e preocupação com as avaliações internas e 

externa e de como os resultados são considerados no âmbito do curso. Percebe-se ainda 
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que o envolvimento da comunidade universitária na avaliação não visa apenas o 

atendimento das exigências do MEC, mas, entendemos que os processos avaliativos têm 

sido, principalmente, fonte para ações que buscam o constante aperfeiçoamento e 

qualidade dos cursos. Além disso, a proximidade da CPA com os cursos tem 

contribuído também para o melhor entendimento da comunidade universitária sobre o 

papel exercido pela CPA e principalmente, a função da autoavaliação de cursos.  

Enade: análise das respostas dos estudantes sobre infraestrutura e recursos para o 

ensino. 

Com o propósito de propiciar um olhar mais abrangente da realidade da 

instituição e suas necessidades, para avaliar e aperfeiçoar as condições das instalações 

físicas e de equipamentos voltados à prática pedagógica na instituição acredita-se que 

uma análise conjunta de dados produzidos internamente, pela autoavaliação, e os das 

avaliações externas, pode contribuir positivamente para as ações que se pretende 

realizar na Universidade.  

Nesse trecho, serão apresentados os resultados obtidos a partir de levantamento 

dos microdados do Enade. Os dados se referem a amostras definidas pelo MEC das 

respostas dos estudantes ao questionário socioeconômico, do qual, para este estudo, 

foram extraídas variáveis relativas à infraestrutura. 

Para que fosse possível a realização da coleta e a análise dos microdados foram 

consideradas as respostas dos estudantes dos cursos escalonados pelo Enade no ano de 

referência (2013 e 2014). Ou seja, o estudo considerou as respostas dos estudantes que 

participaram do Enade em 2013 (cursos: Fonoaudiologia, Enfermagem, Medicina, 

Serviço Social, Gestão Ambiental, Fisioterapia) e 2014 (cursos: Ciências Sociais, 

Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia 

Civil, Sistemas da Informação; Ciênc. Biológicas, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Letras Português –Inglês, Matemática e Pedagogia).  

Os dados foram analisados com base em procedimentos estatísticos que 

procurou comparar a situação da PUC-SP em relação a outras instituições de ensino 

superior, distribuindo a amostra em três categorias – outras IES em SP Capital, Outras 

IES em SP interior e outras IES fora do Estado de SP. 

Abaixo apresentamos os gráficos com resultados gerais de cursos, elaborados a 

partir de informações dos microdados do Enade 2013 e 2014. Conforme mencionado no 
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Eixo 1 – Planejamento e Avaliação, essa pesquisa tomou como dados as respostas dadas 

pelos estudantes concluintes a questões específicas sobre infraestrutura do questionário 

do estudante no Enade. 

Gráfico 104. Enade 2013 - avaliação da infraestrutura e instalações físicas da PUC-SP e outras 
IES.  

 
Fonte: Microdados do Enade – 2013 

Para o gráfico acima foram utilizadas as respostas às seguintes questões: 

Questão 39 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem problemas e 

dificuldades relacionados ao processo de formação; Questão 40 - A coordenação do 

curso promoveu ações de mediação em situações eventuais de conflito ocorridas na 

relação professor-aluno; Questão 55 - Os professores apresentaram disponibilidade para 

atender os estudantes; Questão 58 - A instituição dispôs de quantidade suficiente de 

funcionários para o apoio administrativo e acadêmico; Questão 59 - O curso 

disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes; Questão 60 - As 

condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas; Questão 61 - Os 

equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a 

quantidade de estudantes; Questão 62 - Os ambientes e equipamentos destinados às 

aulas práticas foram adequados ao curso; Questão 63 - A biblioteca dispôs das 

referências bibliográficas que os estudantes necessitaram; Questão 64 - A instituição 

contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras disponíveis em acervos 

virtuais; Questão 65 - O ambiente acadêmico favoreceu a reflexão e convivência social 

de forma a promover um clima de respeito à diversidade; Questão 66 - A instituição 

contou com espaços de cultura, de lazer, de convívio e interação social; Questão 67 - A 

instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que 

atenderam as necessidades dos seus usuários. 
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Gráfico 105. Enade 2014 - Avaliação da infraestrutura e instalações físicas da PUC-SP e outras 

IES. 

 
Fonte: Microdados do Enade - 2014 

 

Para o gráfico acima foram utilizadas as respostas às seguintes questões: 

Questão 59 - A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio 

administrativo e acadêmico; Questão 60 - O curso disponibilizou monitores ou tutores 

para auxiliar os estudantes; Questão 61 - As condições de infraestrutura das salas de 

aula foram adequadas; - Questão 62 - Os equipamentos e materiais disponíveis para as 

aulas práticas foram adequados para a quantidade de estudantes; Questão 63 - Os 

ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso; 

Questão 64 - A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes 

necessitaram; Questão 65 - A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu 

acesso a obras disponíveis em acervos virtuais; Questão 68 - A instituição dispôs de 

refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades 

dos seus usuários. 

Os resultados desse estudo revelaram que os estudantes dos cursos Enade 2014 - 

Ciências Sociais, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Produção, Engenharia Civil, Sistemas da Informação; Ciênc. Biológicas, Filosofia, 

Física, Geografia, História, Letras Português-Inglês, Matemática e Pedagogia – 

avaliaram a infraestrutura e as instalações físicas da PUC-SP mais positivamente do que 

os estudantes dos cursos 2013 - Fonoaudiologia, Enfermagem, Medicina, Serviço 

Social, Gestão Ambiental, Fisioterapia, sendo 72% do índice de satisfação para 65,9%. 



261 
 

Com relação às outras IES, a PUC-SP não se diferenciou muito da avaliação feita pelos 

estudantes das outras categorias em suas instituições.  

Já em 2014, nota-se que o grau de satisfação dos estudantes da PUC-SP ficou 

mais abaixo que das demais IES, sendo que em relação às IES nacionais se diferenciou 

apenas por 4 pontos percentuais e em relação às IES do interior, 8 pontos percentuais. 

É muito importante ressaltar que esses resultados, embora gerais, foram 

agregados aos resultados de outras avaliações, o que propiciou uma análise mais 

abrangente das necessidades a serem tratadas pela instituição.  Em razão disso, todos os 

dados foram conjuntamente encaminhados aos gestores da Universidade para 

encaminhamentos que promovam a superação dos problemas apontados e consequente 

melhoria das condições de ensino na Universidade. 

Ações em atendimento a acessibilidade 

Em relação à acessibilidade da pessoa com deficiência visual, a biblioteca da 

Universidade vem atendendo aos pedidos de digitalização da bibliografia básica ou 

complementar dos cursos oferecidos na Universidade e transformando-as em arquivo 

audível a partir de programa instalado na Biblioteca do campus Perdizes. Esses arquivos 

são transferidos, quando solicitados, para os endereços eletrônicos dos estudantes que se 

utilizam desse recurso para seu aprendizado.  

Ao longo do ciclo avaliativo (2015-2017) foram realizadas ações de 

digitalização dos textos da bibliografia básica e complementar em atendimento aos 

estudantes cegos, proposta de investimentos em equipamentos e recursos necessários 

para a leitura de alunos com baixa visão como Laramara, um scanner para digitalização. 

O quadro abaixo apresenta as ações desenvolvidas em 2016 pelo sistema de 

biblioteca da PUC em prol do atendimento de pessoas com necessidades especiais aos 

materiais digitalizados, no caso, o apoio ao pesquisador e estudante com deficiência 

visual.  

Quadro 78.  Demonstrativo de trabalhos desenvolvidos em apoio ao pesquisador com 

deficiência visual 

Digitalização/Formatação de Textos para Portador de Def. Visual 

  Livro Capítulo/Artigo Total em Páginas 

2015 0 0 0 

2016 3 títulos = 718 páginas 726 páginas 1.444 

2017 0 0 0 
 Fonte: Sistema de Bibliotecas 
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Ainda visando o atendimento da acessibilidade foram realizadas outras ações 

previstas e orientadas pela Divisão de Infraestrutura e Plano Diretor – Diplad e direção 

dos campi. Dentre as atividades priorizadas estava a reforma, modernização e 

substituição de elevadores dos campi Perdizes, Consolação e Ipiranga. 

No campus Perdizes ainda foram realizadas reformas do espaço de convivência 

viabilizando a melhoria da acessibilidade. Durante o período de 2016 a 2018 a PUC-SP 

iniciou a reforma e modernização das calçadas internas e externas; bem como em 

rampas de acesso a mobilidades de pessoas deficiência motora e visual. Também houve 

reformas dos banheiros sendo entregues 33 novos, modernização de salas de aula - 10 

salas tecnológicas para uso dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão; 

recuperação da fachada dos edifícios Reitor Bandeira de Mello e cardeal Mota; reforma 

da “Prainha” (espaço de convivência dos estudantes); reforma dos quadros de energia; e 

revitalização das áreas verdes; 

No campus Consolação, além da instalação de elevadores, foi finalizada a 

plataforma elevatória no prédio 2 em atendimento a demandas específicas do campus e 

apresentados os documentos que demonstraram as adequações. A emissão do 

certificado de Acessibilidade aguarda apenas a finalização do processo de 

Regularização do campus para ser emitido pela Prefeitura do Município de São Paulo. 

No campus Ipiranga, o plano para melhoria da acessibilidade resultou no 

contrato com uma empresa que desenvolve o projeto de acessibilidade junto a Prefeitura 

de São Paulo.  

Acompanhamento das ações de investimentos e atualizações realizadas e 

previstas pela instituição.  

Metas do PDI 2015-2019 referentes à Infraestrutura 

Meta 6. Ampliação e melhoria da infraestrutura para a vida acadêmica da 

Universidade. 

Meta 12. Efetivação de uma política para a modalidade de ensino 

“Educação a Distância – EaD”, com investimentos na infraestrutura 

tecnológica e capacitação docente. 

Meta 22. Criação de um Parque de Tecnologias Sociais em São Paulo e 

elaboração de projetos. 

A apresentação das metas elencadas no PDI 2015-2019 expressam que a 

instituição compreende que as condições de infraestrutura interferem diretamente nas 

práticas de ensino- aprendizagem, corroborando com a qualidade de formação de seus 
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estudantes. Além disso, os vários investimentos em obras de infraestrutura, 

modernização dos diferentes espaços bem como atualização e aquisição de 

equipamentos tecnológicos têm melhorado a qualidade do trabalho docente e o 

desempenho produtivo dos funcionários. Em razão disso, nos últimos anos, a PUC-SP 

tem reunido esforços para realizar reformas, constantes manutenções e investimentos 

em tecnologia.  

De acordo com dados da Diplad, constantes do Relatório de Atividades 2017, 

exercício 2016, PUC-SP e FUNDASP, foram realizadas ações de manutenção das 

instalações físicas, com destaque para as ações referentes a segurança das edificações e 

aquelas que tiveram o financiamento do BNDES. Dentre as ações realizadas pela 

instituição nos diferentes campi pode-se mencionar as seguintes: obtenção de Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros do Campus Perdizes, execução das adequações 

referentes ao Corpo de Bombeiros com emissão do AVCB do campus Perdizes, 

demolições das edificações desocupadas do Corredor Cardoso, Auto de Vistoria de 

Segurança (AVS) do campus Consolação, reformas das salas de aula do 1º andar do 

Prédio 2 por laboratórios de informática - campus Consolação, Adequação do Auditório 

Profº. Alceu Amoroso Lima (auditório 333), transferência de salas de aula da Cogeae 

consolação para Prédio Vila Mariana, aprovação pelo Corpo de Bombeiros do projeto 

das instalações de combate a incêndios do campus Ipiranga, contratação de empresa 

para desenvolvimento e aprovação do projeto de acessibilidade junto a prefeitura de São 

Paulo – campus Ipiranga. 

No campus Sorocaba, as reformas, manutenções e investimentos são realizados 

tanto no Hospital Santa Lucinda como na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde.  

A ampliação dos atendimentos realizados pelo Hospital implica a necessidade de 

investimentos contínuos em equipamentos que amparam os procedimentos médicos 

bem como em reformas de infraestrutura. Sendo assim, nos últimos anos, o hospital 

recebeu importantes investimentos, tais como: aquisição de elevador; reforma da área de 

serviço de rouparia; reformas para ampliação de leitos, reforma do posto de 

Enfermagem; aquisição de mobiliário para o ambulatório de especialidades, 

aperfeiçoamento do serviço de ouvidoria; reforma de área do pronto atendimento de 

obstetrícia; instalação de câmeras de vigilância; construção de confortos médicos; 

instalação de estrutura hidráulica para os serviços de bombeiro; construção do lactário; 
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construção do depósito operacional do hospital. No ano de 2016, foram concluídas as 

reformas dos leitos no Hospital com o financiamento do BNDES.  

Os resultados avaliativos da dimensão Infraestrutura da PUC-SP revelaram 

avanços e melhoria das instalações físicas dos diferentes campi.  

Observa-se que nos diferentes campi foram retomados os investimentos na 

infraestrutura e executado um plano de integração e modernização dos vários setores da 

Universidade, o que resultou em melhoria das condições do trabalho acadêmico e 

administrativo.  

Um importante passo tem sido dado em direção à atualização e instalações de 

equipamentos de informáticas, que estiveram por longo período investimentos apenas 

de manutenção e muito pouco em modernização.  

Outro importante passo é a manutenção e ampliação das ações de regularização 

das questões sobre acessibilidade e segurança o que tem abarcado todos os campi da 

Universidade. 

Embora a Universidade tenha despendido esforços para a manutenção e 

modernização de seus espaços físicos e recursos voltados para o ensino e para o trabalho 

técnico administrativo, os resultados da consulta à comunidade (gestores, estudantes e 

professores) apontam aspectos dessa dimensão que devem ser alvo de melhoria, no 

sentido da Universidade aperfeiçoar as condições de infraestrutura para o ensino e tão 

imprescindíveis para a formação dos estudantes. 

Destacamos os investimentos no sistema de bibliotecas com a atualização do 

acervo e reestruturação da sua dinâmica de funcionamento. As ações têm sido em 

direção ao acervo, com atualização e aquisição de materiais de diversas naturezas, aos 

treinamentos e capacitação, além da ampliação dos serviços voltados para a 

digitalização de materiais em atendimento as demandas da acessibilidade.  

Importante ressaltar ainda que todas essas ações de atualizações, modernização, 

ampliação e reformas implicaram também em ações de requalificação das instalações 

dos setores no quais também foram realizadas manutenções das instalações físicas e de 

equipamentos de diferentes setores da Universidade. 

Apesar do panorama positivo, o processo avaliativo apontou pontos específicos 

da dimensão de infraestrutura com algumas restrições, como o caso dos comentários 
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feitos pelos coordenadores de cursos de graduação. Em relação a esses resultados, foram 

feitos encaminhamentos que se encontram em análise pelas instâncias responsáveis. 

A preocupação com os resultados apresentados também se justifica pela 

orientação e empenho em alcançar as metas 06, 12 e 22 do PDI 2015-2019 a fim de que 

a PUC-SP mantenha um excelente padrão de qualidade também no que se refere as suas 

instalações físicas. 

IV. ANÁLISES DAS INFORMAÇÕES E AÇÕES PREVISTAS 

O presente relatório de autoavaliação procurou apresentar os dados mais 

significativos da PUC-SP que estão relacionados diretamente às dimensões avaliativas. 

Ao longo dos diferentes eixos foram tecidas análises gerais e específicas.  

Em termos gerais podemos identificar avanços da PUC-SP, ao mesmo tempo em 

que apontamos os desafios que ainda deverão ser enfrentados. Os esforços de diferentes 

setores da Universidade indicam a preocupação em resolver as lacunas ainda existentes. 

O relatório da CPA apontou fragilidades que deverão ser reconhecidas e trabalhadas 

pela Instituição. Esses dados serão apresentados à comunidade da PUC-SP e 

apropriados pelos setores em busca de planejamento e execução das ações corretivas 

futuras. 

A CPA espera que possa aprofundar as parcerias com os diferentes setores, 

levando os dados deste relatório e incentivando que cada um deles estabeleça reflexões 

que alimentem as ações futuras.  

Das avaliações realizadas pela CPA indicamos a avaliação de cursos de 

graduação como um bom exemplo de levantamento de dados que servirão para 

desencadeamento de ações futuras. Estão previstos desdobramentos nessa avaliação de 

cursos, procurando aproximar a CPA dos diferentes NDE´s dos cursos em busca de 

avaliações mais refinadas e próximas das necessidades dos cursos. 

O trabalho de avaliação de cursos, finalizado com a participação dos gestores 

dos cursos, foi possível no momento em que os gestores passaram a se comprometer 

com as avaliações, internas e externa, assegurando a utilização dos resultados no âmbito 

dos cursos.  O que se percebe é que o envolvimento da comunidade universitária na 

avaliação não visa apenas o atendimento das exigências do MEC, mas, entendemos que 

os processos avaliativos internos e externos tem sido, principalmente, fonte para ações 
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que buscam o constante aperfeiçoamento e qualidade dos cursos. Além disso, a 

proximidade da CPA com os cursos tem contribuído também para o melhor 

entendimento da comunidade universitária sobre o papel exercido pela CPA e 

principalmente, a função da autoavaliação de cursos. 

A avaliação da docência também requer um acompanhamento e aprimoramento 

constantes. Em diálogo com os cursos de graduação e programas de pós-graduação, a 

CPA deverá empreender no triênio 2018-2020 um aprofundamento na análise dos dados 

e uma reelaboração dos instrumentos avaliativos dos próximos levantamentos. 

A autoavaliação na PUC-SP já está consolidada enquanto um processo contínuo 

e integrado. O desafio atual diz respeito a seu aperfeiçoamento. Os processos avaliativos 

ganharam solidez e consistência na medida em que a CPA pode contar com um maior 

número de parceiros. Esse é um processo constante que não deve ser esvaecido. A CPA 

conta com apoio da administração superior da Universidade. No seio da comunidade 

vão se dirimindo as resistências aos processos avaliativos e aumenta a compreensão de 

que a autoavaliação é um forte instrumento de aprimoramento da qualidade acadêmica.  

Pode-se afirmar que a Universidade vem seguindo as diretrizes estabelecidas no 

PDI e que parte dos objetivos ali propostos para o período 2015-2019 estão sendo 

alcançados ou percebe-se ações que indicam perspectiva de obtenção. 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A CPA passou por uma mudança na composição de seus membros, inclusive 

com alteração da coordenação. Embora tenha procurando manter os processos 

avaliativos anteriores, a atual coordenação procurou dar uma nova visibilidade à 

comissão com a preocupação de aprofundar o diálogo com a comunidade. 

Uma grande preocupação da CPA no triênio 2015-2017 foi quanto à visibilidade 

do processo avaliativo no interior da Instituição. Temos em conta que a participação da 

comunidade será incrementada à medida que os envolvidos se sentirem partícipes do 

processo. Isso só ocorrerá quando estes perceberem que os resultados das avaliações 

refletem ações corretivas direcionadas. Por sua vez, os gestores terão elementos mais 

concisos para tomadas de decisões quando houver uma maior participação da 

comunidade e os dados coletados manifestarem mais fidedignamente a realidade. Trata-
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se, portanto, de um círculo vicioso que a CPA está empenhada em romper. Para tanto, 

conta com o apoio da reitoria e outras instâncias. 

O resultado final da autoavaliação pode ser considerado positivo. Houve avanço 

no sentido em que a Instituição está mais empenhada em utilizar a avaliação enquanto 

ferramenta de planejamento e gestão. A nova reitoria dá sinais claros nessa direção, 

reconhecendo o trabalho anterior desempenhado pela CPA. 
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