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Praticar a autoavaliação institucional implica construir uma
compreensão global da universidade, por meio do reconhecimento e
da interação de suas múltiplas singularidades. É importante que a
instituição não se sinta ameaçada com a avaliação e que professores,
funcionários e gestores, dos diferentes níveis acadêmicos e administrativos, se conscientizem da importância de tomar decisões com
base nos resultados que serão apresentados, favorecendo-se, então, a
autonomia e o compromisso.
A ampliação da compreensão da realidade da PUC-SP levou
a Comissão Própria de Avaliação (CPA) a adotar uma dinâmica
avaliativa de continuidade entre o ciclo anterior e o ciclo de Auto
avaliação Institucional 2007/2008, que ora se apresenta.
No ciclo anterior, houve predomínio de uma avaliação mais
descritiva. Neste segundo ciclo, alcançaram-se níveis mais complexos de análises relacionadas a três dimensões consideradas essenciais
para a universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão.
Nesse sentido, em cada ciclo avaliativo, vamos aprofundando
estudos, com vistas ao desvelamento do projeto pedagógico vivido
pela instituição num período de tempo e espaço definidos.
Procuramos ainda evidenciar a relação entre os resultados da
avaliação e os encaminhamentos de tomada de decisão, situando
a autoavaliação institucional num processo permanente de elaboração e reelaborarão de conhecimento e de intervenção prática que
permite retroalimentar as atividades da universidade visando seu
aperfeiçoamento.
O trabalho em conjunto com a comunidade universitária foi
fundamental para trazer a revisão do trabalho avaliativo no sentido
da aproximação com a realidade e busca por melhores práticas.
Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa
Coordenadora da CPA da PUC-SP
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Introdução

INTRODUÇÃO

A Autoavaliação Institucional da PUC-SP
é um processo que busca integrar as informações
das diferentes dimensões avaliativas, definidas
pelo MEC/Inep/Conaes, permitindo construir,
dessa forma, um conhecimento sobre a Universidade. Tal conhecimento deve possibilitar
uma visão ampla, institucional, dos diferentes
setores, cursos, departamentos e faculdades, sem
discriminar ou priorizar políticas setoriais.
Para enfrentar esse desafio, tanto no planejamento quanto em sua execução, a Comissão
Própria de Avaliação (CPA/PUC-SP), ao dar
continuidade ao segundo ciclo de autoavaliação, investiu no aprofundamento gradativo do
trabalho, objetivando a apropriação de dados e
informações sobre a instituição que possibilitou
a identificação de suas potencialidades, fragilidades. Buscou-se, assim, evitar uma apresentação
exaustiva de um volume exagerado de dados que
pudesse se constituir, eventualmente, em ameaça
ou mesmo paralisar o processo de decisão, pelo
volume excessivo de ações a serem encaminhadas.
Compreender, entre as muitas universidades, aquela em que vivemos e, portanto, única,
envolveu a ação de descrever suas propriedades
como também sua organização, considerando
tanto o que se percebe, conta ou se descreve,
como os aspectos operacionais que a compõem
como um sistema. Um sistema dinâmico, compreendido como uma vasta rede cognitiva, redes dentro de redes, na indissociável relação de

criação e sustentação de produções estabelecidas
entre sujeito(s) e objeto(s).
Nesse sentido, a Autoavaliação Institucional tem sido encaminhada com o propósito
de possibilitar à universidade o resgate e a organização de diferentes informações e saberes
por meio da sistematização e análise de suas
práticas, visando oferecer subsídios para o aperfeiçoamento das decisões que podem reafirmar
sua identidade social. O grande desafio que a
avaliação enfrentou, e ainda enfrenta, foi o de
procurar captar o sentido comum de universidade construído por professores, alunos e funcionários que nela atuam, sem perder de vista
a diversidade e a complexidade das diferentes
ações por ela desenvolvidas. Nesse processo,
busca-se contemplar aspectos sociais, políticos,
filosóficos e éticos da ação e gestão educativa.
O entendimento da multidimensionalidade e da complexidade, elementos fortes que
caracterizam a PUC-SP como uma instituição
aberta para inúmeras e múltiplas possibilidades,
perpassou a necessidade de redimensionamento
das ações que nortearam o primeiro ciclo avaliativo.
Nesse sentido, para o segundo ciclo
2007/2008, além da manutenção dos mesmos
princípios, objetivos gerais e pressupostos, definidos no Projeto de Autoavaliação Institucional
do primeiro ciclo 2005/2006, também foram
incorporados reflexões e ajustes efetivados no
decorrer do processo.
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Objetivos do ciclo
2007/2008
Levando em conta os aspectos assinalados,
a Autoavaliação Institucional desencadeada na
PUC-SP foi orientada pelos seguintes objetivos
gerais:
I. realizar um processo partilhado de produção de conhecimento sobre a Universidade
que torne possível a construção e consolidação de valores e princípios da instituição,
processo que implica o aprofundamento e o
aperfeiçoamento das práticas institucionais
e, se necessário, a sua revisão ou mudanças;
II. instalar um sistema de informação e divulgação de dados ágil e preciso, com a
participação dos diferentes segmentos da
universidade, garantindo a democratização
das ações;
III. efetivar análise contínua da ação educativa,
buscando vê-la com clareza, profundidade e
abrangência, com vistas ao aperfeiçoamento
do desempenho acadêmico;
IV. desencadear um processo de avaliação que
germine sua continuidade e não perca de
vista a globalidade da instituição;
V. implantar uma cultura de avaliação orientada por um processo reflexivo, sistemático e
contínuo sobre a realidade institucional que
subsidie a tomada de decisões na instituição. Além disso, oferecer condições para a
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universidade prestar contas à sociedade do
seu projeto institucional.
Tendo como base os objetivos gerais do
processo de Autoavaliação da PUC-SP, que destacam o caráter partilhado de reflexão contínua
de produção de conhecimento sobre a realidade,
o 2° ciclo de Autoavaliação Institucional visou:
• organizar os dados da autoavaliação com vistas à divulgação e devolutiva para a comunidade, assegurando complementação parcial
de dados sobre a situação de 2006 e 2007;
• sistematizar e integrar resultados das avaliações e informações sobre a PUC-SP tendo
como eixo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão,
utilizando bancos de dados relacionais numa
perspectiva multidimensional;
• produzir indicadores institucionais que
deem subsídios para ações gestoras, de forma
a permitir que o diagnóstico e o controle da
instituição se articulem com um projeto específico da própria universidade;
• imprimir um caráter formativo ao processo
avaliativo que leve a comunidade acadêmica
à reflexão sobre as finalidades e as práticas
institucionais, identificando, por meio do
monitoramento, avanços e demandas, e à
compreensão das possibilidades de refletir sobre os resultados e indicar mudanças
com vistas ao aperfeiçoamento institucional
e pessoal.

Como aspecto fundante, as ações avaliativas foram voltadas à compreensão da PUC-SP
em seu estágio atual, alicerçadas no paradigma
de avaliação, que possibilita acolher a complexidade de sua forma de ser, indicada pelo paradoxo do uno e do múltiplo, pela convivência
inquieta e estimulante da heterogeneidade.
A Autoavaliação Institucional não deve
estar voltada somente para a produção de conhecimento, mas deve se configurar como um
dispositivo pelo qual a comunidade interfere
ativa e organizadamente nos processos avaliativos e, por conseguinte, nas tomadas de decisão e
de implementação de mudanças.
Com essa perspectiva, e acreditando que
o caráter participativo do processo de avaliação
é condição para a constituição de uma linguagem comum que acolha as heterogeneidades e
as singularidades do trabalho acadêmico e para
a continuidade das ações avaliativas, foram
mantidos os princípios do ciclo anterior, quais
sejam: a participação qualificada, a legitimação,
a difusão e propagação do conhecimento da
realidade, complementados pelo princípio da
integração formativa.
Participação qualificada
Trata-se de um tipo diferenciado de participação, baseada no respeito aos sujeitos pela
sua vivência e inserção na universidade. Assim,
assegura-se a presença de atores diretamente envolvidos com o objeto de avaliação, compondo
com outros que vivem o ambiente institucional.
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.

Legitimação da Autoavaliação
Institucional
Esse princípio 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, a partir de estudos exploratórios, tanto de experiências internas
como externas, conceituais e operacionais, favorecem 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.

Introdução

Diretrizes

Difusão e propagação do
conhecimento da realidade
A adoção desse princípio implica um
processo avaliativo desencadeador, cuja imagem pode ser metaforicamente expressa pela
gota que, caindo na superfície da água, produz
movimentos circulares de 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.
Assim, a estrutura e a dinâmica avaliativa
previstas desenham um modelo de continuidade, situando cada ciclo avaliativo como gerador
de novas propostas, com vistas ao desvelamento
do projeto pedagógico vivido pela instituição. A
intenção é ampliar, ainda mais, a ação de associar informação aos encaminhamentos de tomada de decisão, situando a avaliação institucional
como um instrumento de gestão voltado para o
aperfeiçoamento das ações institucionais.
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Integração formativa
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Trata-se de uma preocupação em integrar
os dados institucionais resultantes das diferentes
avaliações envolvendo a PUC-SP, reconhecendo-se as diversas leituras, de forma a favorecer
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. 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 presente Relatório contempla os resultados do trabalho de autoavaliação institucional
realizado na PUC-SP no ciclo avaliativo 20072008 e apresenta a seguinte organização:
Na parte 1 está explicitado o encaminhamento metodológico adotado, os focos de
avaliação delineados, bem como as condições do
contexto institucional em que as ações da universidade foram desenvolvidas no período avaliado.
Encontram-se registrados, a seguir, na parte 2,
os resultados do monitoramento referentes às
dimensões institucionais avaliadas, agregadas
em três focos: Políticas educacionais e de pessoal, Gestão e Apoio Institucional, Instituição

e Sociedade, além da Missão Institucional, que
apresenta um conteúdo transversal a todas as
dimensões. Para finalizar, na parte 3 são descritas práticas avaliativas específicas, em processo
de institucionalização, pela sua organicidade no
cotidiano universitário, voltadas especialmente
para as questões de ensino, pesquisa e extensão:
Estudo dos resultados do Enade; Avaliação de
Curso de Graduação (Pracur); Avaliação docente pelo aluno (Proapa); Estudo avaliativo com
egressos.
É importante ressaltar que o trabalho teve
como base importantes fontes de informações
e referências produzidas pela universidade, em
formato de anexos que podem ser exploradas no
seguinte endereço: http://www.pucsp.br/cpa.

Introdução

Organização
do relatório
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Parte 1

Contexto referencial e metodológico

Ao longo de sua história de 62 anos, a
PUC-SP tem tido um papel de destaque junto
à comunidade acadêmica e científica do país,
mantendo cursos de graduação e pós-graduação
bem avaliados e recomendados pelos órgãos
competentes. Em 2006/2007 a universidade
reafirma, mais uma vez, sua disposição para
colaborar com o desenvolvimento de políticas
públicas de combate à pobreza, assim como
promover e incentivar programas de inserção e
transformação social.
A análise da universidade, efetivada pela
Autoavaliação Institucional no ciclo 2007/2008,
base de dados 2006/2007, fundamentada em
documentos oficiais, mostrou que a PUC-SP
manteve esse caráter transformador a despeito
da crise financeira que vem enfrentando. Para
contextualização dos resultados alcançados pela
universidade nesse ciclo avaliativo, é necessário
um breve histórico sobre o processo de gerenciamento financeiro da universidade, para entendimento do que, publicamente, é conhecido
como a crise da PUC-SP, tendo em vista sua
importância e repercussão no cotidiano da vida
nesta universidade.
As origens da crise remetem ao final da
década de 1960, quando foi feita opção pelo
modelo de administração e de contrato de trabalho atual, período em que a instituição contava com mais de 30% do seu orçamento anual
financiado com recursos públicos.

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o
Estado foi estancando gradativamente o repasse
desses recursos. Premida pela redução de suas
receitas e tendo que honrar seus compromissos
internos e externos, a instituição passou a ter
dificuldades de equacionar seu caixa. Inicialmente, recorreu à venda de imóveis e, posteriormente, quando os recursos se esgotaram, passou
a não recolher os impostos retidos e as demais
contribuições sociais.
No início da década de 1990, com a
implantação do “Plano Collor”, a situação de
desequilíbrio financeiro foi agravada com o
congelamento das mensalidades escolares e a
manutenção do reajuste aplicado aos salários. A
universidade precisou recorrer às instituições financeiras para dar continuidade às suas atividades. A entidade passou a apresentar constantes
déficits operacionais.
Com a adesão à Regularidade Fiscal e Trabalhista (REFIS), a instituição efetuou o parcelamento de todos os impostos e contribuições
devidos (IR, INSS, FGTS) e comprometeu-se
a manter o recolhimento dos impostos e contribuições rigorosamente em dia, o que vem sendo
controlado e cumprido à risca.
Embora as condições dos parcelamentos
tenham sido vantajosas, a adesão pressionou
ainda mais o fluxo de caixa, dada a obrigatoriedade do recolhimento, em dia, dos tributos e

Contexto do trabalho avaliativo
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contribuições, o que levou a uma rápida elevação do financiamento bancário, única fonte de
recursos possível naquele momento.
No ano de 2003, o índice de correção
aplicado aos salários foi superior ao índice de
reajuste médio aplicado às mensalidades, agravando ainda mais o desequilíbrio financeiro,
gerando sucessivos atrasos e parcelamentos no
pagamento dos salários de funcionários e especialmente de docentes.
Em dezembro de 2004, ocorreu a posse da
Reitoria eleita em agosto daquele ano. Uma das
providências da equipe gestora foi renegociar o
endividamento que ameaçava a continuidade
das operações da instituição e que se acumulavam junto a quatorze instituições financeiras.
Após um longo processo de negociação,
em agosto de 2005, um acordo financeiro com
o Bradesco S/A e ABN Amro Real S/A possibilitou a quitação dos empréstimos anteriores e
forneceu à instituição subsídios financeiros para
capital de giro e despesas de natureza trabalhista. O contrato previa o pagamento da dívida em
sessenta meses, com carência de quatorze meses
para início do pagamento do principal. A taxa
obtida foi significativamente menor do que a
média das taxas anteriormente praticadas.
Complementando as iniciativas de reestruturação da dívida, alternativas foram implantadas, tais como: corte de gastos nas despesas de
consumo (água, energia elétrica, telefonia, etc.);
revisão dos contratos com prestadores de serviço
(limpeza e segurança); aumento do número de
vagas nos cursos de alta procura; inauguração
do “campus Santana”; revisão dos contratos e de
convênios.
Não obstante os esforços envidados, tais
iniciativas, embora necessárias, não foram suficientes para reverter o quadro de desequilíbrio
financeiro. Apenas a folha de pagamentos consumia mais de 80% da receita anual da universidade.
Em 2006, sob a intervenção da Igreja e
com o apoio dos Colegiados Superiores, a Reito-

ria implantou a racionalização de contratos docentes e procedeu às demissões indicadas pelos
Departamentos, incluindo o Plano de Demissão
Voluntária (PDV). Isso, contudo, não atendeu
às necessidades e a Secretaria Executiva da Fundação São Paulo, de forma colegiada, com o
objetivo de equacionar a folha de pagamentos
às possibilidades financeiras da universidade,
pela primeira vez na história da instituição,
determinou o desligamento de significativo número de funcionários e professores. Ciente das
dificuldades que teria de enfrentar, mas procurando compatibilizar o binômio composto pela
sustentabilidade econômica e qualidade acadêmica, a PUC-SP compreendeu que essa tarefa
hercúlea deveria envolver não só a Fundação São
Paulo e a comunidade puquiana, mas também a
sociedade brasileira de uma maneira geral.
Para alcançar tais propósitos, foi desenvolvido um plano de trabalho, que, dentre as medidas implementadas ou em fase de implementação, se propõe a alcançar: redução do nível de
inadimplência; redução de custos administrativos e acadêmicos; ampliação e diversificação da
oferta educacional; aumento do número de vagas
nos cursos de graduação; adequação do número
de bolsas de estudos às regras da filantropia e
do Prouni – Programa Universidade para Todos;
enquadramento dos benefícios concedidos aos
funcionários e docentes às determinações dos
respectivos sindicatos de classe; agilização dos
processos administrativos; renovação e atualização dos recursos tecnológicos; assim como a
implementação de diversas medidas de controle
administrativo financeiro.
O passivo a descoberto apresentado pela
universidade nesse período correspondia, no
entendimento daquela administração, a uma
situação que poderia ser revertida mediante a
implantação de uma política austera de controle
de custos, racionalização e otimização de recursos administrativos e planejamento econômico e
financeiro. A efetivação das medidas planejadas
(expansão da receita, diminuição sistemática de

apresentados neste relatório, evidenciaram um
trabalho consolidado e em constante revisão,
especialmente considerando a construção, reelaboração e implantação dos projetos pedagógicos
dos cursos em diálogo com as diretrizes curriculares nacionais. No que diz respeito às políticas
voltadas para a qualificação dos profissionais,
foram identificadas ações dirigidas à manutenção de um quadro de profissionais de excelente
qualificação e o oferecimento de condições para
aperfeiçoamento e realização do trabalho. O
momento vivido pela universidade, com vistas
a assegurar a sustentabilidade financeira, teve na
política de pessoal um dos seus focos mais complexos e gerador de tensão, diante do desafio de
tomar uma série de medidas que envolveram
redução do quadro de profissionais e ajustes de
carga horária, sem comprometer a qualidade do
trabalho acadêmico da instituição.
No plano das relações Instituição e
Sociedade, envolvendo as dimensões Responsabilidade Social e Comunicação com a Sociedade, verificou-se o empenho da PUC-SP em
enfrentar os novos desafios que se colocam para
o ensino superior. A responsabilidade social se
salientou enquanto marca da universidade e de
sua tradição de compromisso com a questão
social, que ultrapassa a esfera da filantropia e
se apresenta como constitutiva da essência da
universidade.
Esse contexto universitário do ciclo
2007/2008, apresentado de forma sintética,
contempla um conjunto de informações que se
organizou a partir de uma base de dados estruturada relativa aos anos 2006/2007. O objetivo
foi introduzir o leitor na tarefa da Autoavaliação
Institucional que se apresenta, na continuidade
do relatório, de forma sistematizada por meio da
exploração dos referenciais metodológicos e da
análise avaliativa das atividades desencadeadas
nas diferentes dimensões do trabalho da universidade.

Contexto do trabalho avaliativo

custos, alongamento do perfil da dívida com
redução de encargos e implantação de controles
eficazes), no médio e no longo prazo, resultaria
na reversão da situação de desequilíbrio apresentada.
A PUC-SP, conforme preconiza seus documento legais, não tem fins lucrativos, mas
deve assumir firmemente diretrizes de sustentabilidade, mantendo sua identidade de excelência
acadêmica e compromisso social.
Embora convivendo com os desafios de
ajustes e equacionamentos em face da situação
financeira, os dados da Autoavaliação Institucional ciclo 2005/2006 revelaram, na época, a presença de um trabalho consistente e em expansão
ou aperfeiçoamento nas diferentes dimensões da
instituição.
Do ponto de vista político, no ciclo anterior, observou-se que a comunidade enfrentou
a tensão entre a PUC-SP desejada e a PUC-SP
possível, entre consolidação e renovação, entre
interesses setoriais e coletivos, tendo que buscar
formas viáveis e alternativas de sobrevivência da
universidade sem perder de vista a missão institucional.
No plano da gestão e apoio institucional,
a PUC-SP procurou garantir as condições de
um ambiente democrático, compartilhando a
capacidade gestora com os demais atores da comunidade universitária. Nesse contexto, vem
convivendo com a presença da mantenedora
no diálogo e nas decisões que dizem respeito
às questões financeiras. Ao lado disso, considerando o aspecto operacional, a instituição
buscou manter estruturas e condições logísticas com potencial para concretização das ações
propostas.
No plano das políticas voltadas para as
ações pedagógicas formadoras/produção de
conhecimento, que englobam as dimensões de
ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão e de
atendimento ao estudante, os dados avaliativos,
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A vivência do primeiro ciclo avaliativo
trouxe elementos que marcaram a nova agenda
das atividades de autoavaliação institucional do
segundo ciclo.
As ações se orientaram por preocupações
voltadas para
• a garantia da continuidade do trabalho, que
se firma em sua institucionalização na dinâmica da universidade,
• o dimensionamento das ações, que possibilitam eleger prioridades e aprofundamentos;
• o sentido formativo das práticas avaliativas,
que estimulam a autonomia dos sujeitos e da
instituição.
As preocupações e ações previstas para
o ciclo permitiram reconhecer tanto um novo
projeto como uma continuidade do trabalho
avaliativo do ciclo anterior e um consequente
aperfeiçoamento. A construção do trabalho
resultou de uma parceria com a comunidade
universitária que contribuiu para a definição do
rumo das ações.
O ciclo 2007/2008 manteve no seu conteúdo as mesmas dimensões avaliadas no ciclo
avaliativo 2006/2007, conforme proposto no
projeto original do trabalho de autoavaliação
institucional, organizadas em três focos que
se integram e interagem entre si por meio da
Missão da universidade, a saber: Políticas educacionais e de pessoal, Gestão e apoio e Instituição e
sociedade.

Tendo como base as diretrizes do trabalho,
o ciclo 2007/2008 gerou novos encaminhamentos com o objetivo de desvelar o projeto pedagógico da instituição, num processo ininterrupto
no qual os diferentes segmentos da comunidade
puderam identificar potencialidades e fragilidades em relação às dimensões institucionais.
Buscou-se maior aproximação com a
realidade para entendimento das diferentes relações entre as dimensões e suas interferências
no cotidiano universitário, de forma a favorecer
uma reflexão mais analítica do que descritiva,
ampliando a compreensão das peculiaridades
institucionais.
Tal perspectiva implicou uma metodologia avaliativa em duas direções que abrangeu
dois focos de avaliação para o ciclo: uma voltada
para o monitoramento das decisões – acompanhamento avaliativo dos encaminhamentos propostos no final do último ciclo avaliativo; e outra
para institucionalização de práticas avaliativas –
de práticas avaliativas que se orientaram tanto
pelo interesse e pela demanda da instituição
como pela relevância, considerando os resultados avaliativos do ciclo anterior.
O monitoramento e a institucionalização
de práticas avaliativas alicerçaram o desenvolvimento do trabalho avaliativo para o ciclo
2007/2008. Garantiram, por um lado, a publicização dos resultados de forma reflexiva e socializada, como elemento essencial da participação
dos sujeitos e, por outro, a integração de dados
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Figura 1 – Sistemática de Autoavaliação Institucional: focos e diretrizes
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institucionais da PUC-SP, de forma a favorecer
a disseminação de ideias e práticas, bem como o
subsídio para a tomada de decisões.
É importante salientar que a dinâmica
avaliativa formatada teve como marco referencial o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) e o Projeto Pedagógico da instituição
(PPI) enquanto documentos que expressam a
missão e as intenções da universidade. A Missão
Institucional, reconhecida como uma dimensão
avaliativa assumiu, na Autoavaliação Institucional da PUC-SP, grande importância, à medida
que foi compreendida como referência para todas as demais dimensões avaliadas. Nesse sentido, a Missão, enquanto instrumento que revela
os compromissos socioeducacionais da instituição, faz a integração do conjunto das dimensões
institucionais refletindo a complexidade que
caracteriza a PUC-SP.
Esses dois direcionamentos dados ao processo avaliativo – monitoramento de decisões e
a institucionalização de práticas avaliativas –,
apesar de distintos, integram-se entre si e são

perpassados pelo princípio da integração formativa, que assume uma transversalidade nas ações
desencadeadas.
A Figura 1 mostra a dinâmica na qual eles
foram considerados e sua interdependência perpassada pela Integração formativa.
O processo avaliativo foi assim compreendido e implementado:
Monitoramento da tomada
de decisões
Monitorar, segundo Houaiss,1 é uma palavra constituída por muitas definições. Entretanto, todas elas se reportam ao mesmo conceito
de observação e registro de uma ação ou um
fenômeno. Integrado à avaliação, o monitoramento concretiza-se como possibilidade para
	Vigiar, verificar (algo), visando a determinado fim, acompanhar o decurso de (uma operação, uma máquina etc.),
rastrear, medir e/ou analisar (dados científicos levantados
por aparelhagem específica), realizar monitoração, verificar a qualidade do som e imagens, o conteúdo etc. de um
programa, ao longo de sua realização exercer função de
monitor (‘auxiliar de professor’).

1

Um processo de identificar, obter e proporcionar
informações úteis e descritivas sobre o valor e
mérito dos propósitos, o planejamento e o atingimento dos objetivos propostos, com a finalidade
de servir de guia para a tomada de decisão e promover a compreensão dos fenômenos implicados.
(Stufflebean, 1972)

Essa compreensão também é compatível
com a expressa pelo Ministério da Saúde (2005)
em sua proposta de avaliação da atenção básica
em saúde:
Compreende-se monitoramento como parte do
processo avaliativo, que envolve coleta, processamento e análise sistemática e periódica de informações e indicadores selecionados com o objetivo
de observar se as atividades e ações estão sendo
executadas conforme o planejado e estão tendo os
resultados esperados. (Ministério da Saúde. Avaliação na atenção básica em saúde, 2005, p. 20)

No segundo ciclo de avaliação, o monitoramento assumiu uma peculiaridade, referindose ao acompanhamento sistemático de um conjunto de ações que foram propostas no final do
último ciclo avaliativo 2005/2006.
É importante ressaltar que a definição
dessas ações resultou do procedimento metodológico utilizado em uma das etapas do 1º ciclo

avaliativo, quando foram ouvidos interlocutores
privilegiados para legitimar o balanço crítico da
avaliação das dimensões institucionais. A partir
desses resultados, propuseram encaminhamentos2 e sugestões necessários para os diferentes
níveis decisórios da universidade.
Esse processo introduziu um movimento
de continuidade ao trabalho de autoavaliação
institucional e ao mesmo tempo um sentido aos
resultados da avaliação, ou seja, como instrumento para o processo de tomada de decisão.
O monitoramento foi indicado, por suas
propriedades de fornecer, de forma permanente, informação pertinente, válida e confiável
de planos de acompanhamento cujo objetivo é
a retroalimentação do sistema institucional da
PUC-SP, disponibilizando insumos para recomendar medidas de ajustes das ações que estão
sendo adotadas, além de otimizar os resultados
desejados, em relação às diferentes dimensões
institucionais avaliadas.
A dinâmica avaliativa do monitoramento
partiu, portanto, dos resultados avaliativos anteriores, sendo que as projeções definidas como
encaminhamentos passaram a integrar o novo
processo avaliativo. Tais indicativos constituíram indicadores e critérios para monitoramento,
com o objetivo de retroalimentação da universidade para ajustes e otimização dos resultados
desejados.
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analisar a realidade de forma a emitir juízos de
valor sobre as informações, contribuindo com a
tomada de decisões.
Nesse sentido, o monitoramento desenvolvido no ciclo avaliativo 2007/2008 investiu,
no período de dois anos, no registro e nas análises das diferentes dimensões institucionais –
missão, ensino, pesquisa, extensão, atendimento
ao estudante, comunicação com a sociedade,
responsabilidade social, gestão, planejamento e
avaliação, sustentabilidade financeira e infraestrutura – buscando compreender os acontecimentos gerados na universidade.
A realização dessa proposta metodológica
foi baseada no conceito que compreende o monitoramento como

Institucionalização de práticas
avaliativas
A coerência com o princípio da difusão/
propagação, destacado no início deste relatório, que permite a ampliação da compreensão
da realidade, levou à adoção de uma dinâmica
avaliativa que possibilitasse o desvelamento do
projeto pedagógico vivido pela instituição num
período de tempo e espaço definidos.
2

Tais proposições encontram-se registradas no relatório
final da Autoavaliação Institucional-ciclo 2005/2006, no
tópico “Encaminhamento para as tomadas de decisões”, ao
final do texto de cada dimensão institucional avaliada.
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A intenção foi ampliar, ainda mais, a ação
de associar informação às tomadas de decisão,
situando a Autoavaliação Institucional num processo permanente e participativo de elaboração e
reelaboração de conhecimento e de intervenção
prática que permite retroalimentar as atividades
da universidade visando seu aperfeiçoamento.
Esse dinamismo e sentido da avaliação
passa pela institucionalização do trabalho de
autoavaliação, entendendo como Hartz (2002),
que
Institucionalizar a avaliação tem o sentido de
integrá-la em um sistema organizacional no qual
esta seja capaz de influenciar o seu comportamento, ou seja, um modelo orientado para a ação
ligando necessariamente as atividades analíticas às
de gestão... (p. 419)

Sabe-se que a institucionalização da avaliação requer diferentes enfrentamentos, tanto
de natureza técnica, envolvendo definição de
critérios, indicadores e instrumentos, como
culturais-organizacionais, relativos a práticas
já sedimentadas de avaliação e os políticos, relacionados às relações de poder entre as esferas
de gestão e os diferentes atores envolvidos no
trabalho da instituição.
Tais elementos se potencializam quando
se concebe uma avaliação com envolvimento dos sujeitos e se depara com a realidade da
PUC-SP em toda sua complexidade, considerando a diversidade e a abrangência de atendimento, diferentes campi, grande número de
alunos e profissionais.
O encaminhamento da autoavaliação na
universidade tem enfrentado tais desafios, sendo
que nesse ciclo cuidou-se também de concretizar, de forma mais sistemática, a institucionalização de algumas práticas de autoavaliação. Tais
práticas foram eleitas em função do interesse da
comunidade em sua implantação e da importância de seu conteúdo apontada como resultado das avaliações do ciclo anterior. Tais práticas
foram voltadas particularmente para o Ensino, a
Pesquisa e a Extensão.

Trabalhou-se com marcos de temporalidade e espacialidade, compreendendo a avaliação como prática contínua e sistemática definida no âmbito que se estabelece, sem perder
sua integração com o processo de Autoavaliação
Institucional como um todo.
O encaminhamento do trabalho exigiu
a organicidade da avaliação no processo de trabalho cotidiano dos sujeitos, que incluiu, entre
outros aspectos: sua integração na agenda institucional como parte da dinâmica cotidiana;
decisões partilhadas; apoio operacional e especialmente tecnológico para agilização de coleta
e análise de dados; definição clara de responsabilidades dos agentes envolvidos; elaboração de
manuais técnicos, protocolos, instrumentos de
orientação que dessem suporte à implementação
das atividades avaliativas; agilização da retroinformação instrumentando processos decisórios
delimitados.
Foram objeto de investimento avaliativo
voltado para institucionalização as seguintes
práticas, que tiveram como eixos a qualidade
e organização didático-pedagógica do ensino e
a construção de banco de dados, mediante um
conjunto de cinco projetos avaliativos. Foram
considerados:
1) os resultados de desempenho escolar dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes – Enade. O trabalho proposto
teve como objetivos o desenvolvimento de
processo crítico-reflexivo sobre os currículos
dos cursos e sobre o próprio exame, sugerindo elementos para o seu aperfeiçoamento.
O Projeto Análise dos resultados do Enade
buscou transformar a avaliação de resultados
em avaliação formativa. O trabalho envolveu
docentes e coordenadores de cursos avaliados
em 2006. Os estudos versaram sobre o currículo do curso e as matrizes de avaliação do
exame nacional, levando também em conta o
resultado dos alunos da instituição;
2) as práticas vividas nos cursos de graduação da
PUC-SP. Os objetivos do trabalho voltaram-se

trução de uma ferramenta on-line de coleta
de dados de extensão que possibilitasse a geração de um cadastro abrangente e atualizado
das atividades (Cadex). O encaminhamento
avaliativo surgiu da necessidade de expressar a realidade da extensão na universidade,
diante do grande número de iniciativas dessa
natureza desencadeadas, quer no âmbito acadêmico, quer no comunitário, mas que careciam de documentação, acompanhamento e
divulgação.
O conhecimento da realidade constitui
um processo ativo e ininterrupto que exige
investimentos, numa perspectiva de avaliação
formativa, na qual os envolvidos situam seus fazeres, apontam redirecionamentos, aperfeiçoam
suas ações e se desenvolvem. Essa ideia, desencadeada no ciclo 2007/2008, que permeou as
diferentes ações avaliativas implementadas,
permitiu a concretização dos princípios orientadores do trabalho: a participação qualificada; a
legitimação; a difusão e propagação do conhecimento da realidade.
A compreensão da integração formativa
fundamentou-se, entre outros autores, em concepções de Fernandes (2008) acerca da avaliação
formativa alternativa (AFA). Embora o autor
focalize a relação ensino e aprendizagem, suas
indicações se ajustam ao direcionamento a ser
impresso na Autoavaliação Institucional, na medida em que enfatiza a efetivação da avaliação
voltada para a regulação e para a melhoria. Além
disso, deve estar apoiada na interação, para se
assegurar o amplo conhecimento do estágio de
desenvolvimento, de potencialidades e dificuldades, com indicações claras acerca do que é
necessário fazer a seguir. Salienta ainda o autor
que, se for necessário corrigir algo ou melhorar,
que haja consenso partilhado do que se pretende
alcançar.
Com base nesse entendimento, é parte
constitutiva da integração formativa a formação
de educadores e gestores da universidade para
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para a descrição e análise das práticas pedagógicas e de gestão previstas e implementadas
pelos cursos, que estimulam a melhoria do
ensino, a formação docente, o apoio ao estudante e as inovações didático-pedagógicas
levando em conta os objetivos institucionais,
as demandas sociais e as necessidades individuais dos estudantes. Para tanto, o Projeto
de Avaliação de Curso (Pracur) previu, em
parceria com professores e técnicos, num
primeiro momento, a construção de um
instrumento e de uma dinâmica avaliativa
buscando a definição de indicadores comuns
que permitissem a análise de diferentes descritores;
3) as práticas pedagógicas dos professores. Essa
proposta de ação teve seu início como o
aperfeiçoamento do instrumento de avaliação
docente pelo aluno, com vistas a apontar, por
meio de um conjunto de variáveis, a ampliação da excelência do trabalho realizado
pelos professores. O Projeto de avaliação do
desempenho didático-pedagógico do docente pelo aluno implicou o processo partilhado de aplicação, sistematização e análise de
dados. O questionário foi aplicado a todos
os professores em atividade pedagógica na
universidade, sendo que todos os alunos de
graduação e pós-graduação foram convidados a preenchê-los;
4) os resultados de pesquisa com egressos da
PUC-SP. O projeto teve por finalidade
apresentar à comunidade universitária a visão que os ex-alunos têm sobre a PUC-SP
e sobre sua formação na universidade, além
de informar sobre sua inserção profissional.
O trabalho avaliativo buscou sistematizar
informações que possibilitassem, ao mesmo tempo, descrever e analisar aspectos
essenciais à universidade a partir da visão de
egressos com vistas ao aperfeiçoamento do
trabalho institucional;
5) compreensão da realidade da extensão na
PUC-SP. O trabalho dirigiu-se para a cons-
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a utilização dos resultados das avaliações como
ferramenta para a orientação das ações gestoras
nas diferentes dimensões da instituição. A integração formativa também 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 foco integração formativa ainda implica duas condições. Por um lado, a garantia de
publicização dos resultados como elemento essencial da participação dos sujeitos, permitindo
uma apropriação das informações de forma reflexiva e socializada. Por outro lado, a preocupação
em integrar os dados institucionais resultantes
das diferentes avaliações envolvendo a PUC-SP,

reconhecendo-se as diversas leituras, de forma
a favorecer 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
atendimento às exigências do MEC.
Pode-se considerar que os diferentes focos
avaliativos, que formataram a dinâmica avaliativa desencadeada no ciclo 2007/2008, procuraram fomentar e instrumentalizar uma cultura
de avaliação, com caráter formativo, legitimada
pelos participantes do processo e desvinculada
do enfoque punitivo e burocrático.

Parte 2

DIMENSÕES INSTITUCIONAIS DE AVALIAÇÃO

Dimensões institucionais de avaliação

O monitoramento das decisões realizado no
ciclo avaliativo 2006/2007 abrangeu todas as
dimensões institucionais, buscando-se, porém,
um maior aprofundamento da avaliação das dimensões Ensino/Pesquisa e Extensão enquanto
eixos do trabalho acadêmico. O processo propiciou o acompanhamento e o desvelamento das
demandas, a identificação dos atores envolvidos, a definição de especificações de produtos
e serviços, as repercussões e os indicadores que
possibilitaram definir medidas de comparação
entre um ciclo avaliativo e outro. Um modelo
que integre essas visões, nas palavras de Irurzun
(2000),
[...] constituye un instrumento de aprendizaje organizacional para la planificación estratégica. Su misión se orienta, por un lado, a auxiliar la definición de
los objetivos, metas, productos y, mediante la clarificación de las demandas. Por otro, de dirige hacia la
observación descripción de los cambios que se suceden
como consecuencia de las acciones de intervención.
(p. 32)

A opção metodológica delineada para o
monitoramento no ciclo avaliativo 2006/2007
organizou-se a partir de duas ações básicas:
Participação qualificada, quando se contou com
a análise de interlocutores privilegiados, em cada
dimensão, para identificar o que foi realizado no
período 2006/2007, ou seja, o que se atingiu, o
que foi preciso manter e o que ainda não ocorreu;
Coleta de dados por roteiros de informações, incluindo aplicações de instrumentos capazes de ampliar

o conjunto de informações referentes às dimensões que viabilizam o desenvolvimento do projeto
da PUC-SP. O trabalho de coleta possibilitou, por
meio de diferentes indicadores, o monitoramento
das ações propostas a partir dos encaminhamentos
descritos no primeiro ciclo.

Essas ações tiveram como principal finalidade contribuir com a construção de uma
cultura avaliativa, na medida em que a instituição buscou integrar na dinâmica cotidiana
sistemáticas de avaliação cujas informações produzidas são reconhecidas como essenciais para
o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico e/ou
administrativo. Nessa direção investiu-se especialmente na:
• Construção de banco de dados, bem como
diálogo com bancos desenvolvidos por outras unidades da PUC-SP;
• Construção de uma sistemática eletrônica de
coleta de dados.
Como resultado da participação qualificada foi gerado um conjunto de planilhas contendo os seguintes elementos: a) título da dimensão;
b) as questões avaliativas; c) os encaminhamentos para a tomada de decisões (constantes do relatório do ciclo 2005/2006); d) providências já
efetivadas em 2006; e) providências para 2007 e
f ) encaminhamentos para 2008.
As planilhas produzidas constituíram as
matrizes de monitoramento do ciclo avaliativo
2007/2008, complementando a Matriz de avaliação original de cada dimensão construída pela
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comunidade no 1º ciclo avaliativo, sendo que os
“Encaminhamentos para tomada de decisões”,
apontados a partir dos resultados da avaliação
do 1º ciclo, constituíram indicadores e critérios
para monitoramento.
O trabalho de coleta de dados possibilitou
a elaboração de análises avaliativas que compuseram os relatórios de monitoramento das
dimensões da instituição visando à retroalimentação da universidade para ajuste e otimização
dos resultados desejados.
Com essa perspectiva metodológica, foram, portanto, monitoradas todas as dimensões
institucionais agregadas aos três focos/eixos que
se integram e, por sua vez, cada qual se decompõe
em dimensões, sendo que esses eixos interagem
entre si por meio da Missão da universidade:
1 – Políticas educacionais e de pessoal, que
compreende duas perspectivas: a pedagógica formadora/produção de conhecimento,
abrangendo as dimensões Ensino, Pesquisa,
Extensão e Atendimento aos estudantes e a
qualificação dos profissionais, seu aperfei
çoamento, desenvolvimento profissional
e suas condições de trabalho, abrangendo
as Políticas de Pessoal docente e técnicoadministrativo para assegurar a excelência
acadêmica da instituição.

2 – Instituição e sociedade, que envolve duas
dimensões: “Responsabilidade Social”, compreendida como gerência ética e eficiente dos
resultados que gera a universidade em seu
entorno humano, social e natural podendo
traduzir-se em projetos e focos diversificados,
e “Comunicação com a sociedade”, que trata
da capacidade da instituição de informar e
comunicar, permitindo a visibilidade e a
legitimação junto à comunidade interna e
externa.
3 – Gestão e apoio institucional, compreendendo aspectos indissociáveis de caráter
organizacional e operacional que articulam
vários setores de ação da universidade e de
caráter político, que traduzem a gestão por
meio de focos diversos como estrutura organizacional, instalações, equipamentos e
serviços, avaliação, planejamento e questões
financeiras. Abrange as dimensões: Gestão,
Infraestrutura, Avaliação e Planejamento e
Sustentabilidade financeira.
O trabalho avaliativo relativo ao Monitoramento das decisões, realizado no período de
dois anos (2006/2007), apresentado a seguir,
propôs-se a fornecer resultados, qualitativos e
quantitativos, que pudessem contribuir para o
aperfeiçoamento das ações institucionais.

I – POLÍTICAS EducACIONAIS E DE PESSOAL
1 – Ensino

31

2 – Pesquisa

61

3 – Extensão

81

4 – Atendimento ao estudante

107

5 – Política de pessoal

123

1 – ENSINO

Articulação entre o PPI, diretrizes

O monitoramento do Ensino teve como
referência a Matriz de avaliação da dimensão
construída pela comunidade no 1º ciclo avaliativo, 2005/2006, onde estão registradas as
questões norteadoras do trabalho.1 Essa matriz
foi complementada no ciclo 2007-2008, tendo
como base os “Encaminhamentos para tomada
de decisões para o aperfeiçoamento do ensino”,
apontados a partir dos resultados da avaliação no
1º ciclo. Tais aspectos constituíram indicadores
e critérios para monitoramento, com o objetivo
de retroalimentação da universidade para ajuste
e otimização dos resultados desejados.
São apresentados, a seguir, os indicadores
e descritores (encaminhamentos do ciclo avaliativo 2005/2006) organizados pelas categorias
previstas na matriz avaliativa da dimensão, que
serão orientadores do monitoramento do ensino
na PUC-SP neste ciclo de avaliação:

•

Indicadores
Oferta e demanda de formação na PUC-SP

•

Aperfeiçoamento da política de expansão e divulgação dos cursos, levando em conta questões de oferta e demanda.

•

Incentivo à modalidade de ensino Educação a
Distância (EaD).

Organização didático-pedagógica dos
cursos: administração acadêmica e práticas
curriculares

•

Implantação de política para as atividades complementares, especialmente estágio, monitoria
e iniciação científica.

•

Aprofundamento da articulação ensino-pesquisa,
ensino-extensão, graduação e pós-graduação.

•

Efetivação de processos de autoavaliação dos
cursos, associada à avaliação do desempenho
docente.

•

Política institucional de egressos voltada para o
aperfeiçoamento do ensino.

1

As questões avaliativas constantes da Matriz de Autoavaliação institucional do Ensino neste ciclo foram:

1 – A estrutura curricular dos cursos responde às expectativas de formação do aluno propostas pela instituição?
2 – Contempla as diretrizes curriculares do MEC?
3 – Contempla as inovações da área?

curriculares e os PPCs
Investimento em condições administrativas e
acadêmicas para implementação das propostas
curriculares da graduação.

•

Continuidade do processo de implantação dos
Projetos de Cursos.

Institucionalização das atividades
internacionais
Ampliação de programas de cooperação internacional, redes e projetos conjuntos.

Ensino

•

Oferta e demanda de formação
na PUC-SP
Aperfeiçoamento da política de
expansão e divulgação dos cursos,
levando em conta questões de
oferta e demanda
A política de expansão da PUC-SP consta
do PDI e se configura como
[...] opção acadêmica, política e administrativa
que visa responder aos desafios de sustentabilidade, de reconfiguração institucional, de redimensionamento do espaço e de crescimento, acadêmico e pedagógico das unidades e do conjunto
que compõem as áreas, os serviços e os cursos da
Universidade. ... Não se trata simplesmente de
uma opção por dilatar as fronteiras e ampliar o
número de campi, mas de dar sequência a um processo histórico que tem garantido a continuidade
da própria tradição – PUC, associada à qualidade
de ensino, pesquisa e extensão e à prestação de
serviços à sociedade... Uma política de expansão
se impõe como uma urgência para que se evitem
as improvisações. (PDI, p. 21)

A expansão foi definida pelo PDI a partir
de três direções: a) realocação de unidades; b)
expansão de turmas e cursos; c) criação de novas
áreas e cursos; d) uso das novas tecnologias de
informática para ampliar as possibilidades da
educação a distância.
Na direção da expansão de cursos e áreas, foram realizados investimentos de diferentes órgãos da universidade, administrativos,
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acadêmicos e comunitários, para compatibilizar
questões como a demanda geral pelos cursos de
graduação da universidade e a situação de cursos
com baixa demanda.
Algumas ações foram adotadas, considerando a problemática financeira da PUC-SP,
procurando-se analisar as possibilidades de
atendimento, associada à lógica que tem preponderado nas decisões dessa ordem, em que
se considera a história da universidade e sua
missão.

•
•

•

•
•

Dentre as medidas adotadas, destacaram-se:
Reestudo do número de vagas oferecidas por
curso.
A diversificação de cursos e programas a serem ofertados, incluindo a criação de cursos
tecnológicos.
Estudos que levaram à prática de mensalidades diferenciadas por meio de descontos
para cursos com forte vocação social e baixa
procura.
Investimento na política de divulgação da
instituição.
Instituição do processo seletivo de inverno,
levando em conta os novos cursos e alternativas de espaço físico.

A apresentação do cenário das diferentes
modalidades de ensino oferecidas pela universidade trouxe a avaliação do reflexo das medidas
adotadas no perfil do ensino na PUC-SP:
• Graduação
• Pós-Graduação Stricto Sensu
• Educação continuada:
–– Pós-Graduação Lato Sensu: Especialização
e os Cursos de Aperfeiçoamento
–– Atividades de extensão voltadas para o
ensino
• Cursos sequenciais
• Educação a distância
•
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Graduação

A PUC-SP atendeu em 2007 o total de
15.778 alunos na graduação, em seus diferentes

campi. Para atendimento a esse contingente de
alunos, a PUC-SP ofereceu 37 cursos, sendo
três tecnológicos, além de habilitações, como se
observa na Tabela 1.
Cumpre salientar que os cursos Administração e Psicologia passaram a ser oferecidos em
mais de um campus, sendo Administração nos
campi Monte Alegre, Barueri e Santana e Psicologia nos dois primeiros.
A distribuição dos alunos por Centro
Universitário, se compararmos com a situação
de 2005 e 2007, ficou configurada conforme
apresenta o Gráfico 1.
Constatou-se uma redução do número
de alunos matriculados em relação a 2005. Tal
tendência foi comum a três centros universitários – CCET – Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas, CCH – Centro de Ciências Humanas – e CE – Centro de Educação. Em dois
centros universitários – CCJEA – Centro de
Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas – e CCMB – Centro de Ciências Médicas e
Biológicas –, entretanto, a situação das matrículas apresentou um ligeiro aumento no período
avaliado 2006/2007.
Os dados apresentados permitiram analisar que as ações expansionistas da PUC-SP não
levaram a um quadro de aumento quantitativo
do atendimento à demanda na graduação, porém, refletiram na fisionomia da universidade,
que se apresentou, em 2007, bastante diferenciada, como se pode comparar pelo Gráficos 2,
mostrando a situação em 2005 e em 2007. Fica
evidenciada a ampliação do número de campus,
um novo perfil de distribuição da clientela e novas possibilidades de cursos.
Em relação à oferta e à demanda por
cursos de graduação, a PUC-SP apresentou a
seguinte situação desde 2005 (Gráfico 3).
Os dados sinalizaram que a PUC-SP, no
período 2005-2008, apresentou uma oferta de
vagas maior do que a demanda pela educação
na instituição. Constatou-se uma queda nos índices de preenchimento das vagas, chegando a

A situação verificada na PUC-SP expressa a realidade vivida pela educação superior no
Brasil. O grande aumento quantitativo de instituições na última década acarretou um excesso

atingir, em 2007, 66,1%. Essa tendência passou
a se manifestar na universidade a partir de 2005,
pois, até 2004 eram preenchidas 90% ou mais
das vagas oferecidas.

Centro

Faculdade

Curso
Administração (Monte Alegre,
Santana e Barueri)

Centro de Ciências
Jurídicas, Econômicas e
Administrativas – CCJEA

Economia,
Administração,
Contabilidade e Atuária

Direito
Ciências Biológicas

Centro de Ciências
Médicas e Biológicas –
CCMB

Ciências Médicas
Psicologia
Serviço Social

N

226
519

Ciências Econômicas

M/N

1584

Ciências Econômicas – com Ênfase
em Comércio Internacional
(Barueri)

N

23

Comércio Exterior (Curso Superior
de Tecnologia – Santana)

N

23

Tecnologia em Marketing (Curso
Superior de Tecnologia – Santana)

N

35

Direito

M/N

2680

Ciências Biológicas

N/V

211

Enfermagem

M

189

Medicina

I

629

IM E I/N

949

Psicologia (Monte Alegre e Barueri)
Serviço Social

M/N

220

Ciências Sociais

M/N

452

N

182

Historia

M/N

446

M/N/V

585

Turismo

M/N

162

Comunicação e Artes do Corpo

M/V

205

Filosofia

M/N

164

Jornalismo

M/N

442

N

71

Letras: Português/Francês

M/N

43

Letras: Português/Inglês

M/N

289

Letras: Português

M/N

167

Comunicação e Multimeios

V

289

Publicidade e Propaganda

M/N

398

N

63

Secretariado Executivo Bilíngue
Secretariado Executivo Trilíngue
Centro de Educação – CE

Centro de Ciências
Exatas e Tecnológicas –
CCET

TOTAL

Fonoaudiologia
Educação

Matemática, Física e
Tecnologia

3280

N

Letras: Português/Espanhol
Comunicação e Filosofia

M/N

Ciências Contábeis

Relações Internacionais
Centro de Ciências
Humanas – CCH

Número
de Alunos

Ciências Atuariais

Geografia
Ciências Sociais

Turno

N

20

Fonoaudiologia

I/M

122

Pedagogia

M/N

411

Ciências da Computação

M

203

Engenharia Elétrica

N

197

Física

N

65

Matemática

M/N

56

Tecnologia e Mídias Digitais

N

140

Jogos Digitais (Curso Superior de
Tecnologia)

M

38

37 cursos

Ensino

Tabela 1 – Distribuição dos cursos oferecidos pela PUC-SP em 2007 por Faculdade e Centro
Universitário, discriminando turnos e número de alunos

15778

Fonte: SAE PUC-SP.
Obs.: O curso de Administração é oferecido nos campi Monte Alegre, Barueri e Santana e o curso de Psicologia nos campi Monte
Alegre e Barueri.
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Gráfico 1 – Número de alunos da Graduação por Centro Universitário – 2005 e 2007
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Fonte: SAE-PUC-SP.

Gráfico 2 – Distribuição dos alunos e cursos de graduação por campi em 2005 e em 2007

2005
MARQUÊS DE
PARANAGUÁ
1087 alunos
5 cursos

SANTANA
74 alunos
1 curso

MONTE ALEGRE
14545 alunos
23 cursos

SOROCABA
1024 alunos
3 cursos

2007
MARQUÊS DE
PARANAGUÁ
699 alunos
6 cursos
SANTANA
407 alunos
4 cursos

MONTE ALEGRE
13535 alunos
26 cursos

BARUERI
108 alunos
3 cursos
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SOROCABA
1029 alunos
3 cursos

Gráfico - Vagas oferecidas e preenchidas na PUC-SP Periodo 2005 a 2007

Gráfico 3 – Vagas oferecidas e preenchidas na PUC-SP – Período 2005 a 2007
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Fonte: Vestibular PUC–SP e SAE PUC–SP

de oferta de vagas em relação à demanda pelo
ensino superior, ainda pequena no país. Nesse
contexto, instalou-se uma disputa por alunos,
dentro de uma lógica de mercado impressa por
algumas instituições particulares, com reflexos
em instituições com tradição de excelência,
como é possivelmente o caso da PUC-SP.
Estudos complementares, analisando a
questão oferta/demanda no estado de São Paulo,
mostraram, porém, que a PUC-SP tem mantido
uma situação privilegiada no que diz respeito à
oferta e demanda pela educação superior, como
mostra o Gráfico 4.
Esses dados, produzidos pelo Censo
do MEC de 2006, evidenciam essa realidade,
situando a PUC-SP numa condição similar às
públicas com mais de 80% das vagas preenchidas (Públicas: 80,82%; PUC-SP: 82%). Os
resultados das demais modalidades de IES, por
outro lado, mostraram um cenário com apenas
44,5% de preenchimento de vagas pelo conjunto das instituições privadas e apenas 54,9%
pelas comunitárias/confessionais.
Os índices sobre a situação da PUC-SP
em 2007, com 66,1% de vagas preenchidas,
entretanto, indicaram um distanciamento do
patamar de 100% no que diz respeito à oferta e
à demanda na graduação.

É importante destacar que a tendência de
queda da relação oferta/demanda não parece se
consolidar, pois os dados de 2008 mostraram
uma reversão, indicando um aumento no preenchimento das vagas. Assim, em 2008, 71,1%
das vagas foram preenchidas e também houve
aumento do número absoluto de matrículas,
ou seja, 3.406 matrículas, número maior que
3.224, situação de 2007.
Analisando-se com mais especificidade a
oferta e a demanda de 2007, verificou-se que
32% dos cursos oferecidos no vestibular preencheram de 90% a 100% de suas vagas. Esse foi
o caso de cursos que têm uma tradição histórica de grande demanda, como Administração
(matutino e noturno), Direito (matutino e noturno), Jornalismo (matutino e noturno), Medicina, Psicologia integral (vespertino e noturno
e matutino e noturno), Publicidade (matutino
e noturno), Relações Internacionais (matutino
e noturno) e Enfermagem. Também apresentou essa situação o curso de Serviço Social. A
porcentagem de cursos nessa situação, ou seja,
32%, no entanto, representou um decréscimo
em relação a 2005, quando 42% dos cursos da
PUC-SP preenchiam de 90 a 100% das vagas.
Ainda em relação à oferta e demanda,
dados relativos ao conjunto de cursos da ins-
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Gráfico 4 – Percentual de vagas preenchidas nas IES do estado de São Paulo – 2006

Fonte: Censo da Educação Superior 2006 – MEC/Inep.

tituição nos diferentes turnos, no período de
2005/2007, mostraram que: 45% apresentaram queda no número de matrículas, 12,5%
dos cursos apresentaram aumento no número
de matriculados e 42,5% mostraram oscilação,
com queda ou aumento de ano para ano, conforme pode ser observado na Tabela 2.
As questões de oferta e demanda foram
objeto de estudos por diferentes setores e órgãos
da universidade, buscando definir parâmetros
que melhor orientassem a tomada de decisões.
Obedecendo a normas institucionais, as propostas de manutenção, redução ou ampliação
de vagas dos cursos foram feitas pelas unidades
acadêmicas ao Cepe – Comissão de Ensino e
Pesquisa, atendendo orientações constantes do
OF. R. 344/2005 – Vice-Reitoria Acadêmica
da PUC-SP. Também foram analisadas nessa
instância colegiada as propostas de criação de
cursos. Aprovadas no Cepe, as propostas foram
ainda submetidas à apreciação do Consun –
Conselho Universitário, subsidiadas pelos dados
de demanda organizados pelo Vestibular.
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Atendimento diferencial da PUC-SP:
ampla oferta de ensino de qualidade
no período noturno
Os dados de 2007 mostraram que a
PUC-SP manteve o oferecimento dos cursos de
graduação no noturno, enfrentando o desafio
de garantir a qualidade acadêmica desses cursos,
privilegiando o aluno trabalhador. O Gráfico 5
e a Tabela 3 mostram o atendimento do alunado
e a porcentagem de oferta de cursos por turno.
Gráfico 5 – Distribuição dos alunos e cursos
de graduação por turnos em 2007

VESPERTINO
654 alunos
4 cursos

INTEGRAL
1657 alunos
3 cursos

NOTURNO
8198 alunos
30 cursos

MATUTINO
5302 alunos
22 cursos

Tabela 2 – Situação dos cursos considerando a oferta e demanda por vagas – 2005/2006/2007
Curso / Turno (Campus)
Ciência da Computação / Matutino
Ciências Biológicas / Noturno (Sorocaba)
Ciências Contábeis / Noturno
Ciências Econômicas / Matutino e Noturno
Ciências Sociais / Noturno
Comunicação em Multimeios / Vespertino
Engenharia Elétrica / Noturno
Filosofia / Matutino
Física / Noturno
Geografia / Noturno
História / Noturno
Letras: Espanhol / Noturno
Letras: Francês / Noturno

Ensino

Cursos que apresentaram queda no
número de matrículas nos anos de
2006 e 2007

Letras: Inglês / Matutino e Noturno
Letras: Português / Matutino e Noturno
Pedagogia / Noturno
Serviço Social / Matutino
Turismo / Matutino e Noturno
Direito / Matutino e Noturno
Cursos que apresentaram aumento no
número de matrículas nos anos de
2006 e 2007

Jornalismo / Matutino
Medicina / Integral (Sorocaba)
Psicologia / Integral
Relações Internacionais / Matutino e Noturno
Administração de Empresas / Matutino e Noturno (M. Alegre e Santana)
Ciências Atuariais / Noturno
Ciências Biológicas / Vespertino (Sorocaba)
Ciências Sociais / Matutino
Comunicação e Artes do Corpo / Vesp.
Enfermagem / Matutino (Sorocaba)
Filosofia / Noturno

Cursos que apresentaram oscilação
(queda ou crescimento) no número de
matrículas nos anos de 2006 e 2007

Fonoaudiologia
História / Matutino
Jornalismo / Noturno
Matemática Licenciatura / Noturno
Pedagogia / Matutino
Psicologia / Integral
Publicidade e Propaganda / Matutino e Noturno
Secretariado. Executivo Bilíngue / Noturno
Serviço Social / Noturno
Tecnologia em Mídias Digitais / Noturno

Fonte: Vestibular.

A análise dos dados de 2007, quando
comparados aos de 2005, mostrou que a universidade manteve alto percentual de oferta de
cursos no período noturno, ou seja, 81%. Em
2005, 31% dos cursos ofereciam turmas somente nesse turno, em 2007, com 32%, aumentou
um ponto percentual em relação àquele ano.
Foram eles: Tecnologia e Mídias Digitais; Física;

Engenharia Elétrica; Secretariado Executivo Trilíngue; Secretariado Executivo Bilíngue; Letras:
Português/Espanhol; Geografia; Tecnologia em
Marketing (Curso Superior de Tecnologia –
Santana), Comércio Exterior (Curso Superior
de Tecnologia – Santana); Ciências Contábeis;
Ciências Atuariais.
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Tabela 3 – Porcentagem de cursos da PUC-SP com atendimento por turno
2005
Turno

2007

Número de cursos

% sobre o total
de cursos

Número de cursos

% sobre o total
de cursos

3

9,4%

3

8,1%

Integral
Mat

16

50,0%

26

70,3%

Not

26

81,3%

30

81,1%

Fonte: SAE.
Obs.: vide Tabela 1 sobre turnos oferecidos por curso.

Cursos superiores de Tecnologia
Com uma política voltada para as questões de expansão, a universidade cuidou da implementação dos cursos superiores de tecnologia
enquanto modalidade de graduação. A estruturação desses cursos teve como base o Projeto
Pedagógico Institucional dos Cursos Superiores
de Tecnologia proposto por grupo de trabalho
em 2005 e aprovado pelos órgãos colegiados.
Houve ampla normatização para instalação desses cursos, com a instituição das seguintes deliberações:
• DELIBERAÇÃO nº 05/2006: cria os Cursos Tecnológicos da Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo, detalhando suas especificidades.
• DELIBERAÇÃO nº 09/2006: aprova o
Projeto Pedagógico Institucional dos Cursos
Superiores de Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP,
constante do Processo R-16/2006; e adota a
nomenclatura de “Cursos Superiores de Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo – PUC-SP”.
• DELIBERAÇÃO nº 10/2006: altera denominação de cursos oferecidos.
Foram criados os seguintes cursos na universidade:

Quadro 1 – Cursos superiores de tecnologia criados na universidade em 2006
Número
vagas

Campus

Duração
mínima

Turno

Curso Superior de Tecnologia em Produção
em Multimídia

50

Barueri

4 sem

noturno

Curso Superior de Tecnologia em Jogos
Digitais

50

Barueri/CCET

6 sem

matutino

50

Barueri/Santana

5 sem

noturno

Curso Superior de Tecnologia em Processos
Gerenciais

50

Barueri/Santana

5 sem

noturno

Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Pública: Segurança e Direitos Humanos

60

Barueri/Santana

4 sem

noturno

50

CCET

6 sem

2ª a 6ª not.
Sáb – vesp

Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Financeira

50

Santana

4 sem

2ª a 6ª not.
Sáb – mat

Curso Superior de Tecnologia em Comércio
Exterior

50

Santana

4 sem

noturno

Curso Superior de Tecnologia em
Agronegócios

50

CCMB

6 sem

2ª a 6ª not.
Sáb – integ

50

CCMB

6 sem

2ª a 6ª not.
Sáb vesp

Cursos

Curso Superior de Tecnologia em Marketing

Curso Superior de Tecnologia em Energia

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia
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Fonte: Deliberação nº 10/2006.

Tabela 4 – Número de alunos nos cursos superiores de Tecnologia, oferecidos pela PUC-SP,
em funcionamento no ano de 2007
Centro

Faculdade

Centro de Ciências
Jurídicas, Econômicas e
Administrativas

Economia,
Administração,
Contabilidade e Atuária

Centro de Ciências Exatas
e Tecnológicas

Matemática, Física e
Tecnologia

Turno

Número
de alunos

Tecnologia em Comércio
Exterior (Santana)

N

23

Tecnologia em Marketing
(Santana)

N

35

Tecnologia em Jogos Digitais
(Marquês da Paranaguá)

M

38

Curso

TOTAL

96

Dentre os cursos criados, iniciaram o funcionamento em 2006 e 2007 os constantes da
Tabela 4.
Pode-se analisar que esse número ainda é
pequeno, considerando o contingente de alunos
atendidos pela PUC-SP, porém, acredita-se em
uma ampliação dessa demanda devido à qualidade dos projetos de cursos apresentados e à
qualificação dos profissionais envolvidos. Sabese que a oferta de tais cursos também representa

uma mudança na cultura e imagem da instituição, o que agrega mais tempo para incorporação
dos mesmos pela comunidade externa e interna.
•

Ensino

Fonte: Consulteg.

Pós-Graduação Stricto Sensu

A Pós-Graduação Stricto Sensu assim se
apresentou no período de avaliação (2006 e
2007), comparando-se com os dados de 2005.
Os dados do Gráfico 6 e da Tabela 5
apresentados anteriormente revelaram uma

Gráfico 6 – Alunos matriculados nos Programas de Mestrado e Doutorado da PUC–SP
no 2° semestre de 2007
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Fonte: Setor de Pós-Graduação.

Tabela 5 – Número de alunos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-SP
2005/2006/2007
Programa
Ano

Totais alunos

Mestrado

Mestrado
Profissional

Doutorado

2005

2782

117

1428

4327

2006

2836

156

1391

4383

2007

2972

137

1231

4340

Fonte: Setor de Pós-Graduação.
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estabilidade em termos do número de alunos
atendidos na Pós-Graduação Stricto Sensu da
PUC-SP, no período considerado, mantendose com pequenas variações o número de 4.300
alunos.
Em relação aos Programas de Mestrado,
constatou-se um crescimento no número de
matrículas (2005: 2.899 e 2007: 3.209). Essa
ampliação de atendimento deveu-se, possivelmente, à aprovação e ao início de funcionamento de dois novos programas na área de Geografia
e Tecnologia da Inteligência Design Digital.
Quanto ao atendimento no doutorado,
verificou-se um decréscimo da ordem de 13,8%

no número de alunos, considerando dados de
2005 (1.428 alunos) e 2007 (1.231) alunos.
O Mestrado Profissional também revelou pequena queda na demanda.
A Pós-Graduação da PUC-SP tem ocupado lugar de destaque na educação superior
de São Paulo, o que a distingue e a promove.
Quatro universidades em São Paulo são responsáveis por cerca de 80% da formação de todos os
mestres e doutores do Estado: USP, Unicamp,
Unesp e PUC-SP (Fonte: Estatísticas da PósGraduação da Capes/2007).
A maioria dos Programas Stricto Sensu
da PUC-SP tem sido bem avaliada pela Capes,

Quadro 2 – Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC–SP 2007

Programas

Avaliação CAPES
Triênio (01-04)

Avaliação CAPES
Triênio (04-06)
MP

Do

1

Administração (ADM)

130

–

–

4

-

-

4

–

–

2

Ciências Contábeis e Atuariais (CCA)

112

–

–

4

-

-

3

–

3

Comunicação e Semiótica (COS)

124

–

124

4

-

4

4

–

4

Ciências da Religião (CRE)

69

–

36

5

-

5

5

–

5

5

Ciências Sociais (CSO)

123

–

177

5

-

5

5

–

5

6

Direito (DIR)

832

–

185

5

-

5

5

–

5

7

Economia (ECO)

77

–

–

4

-

-

4

–

–

8

Educação: Psicologia da Educação
(PED)

82

–

68

5

-

5

5

–

5

9

Educação Matemática (EDM)

62

137

43

5

5

5

5

5

5

10

Educação: Currículo (CED)

81

–

151

5

-

5

4

–

4

11

Educação: História, Política,
Sociedade (EHPS)

77

–

39

5

-

5

4

–

4

12

Filosofia (FIL)

70

–

41

4

-

4

4

–

4

13

Fonoaudiologia (FONO)

68

–

–

3

-

-

4

–

–

14

Geografia (GEO)

33

–

–

-

-

-

3

–

–

15

Gerontologia (GERO)

75

–

–

3

-

-

3

–

–

16

História da Ciência (HCS)

62

–

32

4

-

4

4

–

4

17

História (HIS)

95

–

77

5

-

5

5

–

5

18

Linguística Aplicada e Estudo da
Linguagem (LAEL)

138

–

88

5

-

5

5

–

5

19

Literatura e Crítica Literária (LCL)

99

–

–

3

-

-

3

–

–

20

Língua Portuguesa (LPO)

140

–

24

5

-

5

5

–

5

21

Psicologia: Psicologia Clínica (PCL)

173

–

91

4

-

4

3

–

3

22

Psicologia Experimental: Análise do
Comportamento (PEXP)

54

–

–

3

-

-

4

–

–

23

Psicologia: Psicologia Social (PSO)

61

–

53

5

-

5

4

–

4

24

Rel. Internacionais / San Tiago Dantas
(RI)

–

–

–

4

-

-

4

–

–

25

Serviço Social (SSO)

74

–

2

6

-

6

6

–

6

26

Tec. da Inteligência e Design Digital
(TIDD)
TOTAL

40

Alunos
Matric. 2007

Fonte: Setor de Pós-Graduação.

Me

MP

Do

Me

MP

Do

Me

4

61

–

–

-

-

-

3

–

–

2972

137

1231

-

-

-

–

–

–

•

Educação continuada

A universidade tem oferecido a formação
continuada nas seguintes modalidades: Especialização, Aperfeiçoamento, MBA, Extensão Universitária e Extensão Cultural, sendo elas abertas
a toda a comunidade ou customizadas para empresas públicas, privadas e do Terceiro Setor.
Cabe à Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão – Cogeae
a gestão da Educação Continuada da PUC-SP,
no que diz respeito à administração escolar,
logística e financeira dos cursos. Do ponto de
vista acadêmico, os cursos têm como unidades
proponentes os Departamentos ou Programas

de Pós-Graduação, passando por análises e aprovação em instâncias colegiadas, culminando no
Conselho de Ensino e Pesquisa (Cepe).
– Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização e
Cursos de Aperfeiçoamento
É importante salientar que os cursos de
Aperfeiçoamento representaram pequena parcela do número de cursos constante dos dados.
Em 2007, foram oferecidos 4 cursos de Aperfeiçoamento atendendo um total de 183 alunos.
Em 2006, porém, embora a PUC-SP tenha
oferecido apenas três cursos, o curso “Práticas
de Leitura e Escrita na Contemporaneidade”, na
modalidade EAD, atingiu 12.647 alunos (dados
que não estão computados nos gráficos).
Os dados revelaram que a universidade
manteve a tendência de crescimento de sua atua
ção na formação continuada, no que se refere
aos cursos de Especialização e Aperfeiçoamento.2
Comparando-se a base de dados do 1º ciclo avaliativo (2004-2005) e a do 2º ciclo (2006-2007),
conforme Tabela 6, verificou-se um índice de
10,1% de crescimento no número de cursos oferecidos e de 22,7% de alunos atendidos, embora
tenha havido pequeno decréscimo em 2006.
Os cursos, em sua grande maioria, tiveram como unidades promotoras os Departamentos e/ou Faculdades, ao lado de iniciativas
2

Ensino

obtendo conceitos 04 ou 05, sendo que o curso
(Serviço Social) manteve por dois triênios o
conceito 06, como é mostrado no Quadro 2.
Na avaliação do triênio 2004-2006, 70% dos
Programas mantiveram a avaliação obtida no
triênio anterior, e ainda 7,6%, ou seja, 2 programas foram melhor avaliados e 19%, ou seja, 5
programas tiveram queda na avaliação.
Em 2006 a Pós-Graduação desencadeou
um processo de revisão do seu Regimento específico, com o objetivo de regular a organização e
o funcionamento do setor, atendendo às novas
demandas de cursos e da dinâmica da universidade. O Regimento foi aprovado pelo Conselho
Universitário em 28/02/07.

Os cursos são regulados pela Resolução nº1/2001 do CES/
CNE; Resolução nº1/2007 do CES/CNE.

Gráfico 7 – N° de cursos de Especialização e Aperfeiçoamento
e n° de alunos matriculados nos anos de 2002 a 2007
Nº de Alunos Matriculados

Nº de Cursos
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9127*

6486

5620

2002

15,4%

2003

7117

7335

9,7%

3,1%

2004

2005

9030

24,4%

-1,1%

2006

2007

* Não foram computados 12.647 alunos referentes ao curso de aperfeiçoamento: Práticas de Leitura e Escrita na Contemporaneidade,
que constam dos dados de Educação a Distância (EAD).
Fonte: Cogeae–PUC–SP.
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Tabela 6 – Número de alunos e de cursos de Especialização e Aperfeiçoamento em 2007
e as respectivas unidades promotoras
Número de Cursos

Unidades promotoras

Número de alunos

2005

2007

2005

2007

46

49

5919

8214

Pós-Graduação

-

9

-

362

Faculdades e/ou Departamentos e
Pós-Graduação

6

5

304

296

Faculdades e/ou Departamentos da PUC–SP e
Parceiros externos

7

4

1112

224

59

65
^10,1%
crescimento

7335

9030
^22,7%
crescimento

Faculdades e/ou Departamentos

TOTAL
Fonte: Cogeae–PUC–SP.

conjuntas. Observou-se, porém, uma queda no
número de alunos e de cursos realizados com
parcerias externas.
Atividades de extensão voltadas para o ensino
As atividades de extensão, em formato de
cursos, serviços e produtos voltados para a formação continuada de profissionais de diversas
áreas, foram viabilizadas às comunidades interna e externa.
Foram contabilizados os seguintes dados
no período da avaliação: em 2006, 247 ativida-

––

des, com 7.306 participantes, e, em 2007, 251
atividades e 7.174 participantes. Tais índices
representaram um crescimento dessa modalidade de formação, se se considerar que, em 2005,
foram realizadas 249 atividades, tendo 6.840
participantes.
•

Cursos sequenciais

A oferta de cursos sequenciais foi mantida
na universidade com um desempenho reduzido,
como pode ser verificado pelos dados, ou seja,
33 alunos em três cursos.

Tabela 7 – Cursos sequenciais oferecidos pela PUC-SP, número de alunos e turnos em 2007
Centro

Faculdade

Centro de
Ciências
Humanas –
CCH

Cursos sequenciais
FILOSOFIA

Comunicação e
INTÉRPRETE EM LÍNGUA
Filosofia
INGLESA
Psicologia

Turno

Número de alunos

MATUTINO

1

NOTURNO

PSICOLOGIA

MATUTINO/VESPERTINO

TOTAL

30
2

33

Fonte: Consulteg.

Embora reduzido, o número de alunos foi
mais expressivo que em 2005, quando apenas 12
estudantes concluíram esses cursos. A demanda
maior foi identificada no curso de Intérprete em
Língua Inglesa.
•
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Incentivo à modalidade de ensino
Educação a Distância (EaD)
Os dados avaliativos evidenciaram duas
direções de ações na universidade em relação à
EaD, sendo:

Educação a distância

Essa modalidade de ensino será analisada
no descritor, a seguir.

•

Continuidade das atividades que vinham
sendo desenvolvidas;

•

Institucionalização da EaD, incluindo o
credenciamento da universidade pelo MEC
para ações nessa modalidade de ensino.

Atividades e projetos de oferta em EaD

Os dados se mostraram contaminados
pelos índices de atendimento do curso Práticas

de Leitura e Escrita na Contemporaneidade,
que não foi oferecido em 2007. Assim, com essa
ressalva, pode-se considerar que o atendimento
em 2007, apesar de numericamente menor que
em 2006, representou uma ampliação na diversificação das atividades de EaD oferecidas, com
um número maior de cursistas.

ATIVIDADES EM EaD

2006

2007

1

Atualização Gramatical

62

73

2

Da Leitura para a Redação

41

37

3

Educação a Distância na Prática

62

68

4

Elaboração de Projeto de Pesquisa (LAEL)

69

54

5

Ensino de Língua Portuguesa: Leitura & Redação no Contexto da Pós-Graduação
(Fundação Carlos Chagas)

50

28

6

Grego Antigo On-line para Fins Acadêmicos e Profissionais

27

11

7

Inglês Instrumental On-line: Leituras para Fins Acadêmicos

52

65

8

Itinerários de Leitura em Francês

116

200

9

O Texto na Universidade: Leitura e Redação

10

O Texto no Contexto Empresarial

11

Pesquisa na Internet – O que é e como se faz

12

Serviço de Orientação profissional (Banco do Brasil)

13

Teacher´s Links – Professional Development

14

Práticas de Leitura e Escrita na Contemporaneidade
TOTAL

17

26

-

15

29

37

-

1051

-

59

12647

–

13172

1724

Ensino

Tabela 8 – Atividades oferecidas pela PUC-SP na modalidade a distância (EaD) – 2006-2007

Fonte: Cogeae.

Projetos vinculados a órgãos
dos sistemas de educação

Dois projetos vinculados a órgãos dos sistemas de educação foram destacados:
PEC: Programa de Educação Continuada
O PEC, proposto com o objetivo de formação universitária de professores da rede pública do estado, foi implantado a partir de 2001,
desenvolvido em parceria USP, Unesp e PUCSP e coordenado pela Faculdade de Educação
da PUC-SP.
No período avaliado, 2006/2007, o programa operacionalizou a 2ª edição Municípios,3
que atendeu, além dos professores efetivos dos
municípios participantes, os docentes contratados em caráter temporário, que tinham no
3	Em ANEXO consta o Relatório do PEC 2ª edição –
2006/2007.

mínimo dois anos de experiência e estavam em
efetivo exercício.
A nova edição recebeu revisão do currículo do curso da primeira versão, para atender à
demanda da educação infantil, solicitada pelos
municípios.
A PUC-SP atendeu docentes das prefeituras de Araçariguama, Arujá, Atibaia, Bragança,
Franco da Rocha, Jundiaí, Mauá, Piraju e São
Paulo, com 26 grupos/turmas, num total de
879 participantes. Esse montante representou
um aumento do número atendido em 2005 que
totalizou 737 professores.
Esse trabalho, que integrou a participação
de docentes de várias licenciaturas da Gradua
ção e do Pós-Graduação da universidade, foi
organizado em um formato misto, com atividades na modalidade a distância e atividades
presencias. O caráter presencial, segundo consta
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do Relatório citado, foi considerado essencial
para a formação de docentes, especialmente
tratando-se da necessidade de vivenciar alguns
procedimentos didáticos e confeccionar diversos
materiais.
Programa Gestão Escolar e Tecnologias
O Programa foi realizado em parceria
PUC-SP – Microsoft Brasil – Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação),
voltado para gestores do ensino público e multiplicadores. Teve como objetivo a formação das
equipes de gestão das escolas com suporte na
tecnologia digital. Visou, também a articulação
das dimensões técnico-administrativa e pedagógica, tratando de questões relacionadas com as
potencialidades e contribuições das tecnologias
às práticas escolares.
Foi oferecida uma formação semipresencial, com carga horária de 80h em quatro meses.
O público atendido pela PUC-SP, no período de 2005 a 2007, totalizou 27.237 gestores
de 11 estados, envolvendo 6.659 escolas.
Em uma das etapas do Programa, foram
formados e certificados 710 profissionais, como
formadores das Secretarias de Educação. A formação dos gestores locais, pelos multiplicadores, também foi supervisionada pelo Programa.
Institucionalização da EaD
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Credenciamento em EaD
A PUC-SP concretizou o credenciamento
junto ao MEC para oferecer a formação na graduação na modalidade EaD, a partir da proposta do Curso de Licenciatura em Matemática –
Modalidade Educação a Distância. Trata-se de
curso gerido pelo Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia – Faculdade de Matemática, Física
e Tecnologia, que conta com experiência na
oferta de cursos e atividades a distância e corpo
docente capacitado para o desenvolvimento da
modalidade EaD. Na realização do trabalho, são
utilizados os recursos de infraestrutura tecnológica da Universidade.

Para fins de credenciamento para EaD, a
PUC-SP recebeu a visita de comissões de avaliação externa do MEC/Inep, que realizaram a
avaliação in loco em 20/12/2006 a quatro campi
da universidade.
Em julho de 2008, com base no Parecer:
CES 106/2008 da Câmara de Educação Superior, a PUC-SP foi credenciada pelo Conselho
Nacional de Educação para oferta da graduação
a distância, porém com abrangência geográfica
restrita à cidade sede, envolvendo, portanto,
apenas dois campi: Monte Alegre e Marquês de
Paranaguá.
O Curso de Licenciatura em Matemática – Modalidade Educação a Distância foi
autorizado pela Portaria ministerial número 98
de 5/08/08.
Criação do Núcleo de EaD
Mediante Ato da Reitora No 63/2007,
foi instalada a Comissão Executiva TécnicoPedagógica de Educação a Distância – Cead da
PUC-SP. Tal ato teve seu artigo 4º ratificado em
2008, pelo Ato da Reitoria Número 07/2008.
A Cead tem como principal atribuição
identificar e orientar as ações de Educação a
Distância – EaD na Graduação, Extensão,
Pós-Graduação e Educação Continuada de
distintas áreas de conhecimento da PUC-SP
nas dimensões pedagógicas, didática, política e
tecnológica.
A Cead propôs o delineamento das atribuições dos membros que a compõem relacionadas às áreas de suas competências profissionais
e funções, conforme a estrutura apresentada na
Figura 2.
Ações dirigidas à implementação de projetos
de EaD
A Comissão Executiva (Cead) dirigiu suas
ações no sentido de oferecer elementos para a
consolidação da modalidade EaD na universidade, atendendo aos parâmetros dos dispositivos legais. Considerou prioritário enfatizar a
identificação das atividades de EaD previstas em

Fonte: COGEAE.

Figura 2

Gabinete da Reitora

Relações
interinstitucionais

Cead
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Coordenação

Assessoria de
Tecnologia

Assessoria
acadêmica

Vrac
VRAC

Fonte: Relatório da Comissão Executiva Técnico-Pedagógica de Educação a Distância – CEAD da PUC-SP.

Ensino
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Design
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Fonte: Relatório da Comissão Executiva Técnico-Pedagógica de Educação a Distância – Cead da PUC-SP.

Figura 2
Quadro 3. Número de Atividades pedagógicas desenvolvidas nos cursos de graduação da PUC-SP
em 2007
Cursos
projetos
pedagógicos

Número de atividades
cursos desenvolvidas
de graduação e,
pelos cursos

dos
a partir
das características e necessidades6 evidenAdministração
Ciências
Contábeis
1 efetiva
ciadas, propôs
procedimentos para sua
Ciências Sociais
realização.
Para tanto, procedeu aos 3seguintes
Comunicação das Artes
12
encaminhamentos:
do Corpo
Comunicaçãode
e diagnóstico das atuais ativi• Elaboração
4
Multimeios
dades
de educação
Comunicação
Social a distância em realização
4
Direito
3418
nas
diferentes áreas de conhecimento
da
Filosofia
1
PUC-SP, com ênfase na graduação.
Fonoaudiologia
3
• Reuniões
com
diretores
de
faculdades,
Geografia
4
Historia
coordenadores
de cursos e chefes 14
de deparLetras
2
tamento.
• Levantamento de infraestrutura tecnológica para cursos com Projetos de cursos que
preveem carga horária na modalidade à
distância.
• Proposição de equipe técnica para apoio
tecnológico e pedagógico aos professores em
atividades de EaD na graduação.
• Proposição de estrutura pedagógica de apoio
às atividades dos docentes com sugestão de
um programa de monitoria específico para
educação a distância.
• Orientação didática aos cursos de graduação
a distância que tenham previsão de 20% de
atividades a distância no projeto pedagógico. As informações coletadas até o mês de
novembro de 2007, na PUC-SP, pela Cead,
sobre o oferecimento de disciplinas na moda-

•

•

lidade a distância pelos cursos de graduação
evidenciou que alguns cursos previram grande número de disciplinas com atividades nessa modalidade, como: licenciatura em Matemática: 11 disciplinas; Letras: 28 disciplinas;
Engenharia de Produção: 20 disciplinas; Filosofia: Estágio. Outros cursos, embora conste do projeto a educação a distância, ainda
não haviam apresentado propostas concretas.
Formação de docentes para a atuação em
EaD. Foram realizadas pelo Cead oficinas de
formação continuada em educação a distância com tecnologias interativas. As oficinas
previram a preparação inicial dos docentes
10
e técnicos para a integração de tecnologias e
mídias na prática pedagógica. No 2º semestre de 2007 participaram das oficinas 30 professores. O trabalho teve continuidade em
2008, sendo atendidos 38 professores sendo,
no 1º semestre/2008, 17 professores e no 2º
semestre/2008, 21 professores. Esse trabalho
de formação deu continuidade a ações já
iniciadas com os mesmos objetivos, porém
dirigidas a projetos específicos.
Elaboração de um guia de orientação aos
docentes, objetivando apoiar as ações dos
mesmos em sua prática em EaD ainda em
processo de construção.
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Instalações gerais para EaD
As Comissões de avaliação externa do
MEC avaliaram como adequadas as instalações
dos polos Monte Alegre e Marquês de Paranaguá, tanto para o ensino como para a pesquisa
em educação a distância.
Os estudos iniciais realizados pela Cead
destacaram as seguintes necessidades para implementação e ampliação da modalidade EaD
na universidade:
• Garantia de equipamentos tecnológicos para
uso dos docentes.
• Designação de técnicos e monitores para
apoio aos docentes.
• Ampliação da preparação dos professores
para desenvolver projetos pedagógicos em
EaD.
• Composição de equipe multidisciplinar para
desenvolvimento de projetos específicos,
produções de cursos, apoio aos docentes e
alunos.
Organização didático-pedagógica:
administração acadêmica
e práticas curriculares
Implantação de política para
as atividades complementares,
especialmente estágio, monitoria
e iniciação científica
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A implantação dos projetos pedagógicos
dos cursos (PPC), reformulados ou criados
a partir das diretrizes curriculares e do PPI/
PUC-SP, gerou a necessidade de se instituírem
parâmetros capazes de regular e acompanhar as
atividades pedagógicas propostas, bem como a
definição de ações acadêmico-administrativas
para melhor orientar as comissões didáticas e os
conselhos departamentais nesse processo. Nessa direção, cuidou-se da implantação de uma
política voltada para as atividades complementares, especialmente as de estágio, monitoria e
iniciação científica, como atividades essenciais

articuladas ao ensino, que, segundo as diretrizes
do PPI, devem ser integradas e integralizadas no
currículo.
Uma das iniciativas do Cepe foi a proposição da regulação das atividades pedagógicas,
que exigiu amplo debate e consensos diante da
diversidade de atividades propostas pelos diferentes cursos. Foram indicadas as presidentes das
comissões de Pesquisa e Ensino para emitir parecer final sobre as regulamentações pertinentes.
Segundo as pareceristas, as propostas curriculares “tiveram por marco mudanças de contexto
situacional, mais especificamente no campo da
educação, voltados para a reinterpretação de
práticas de docência, decorrentes da recontextualização de modelos teórico-metodológicos na
área das ciências sociais e/ou humanas, da inserção e uso de novas tecnologias que redimensionaram o campo das comunicações, de outras/
novas exigências do mundo do trabalho”.4 Nessa
perspectiva, foram elaboradas orientações para
ações ou encaminhamentos mais imediatos, de
caráter administrativo-financeiro e, também,
foram indicados os aspectos que deveriam ainda
ser objeto de reflexão e decisões. A aprovação
do documento final da Regulação ocorreu em
novembro de 2008.
O conteúdo da regulamentação tratou
mais especificamente das Atividades Complementares e dos TCCs. Cuidou-se da normatização para o acompanhamento didáticopedagógico e registro das atividades pedagógicas
previstas nos currículos dos cursos.
A implantação dos PPCs implicou, porém, o desenvolvimento das atividades pedagógicas propostas mesmo antes da aprovação do
documento de regulamentação, tendo havido,
para tanto, orientações específicas que foram
posteriormente formalizadas no documento
final.
Com o intuito de analisar essa implantação, foi feito um levantamento junto à Secretaria
4

Parecer sobre Regulação de Atividades Pedagógicas dos
Cursos da PUCSP – 2008. Aprovação pelo Cepe em novembro/08.

Quadro 3 – Número de atividades pedagógicas
desenvolvidas nos cursos de graduação
da PUC-SP em 2007

Cursos
Administração

Número de atividades
desenvolvidas
pelos cursos
6

Ciências Contábeis

1

Ciências Sociais

3

Comunicação das Artes
do Corpo
Comunicação e
Multimeios
Comunicação Social
Direito

12
4
4
3418

Filosofia

1

Fonoaudiologia

3

Geografia
História
Letras

4
14
2

Pedagogia

5347

Psicologia

47

Relações Internacionais
Serviço Social
TOTAL

Ensino

de Administração Escolar (SAE), verificando-se
a quantificação e as modalidades de atividades
registradas pelos cursos em 2007.
Os dados evidenciaram possíveis problemas no registro acadêmico das atividades pedagógicas, considerando as informações apresentadas no Quadro 3.
Os dados dos registros revelaram uma
grande diversidade de atividades oferecidas aos
alunos, conforme previsto nos projetos dos
cursos. Para possibilitar melhor visibilidade, foi
feita a categorização das modalidades registradas
e que constavam dos dados do SAE (Quadro 4).
Essa diversidade constatada pode ser reveladora, por um lado, de propostas curriculares
específicas, que atendem peculiaridades das diferentes áreas do saber; mas, por outro lado, de
ausência de algum nível de padronização de registros, o que seria desejável, de forma a garantir
a expressão da realidade e também a viabilização
da documentação escolar.
Ficou evidenciado, também, que alguns
cursos fizeram poucos registros das atividades
realizadas, enquanto outros, muitos registros;
assim como houve cursos que ainda não fizeram
os registros oficiais. Os dados trouxeram vários

2
2809
11679

Fonte: Setor de Pós-Graduação.

questionamentos: Há atividades realizadas que
não foram registradas oficialmente? Há cursos
que ainda não iniciaram as atividades pedagógicas, conforme prevê o PPC? Há problemas no

Quadro 4 – Atividades pedagógicas realizadas na PUC-SP em 2007, agrupadas por categorias

47

Autoavaliação institucional da PUC-SP

registro de cursos com número muito elevado
de atividades, considerando-se o número de
alunos? O número de atividades registradas é
compatível com o PPC?
Os dados ensejaram a necessidade de normatização de registros e de consensos sobre a
definição/caracterização de algumas atividades.
Outra iniciativa do Cepe referiu-se à
regulação do Estágio na universidade, tendo
havido uma revisão e atualização da política
de estágios, em vigor desde 2002. Segundo
o documento de diretrizes5 elaborado pela
CGE – Coordenadoria Geral de Estágio,
[...] a revisão teve o objetivo de cumprir com o
princípio do PPI referente ao estágio, que reconhece a atividade de estágio como dimensão
indissociável do processo de formação do aluno,
assegurada pela supervisão acadêmica e profissional, pela articulação com a política de estágio da
Universidade e pelo intercâmbio entre as unidades de ensino e os espaços socio-ocupacionais do
mercado de trabalho e cumprir, também, com as
exigências da lei de estágio, que estabelece que
o cumprimento das obrigações previstas para as
IES será observado para efeito de avaliações e dos
processos de autorização, reconhecimento e credenciamento de instituições e cursos, pelo MEC.

A política de estágio definida ofereceu diretrizes e orientações fundamentais para a organização dessa atividade nos cursos de graduação.
Foi enfatizado que os estágios, enquanto parte
integrante dos projetos pedagógicos, devem ser
estimulados e assimilados pelos cursos, sejam
eles obrigatórios ou não, prevendo formas de
supervisão, orientação e avaliação. Outros dados relativos a Estágio podem ser encontrados
neste Relatório nos tópicos relativos à Dimensão Atendimento ao estudante e a Dimensão de
Extensão.
Quanto à iniciação científica, também caracterizada como atividade pedagógica, a análise
dos dados mostraram que recebeu grande ênfase
5
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“Diretrizes e normas para a atividade de estágio na
PUC-SP” elaboradas pela CGE (Aprovadas pelo Cepe em
12/12/2007).

no período avaliado (2006/2007), dando continuidade ao trabalho já analisado no ciclo avaliativo 2005/2006. Dados atualizados de 2006
e 2007 constam do Relatório da Dimensão da
Pesquisa.
Aprofundamento da articulação
ensino-pesquisa, ensino-extensão,
graduação e pós-graduação
O aprofundamento da articulação ensino-pesquisa, ensino-extensão, graduação e pósgraduação foi uma preocupação contínua dos
diferentes setores acadêmicos da universidade
no período avaliado. São apresentados, a seguir, aspectos estruturais e normativos voltados
para essa articulação, além de um mapeamento
específico de ações voltadas para a articulação
graduação e pós-graduação.
Aspectos estruturais e normativos para
assegurar articulação ensino-pesquisa,
ensino-extensão, graduação
e
pós-graduação

Dois aspectos estruturais da dinâmica
acadêmica da universidade encaminhados no
período avaliado de 2006/2007 podem ser destacados no favorecimento da indissociabilidade
do ensino, pesquisa e extensão e na integração
graduação e pós-graduação. Foram eles: a concepção de Departamento e a proposta de redesenho da universidade.
O Departamento foi concebido como área
de conhecimento ou de pesquisa, cabendo-lhe a
definição da política acadêmica e científica em
sua área para concretização do processo de produção de conhecimento por meio das atividades
indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão.
O instrumento para o planejamento desse
processo é o Plano Acadêmico Trienal, instituí
do pelos artigos 10, 11 e 12 da Deliberação
nº 12/2005, complementados pelas Deliberações nº 06 e nº 07/2006.

Cada Departamento tem que definir suas subáreas
epistemológicas constitutivas, as quais estarão vinculadas às vagas para os vários níveis da carreira
do magistério – articulando desse modo o próprio
processo de produção do docente na trajetória da
sua carreira com a do Departamento – e das quais,
orientada pela política científica definida, surgirão
as linhas de pesquisa com os grupos, articulando
docentes e discentes de graduação e pós-graduação. (Consulteg)
6

Documentos: Consulteg/Vrac. “Perfil, competências e
habilidades do Chefe de Departamento e do Coordenador
de curso no processo de mudança da PUC-SP”. 17/04/07
“Planos Acadêmicos dos Departamentos – procedimentos
para sua elaboração”.

Outro aspecto estrutural considerado foi
a proposta do redesenho da PUC-SP, que teve
como uma das principais preocupações garantir
uma estrutura funcional que assegurasse a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
A consideração dessa articulação se constituiu
como uma das diretrizes, ao lado da relação
entre áreas epistemológicas, da articulação entre
níveis de ensino e do modelo de gestão para as
proposições do redesenho e de sua aprovação
final.
A universidade também fez um importante investimento na normatização de aspectos
acadêmicos para favorecer essa indissociabilidade
e integração. As diretrizes orientadoras dos pareceres técnicos e de mérito relativos aos Projetos
pedagógicos dos programas de Pós-Graduação e
dos cursos de Graduação da PUC-SP definidas
pelo Cepe7 destacaram essa preocupação como
um dos itens de análise. Esse processo contemplou não somente os cursos já existentes, que
tiveram suas propostas ajustadas às novas definições legais, como os cursos criados no período.
Um dos itens analisados referia-se à articulação do ensino-pesquisa, ensino-extensão,
graduação e pós-graduação. Essa articulação deveria estar expressa não somente na concepção
do curso, mas na proposta de organização curricular, de forma detalhada, contendo previsão de
ações curriculares.
Apresenta-se, a seguir, um fragmento do
parecer avaliativo de um dos projetos de curso
em relação a essa articulação, evidenciando a
preocupação assinalada:

Ensino

A participação dos professores de graduação e pós-graduação na organização das atividades do Departamento é uma importante forma
de articulação desses níveis de ensino.
No Plano Acadêmico plurianual deve
estar prevista a definição da política acadêmica
e científica (art. 6º da Deliberação nº 06/06),
contemplando, entre outros aspectos:
a) proposta e prioridades de desenvolvimento
do Departamento;
b) atendimento às demandas do ensino e da
extensão previstas nos projetos pedagógicos
dos seus cursos de graduação, programas de
pós-graduação e outras unidades;
c) programas de pesquisa.
d) programas e projetos de capacitação e desenvolvimento docente.
A construção do Plano Acadêmico pelos Departamentos foi objeto de orientação
contínua pela vice-reitoria acadêmica, a partir
de 2007. A Vrac – Vice-Reitoria Acadêmica –
acatou e divulgou aos gestores de Graduação e
Pós-Graduação documentos6 elaborados pela
Consulteg – Consultoria Técnica de Apoio à
Gestão Acadêmica – para orientar a construção
do Plano e esclarecer os perfis, competências e
habilidades do Chefe de Departamento e do
Coordenador de curso para assegurar o processo de mudanças curriculares desencadeado na
PUC-SP.

Item analisado:
4.4.Articulação com pós-graduação, pesquisa e
extensão: SIM__ NÃO__ FRÁGIL (X)
Justificativas/observações:
A articulação está sendo pensada tendo em vista
o desenvolvimento do Departamento nos últimos anos com o Programa de Pós-Graduação
da PUC, conforme pg. 13 do PPC, a partir do
“credenciamento dos professores do Departamen7

Manual de normas e procedimentos da Comissão de Ensino
do Conselho de Ensino e Pesquisa – Cepe da PUC-SP/03 e
adaptada em 16/04/2008.
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to; integração em grupo de pesquisa, participação
conjunta em cursos de especialização organizados
pelo Departamento e promovidos pela Cogeae,
organização conjunta de eventos científicos, como
seminários e mesas de discussão; publicação conjunta de periódicos e revistas científicas”.
Na pág. 45 do PPC, consta que a articulação com
a pesquisa será feita com Atividades Complementares “como participação nos grupos de pesquisa
do Departamento e da Pós-Graduação para a elaboração de Iniciação Científica (...)” e com a extensão através do “(...) Núcleo de Pesquisas em...,
(...), que terá como objetivo criar sinergias com a
comunidade local, incentivando a participação em
atividades econômicas da comunidade, seja pela
prestação de serviços públicos, seja para a prestação de serviços em entidades provadas; em outros
programas similares (...)”.
Constatamos que a extensão não está mencionada conforme transcrição acima do PPC. Sugerimos que seja feita proposta nesse sentido de
contemplar o que dispõe o PPI da Universidade
“Compreensão da Universidade como lugar de
ensino, pesquisa e extensão”. “Indissociabilidade
das dimensões do ensino, pesquisa e extensão”.
“A indissociabilidade (...) é um princípio definido
pela Constituição Federal de 1988 (art. 207) ao
qual obedecerão todas as universidades.” “(...) a
articulação entre essas atividades deve ser prevista
também como princípio pedagógico no projeto de
cada curso”. Assim como o PDI que tem como
meta a implantação da expansão na Universidade,
através do ensino, pesquisa e extensão por meio de
“(...) consolidação das atividades de extensão (...),
(...) discussão de fomento e de parcerias para atividades de extensão, bem como de sua vinculação ao
ensino e à pesquisa por meio, principalmente, dos
projetos pedagógicos dos cursos (...).”

O monitoramento da concretização da
articulação ensino/pesquisa/extensão no desenvolvimento do currículo dos diferentes cursos,
porém, está sendo encaminhado somente no
nível do próprio curso, sem visibilidade para a
universidade, ainda necessitando de parâmetros
para análises institucionais. Esse é um dos propósitos da avaliação de cursos que será objeto do
próximo ciclo avaliativo.
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No ciclo avaliativo 2007/2008 encaminhou-se uma primeira tentativa no sentido de
mapear trabalhos específicos desenvolvidos em
parceria pela graduação e pós-graduação. A Tabela 9 apresenta as informações obtidas junto
à pós-graduação, porém devem ser analisadas
considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento da coleta das informações, conforme
reconhecido pelos envolvidos.
As ações numericamente mais expressivas
da integração entre Graduação e Pós foram:
• Participação conjunta de professores da PósGraduação e da Graduação em Projetos de
Pesquisa, Extensão e outros.
• Professores que atuam na Pós-Graduação e
fazem orientação de TCC na graduação.
• Professores que atuam na Pós-Graduação e
fazem orientação de Iniciação Científica na
graduação.
• Participação de professores da Graduação em
bancas de mestrado e doutorado.
• Atuação em grupos de pesquisa que têm
composição mista: docentes e alunos de PósGraduação e da Graduação.
• Professores que ministram aulas na PósGraduação e têm atividades não docentes na
graduação
• Professores que atuam na Pós-Graduação e
na Graduação
Outras ações foram mapeadas, mas apresentaram resultados pouco expressivos, como
coautorias de texto e eventos.
Os dados evidenciaram um número significativo de docentes envolvidos nas ações integradoras, constatando-se um número crescente
dessas ações, se considerarmos os dados de 2006
e de 2007.

Tabela 9 – Algumas ações de articulação entre Graduação e Pós-Graduação
promovidas na PUC-SP 2006 e 2007

Prof. Pós:
Orientação
IC

Prof. Grad.
Em banca
Pós

Grupo
Pesq.
Prof./aluno
Pós e Grad.

Prof. aulas
Pós e
atividades
não
docentes
Grad.

Prof. com
aulas Pós e
Grad.

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

06

07

60

8

3

1

50

78

3

3

6

6

0

0

11

7

CCA

4

35

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

6

9

CED

5

0

1

2

3

5

9

3

7

7

0

0

2

1

ADM

CRE

0

0

6

5

41

48

0

1

9

9

0

0

7

8

CSO

0

32

0

24

6

61

16

13

14

14

0

2

16

16

COS

0

0

2

0

7

15

11

16

11

11

0

0

2

3

DIR

75

91

11

18

10

2

22

22

3

3

0

0

32

27

ECO

0

0

5

0

34

34

1

3

5

5

0

0

9

3

EDM

3

0

5

0

11

0

0

0

3

6

0

5

3

5

EHPS

0

0

6

10

0

4

1

0

6

3

0

0

_

1

FIL

0

4

10

6

6

4

7

0

5

5

0

5

11

13

FONO

3

6

18

10

14

18

8

12

5

5

0

4

9

12

GEO

24

45

6

19

6

7

0

0

2

2

0

3

5

7

GER

0

2

1

4

2

3

3

0

9

9

0

1

3

4

HCS

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

_

_

HIS

0

2

10

5

1

11

10

11

6

6

0

2

13

5

LAEL

0

0

27

7

20

33

12

6

10

10

0

3

8

3

LCL

0

0

0

2

0

1

1

2

2

2

0

0

4

3

LPO

0

20

6

5

17

13

6

6

9

9

0

5

11

7

PCL

0

10

13

19

28

20

21

22

8

8

0

2

6

8

PED

0

0

8

14

0

7

6

5

4

4

0

1

1

2

PEXP

10

0

13

14

12

14

5

2

1

1

0

2

5

5

PSO

0

10

7

14

13

17

6

1

10

10

0

1

3

5

SSO

5

1

3

5

25

24

3

2

9

9

0

0

3

_

TIDD

14

0

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

TOTAL

203

266

165

186

306

424

153

130

145

145

0

36

171

167

Ensino

Programas

Prof. Pós:
Orientação
TCC

Projetos
Pesquisa,
Extensão e
outros-

Fonte – Pós-Graduação.
* Os nomes completos dos Programas pode ser encontrados em tópico anterior, referente ao Indicador 1.

Efetivação de processos de
autoavaliação dos cursos, associada
à avaliação do desempenho docente
Podem-se constatar dois níveis de atuação
no sentido de organizar os processos de Autoavaliação dos cursos da universidade:
1) Orientação da construção de projetos de Autoavaliação pelos cursos.
Foi elaborado manual orientador pela
CPA, apresentado e discutido em oficina com
coordenadores de curso realizada em 2006.
Houve também atendimento individualizado

para concretização do projeto, como parte integrante do Projeto Pedagógico de Curso.
2) Desencadeamento de processo de institucionalização da Autoavaliação de cursos, associada à avaliação do desempenho docente em
parceria CPA, Consulteg e Vrac. Foram efetivados no período a elaboração da proposta
preliminar do projeto dos instrumentos e
encontros com gestores para a construção da
sistemática de implantação.
O detalhamento desse trabalho encontrase na parte II deste relatório.
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Política institucional de egressos
voltada para o aperfeiçoamento
do ensino
A política institucional de egresso descrita
em documento do Centro de Ex-Alunos evidencia uma ênfase em fazer uma aproximação
da universidade com os egressos. A política de
atuação do setor está voltada para o aperfeiçoamento de banco de dados dos ex-alunos, a
realização de pesquisas e o relacionamento com
os egressos que visa à integração do ex-aluno e o
seu comprometimento com o destino da PUCSP. Este último aspecto é considerado o principal foco das ações do Centro de Ex-Alunos, que
tem se empenhado em cumprir o papel de intermediador e incentivador dessa interação, organizando a participação dos egressos em reuniões
e encontros, associada à troca de informações e
à interatividade via Internet.
A contribuição do egresso oferecendo
subsídios para o aperfeiçoamento do ensino está
sendo buscada por meio de pesquisa.
Em 2007, foi realizado, em parceria CPA
e Centro de Ex-Alunos, um trabalho de pesquisa

avaliativa junto aos egressos dos cursos de Graduação, com a utilização de questionário com
aplicação on-line. O trabalho deu continuidade
ao processo de ouvir os egressos sobre questões
de sua formação na universidade, desencadeadas
no primeiro ciclo avaliativo, 2005/2006. Neste
ciclo 2007/2008, o instrumento foi aperfeiçoado e houve maior investimento na divulgação da
aplicação, atingindo-se um aumento no retorno
de questionários respondidos. Embora ainda
possa ser considerado um montante pequeno,
dadas as dimensões da universidade, é bastante
significativo, tendo em vista que no primeiro ciclo o retorno foi da ordem de 155 respondentes
de 21 cursos e em 2007 houve a participação de
907 ex-alunos de 28 cursos de graduação.
As respostas dos egressos trouxeram elementos importantes a serem considerados no
aperfeiçoamento do ensino na universidade.
Dois aspectos podem ser destacados, relativos
ao significado da Formação recebida e à Organização Didático-Pedagógica dos Cursos.
Quanto à Formação recebida, os egressos
assim se manifestaram:

Quadro 5 – Distribuição das respostas dos ex-alunos da PUC-SP em relação ao seguinte item
do questionário: Ao concluir o curso de graduação, com os conhecimentos adquiridos,
como você AVALIA as contribuições desse curso para sua:
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Muito bom

Bom

Regular

Insuficiente

Formação Pessoal

55,8

37,4

5,4

1,5

Atuação Profissional

40,4

42,7

13,1

3,8

Cultura Geral

39,2

40,3

17,1

3,5

Cidadania

100

0

0

0

A análise do Quadro 5 evidenciou que, na
opinião dos egressos, os conhecimentos adquiridos no curso de graduação da PUC-SP contribuíram de maneira efetiva, principalmente
para a cidadania (100%), mas também para sua
formação pessoal, atuação profissional e cultura
geral.
Em relação à complementação da formação recebida no curso de graduação, o Quadro
6 mostrou que 91,3% dos respondentes assina-

Quadro 6 – Distribuição das respostas dos
ex-alunos da PUC-SP em relação ao seguinte
item do questionário: Sente a necessidade
de aprimorar a formação recebida?
Nº

%

Sim

828

91,3

Não

59

6,5

Branco

20

2,2

TOTAL

907

100,0

laram sentir a necessidade de aprimoramento,
revelando a valorização dada pelos egressos à
formação continuada.
Nas questões relativas à Organização
Didático-Pedagógica dos Cursos, verificou-se a

seguinte manifestação dos egressos, que revelam
a compatibilidade do currículo vivenciado pelos
egressos com as expectativas de sua formação
(Quadro 7):

Muito
importante

Importante

Pouco
importante

Não sei

Os conteúdos das disciplinas de formação geral
do curso

39,0

49,9

10,9

0,1

Os conteúdos das disciplinas de formação específica
do curso

52,6

42,0

5,2

0,2

Atividades práticas (laboratórios, oficinas, clínica, etc.)
proporcionados pelo curso

38,5

28,6

24,0

8,9

O estágio curricular

42,2

30,2

19,5

8,2

Pesquisa/Iniciação Científica

28,1

29,8

24,5

17,6

Atividades extracurriculares como seminários,
palestras, work-shops, semanas de estudos, etc.

29,1

41,9

23,8

5,2

Participação em disciplinas optativas

33,9

35,5

19,2

11,5

Contato próximo com os docentes do curso

54,3

35,4

8,1

2,3

Qualificação do corpo docente do curso

67,2

27,4

4,5

0,9

Equipamentos de informática e audiovisual

21,8

27,7

35,2

15,3

Aquisição de conhecimentos que permitiriam
compreender melhor o mundo em que vivemos

48,6

39,1

11,2

1,0

Participação de ações voltadas para o
encaminhamento de questões nacionais

32,5

38,2

23,5

5,7

Itens

Currículo que valoriza as inovações da área

43,9

33,5

17,6

5,0

Biblioteca: acervo

49,9

34,7

12,8

2,5

A análise dos dados revelou que a maioria dos itens propostos foi avaliada de forma
positiva pelos respondentes. Mais de 70% dos
participantes avaliou como “Muito Importante”
e “Importante” dez dos 14 aspectos da organização didática. Os quesitos considerados mais importantes foram: “Qualificação do corpo docente do curso” (67,2% e 26,4%), “Os conteúdos
das disciplinas de formação específica do curso”
(52,6% e 42%) e o “Contato próximo com os
docentes dos cursos” (54,3%, 35,4%). Os aspectos “Os conteúdos das disciplinas de formação
geral do curso” (39% e 49,9%) e “Aquisição de
conhecimentos que permitiriam compreender
melhor o mundo em que vivemos” (48,6% e
39,1%) também tiveram destaque.

Ensino

Quadro 7 – Distribuição das respostas dos ex-alunos da PUC-SP em relação ao seguinte item do
questionário: Avalie os aspectos que mais contribuíram para a sua formação de maneira GERAL

O quesito “equipamentos de informática
e audiovisual”, porém, foi considerado “pouco
importante” por grande parte dos respondentes
(35,2%), recebendo a avaliação menos positiva
pelos egressos.
A apresentação de outros dados do estudo consta deste relatório no tópico relativo à
Dimensão de Atendimento ao Estudante.
Houve também um investimento pela
CPA, em parceria com a Pós-Graduação, na
elaboração de instrumento a ser aplicado nos
egressos da Pós-Graduação, tendo sido aplicado
em 2008.
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Articulação entre o PPI, Diretrizes
Curriculares Nacionais e os PPCs
Investimento em condições
administrativas e acadêmicas para
implementação das propostas
curriculares da graduação
Os projetos de cursos implantados na
universidade, a partir de 2006, apresentaram diferenciais de organização curricular possibilitados pelo PPI PUC-SP e com base nas Diretrizes
Curriculares oficiais. Esses diferenciais exigiram
investimentos em condições administrativas e
acadêmicas para sua implementação.
Na Instância administrativo-acadêmica:
Especialmente considerando que o PPC
passou a ser focado em atividades pedagógicas
e não mais em disciplinas, no plano administrativo-acadêmico, foram realizados ajustes do
regime de matrícula e financeiro e do sistema de
registro escolar, adotando-se novos procedimentos e providências, tais como:
• a matrícula acadêmica do aluno passou a ser
formalizada como um contrato educacional
com a universidade, com base no qual ele
assume responsabilidade sobre o seu plano
de estudos definido anualmente ou semestralmente. Os coordenadores de cursos assessoram a previsão do plano pelo aluno;
• foi adotado o regime financeiro semestral ou
anual de cobrança, de acordo com o PPC, e
o cálculo das mensalidades passou a ser feito
com base em todas as atividades previstas
para cada período letivo do curso;
• foram estabelecidas regras financeiras que
comportassem as alterações de plano de estudos do aluno, quer para aumento, quer para
redução de atividades pedagógicas, como
previsto no PPC;
• o sistema de registro e informação acadêmica
ajustou-se prevendo novas possibilidades de
registro e implantando novo sistema tecnológico de banco de dados que possibilitou
diálogo com diferentes bancos de dados da
universidade.

•

Na instância acadêmica:
a implantação e implementação dos projetos
pedagógicos dos cursos tiveram um acompanhamento contínuo no período, por meio de
reuniões colegiadas, especialmente do Cepe,
instância com representação não somente
dos diferentes segmentos como também de
todas as Faculdades e Centros Universitários.
Foram produzidas normatizações e orientações necessárias aos novos encaminhamentos
curriculares.

O descritor, a seguir, apresenta dados sobre
esse processo no plano acadêmico, que envolveu
todos os cursos de graduação da PUC-SP.
Continuidade do processo de
implantação dos Projetos de Cursos
Aprovação e implantação dos PPC

Conforme apresentado no Relatório do
ciclo avaliativo 2005/2006, os projetos de curso
foram construídos pautando-se pelas Diretrizes
Curriculares do MEC e pelo PPI da PUC-SP e
outros documentos orientadores, passando por
diferentes instâncias de apreciação e aprovação,
conforme Quadro 8.
Alguns problemas decorrentes das propostas dos cursos, como viabilidade financeira
de alguns projetos, revisões na estrutura de matrícula, dentre outros, levaram à aprovação pelo
Consun apenas da programação dos 1° anos
dos cursos de Licenciatura e Bacharelado vinculados, para início em 2006. Tal decisão abriu
possibilidade de ajustes dos projetos globais dos
cursos e apontou a necessidade de acompanhamento da implantação.
A implantação dos projetos de cursos
agregou características avaliativas cujas informações deveriam instrumentar sua continuidade,
podendo ocorrer reajustes a partir de 2006.
Foi desencadeado, portanto, em 2006 e
2007, um processo de ajuste e aperfeiçoamento
dos Projetos Pedagógicos de cursos, tendo como
base os seguintes elementos:

Quadro 8 – Etapas do processo de construção dos Projetos de cursos de Graduação

Ações

Envolvidos

1–Elaboração do Projeto de Curso: proposição e
redação do projeto de curso segundo legislação em
vigor, ou seja, considerando as normas e diretrizes do
MEC e da PUC–SP.

–Em caso de alteração ou reforma de curso:
Comissão de reforma (composição com diferentes
segmentos, como Coordenação do curso, professores e
alunos
do
curso,
chefias,
professores
dos
Departamentos relacionados e direção da Faculdade)
–Em caso de criação de curso:
Professores do Departamento e chefia

2–
Apreciação
e
aprovação
pelo
Conselho
Departamental, com base em Parecer substantivo
elaborado por parecerista não participante do projeto.
Em alguns casos, manifestação por escrito dos
departamentos envolvidos.

Integrantes do Conselho Departamental

3– Apreciação e aprov. pelo Cons. de Centro com base
em Parecer substanciado elaborado por parecerista
não participante do projeto.

Integrantes do Conselho de Centro

Ensino

1ª Etapa: Elaboração da proposta e primeira instância de apreciação e aprovação:
Curso/Departamento/Faculdade e Centro

2ª Etapa: Segunda instância de apreciação técnica: Consulteg e de mérito acadêmico e aprovação:
Comissão de Ensino e CEPE
Ações

Envolvidos

1– Análise técnica pela Consultoria técnica
(Consulteg) com emissão de parecer para unidade
proponente.

Especialistas da Consulteg

2– Manifestação da unidade proponente em face dos
aspectos levantados pela Consulteg.

Mesmos participantes da primeira ação da 1° Etapa

3– Apreciação pela Comissão de Ensino, com base no
parecer da Consulteg e em parecer elaborado por
parecerista não participante do Projeto.

Integrantes da Comissão de Ensino

4– Apreciação e deliberação pelo Conselho de Ensino
e Pesquisa (CEPE) com base na manifestação da
Comissão de Ensino

Integrantes do CEPE

3ª Etapa: Instância de apreciação técnica, de mérito social comunitário,
de adequação jurídica, de viabilidade administrativa e financeira
Ações

Envolvidos

1– Em caso de novos cursos ou revisões substantivas
de cursos já existentes: Apreciação pelo Conselho
comunitário (CECOM) emitindo parecer sobre o
impacto na comunidade quanto ao acolhimento e
condições saudáveis, bem como o atendimento a
demandas externas.

Integrantes do CECOM

2– Apreciação jurídica, emitindo um parecer sobre
aspectos jurídicos da proposta.

Coordenadoria de Assessoria jurídica da universidade

3– Apreciação e aprovação pelo Conselho
Administrativo e Financeiro (CAF) com base em
parecer sobre condições administrativas, de
infraestrutura e financeiras.

Integrantes do CAF

4ª Etapa: Instância superior de deliberação e encaminhamentos
Ações

Envolvidos

1– Apreciação e deliberação pelo CONSUN com base
em parecer emitido por parecerista designado pelo
Presidente do Conselho (Reitor), dentre integrantes
do CONSUN não vinculados ao Projeto.

Integrantes do CONSUN

2– Publicação da decisão do CONSUN e Deliberação
pela Reitoria, bem como encaminhamento aos setores
específicos da PUC–SP, como Recursos humanos,
Registro acadêmico, Suprimento, Vestibular, para
providências e adequações.

Gabinete da Reitoria
Setores específicos da universidade

5ª Etapa: Implementação do Projeto
Ações

Envolvidos

1– Encaminhamentos da unidade proponente junto a
Setores da PUC–SP.

Direção da Faculdade, Coordenador de Centro e outros

2– Encaminhamentos junto à comunidade interna.

Segmentos definidos pela unidade proponente e Direção
da Faculdade

3– Encaminhamentos junto à comunidade externa

Segmentos definidos pela unidade proponente e Direção
da Faculdade
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•

instruções normativas orientadoras de análises desses projetos calcado nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso, Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI da
PUC-SP, Projeto Pedagógico Institucional
PPI da PUC, Projeto Institucional para Formação de Professores de Educação Básica,
Projeto Pedagógico de criação dos Cursos
Superiores de Tecnologia da PUC-SP, Deliberação PUC-SP nº 02/2005;

Tabela 10 – Propostas de Reforma Curricular e Criação de Cursos de Bacharelados e Tecnológicos – PUC-SP

Faculdade

Curso

Análise
técnica
Consulteg

Apreciação
Com. Ensino

Aprovação do
CEPE

Envio a
Chefe de
Gabinete

Envio de
dados p/
Deliberação

Deliberação
número e
data

Ciências
Sociais

Ciências Sociais

27/10/06

22/11/06

13/12/06

14/12/06

14/12/06

09/07, de
3/8/07

Geografia*

2007/2008/07

05/09/07

05/09/07

12/12/07

12/12/07

18/08, de
15/4/08

Gerontologia

20/09/06

27/09/06

27/09/06
(suspenso)

------

------

------

História*

31/08/07

05/09/07

13/09/07

28/11/07

18/01/08

09/08, de
25/02/08

Relações
Internacionais

30/10/06

05/09/07

13/12/06

13/12/06

13/12/06

01/07, de
13/9/07

Turismo

04/10/07

10/10 e
14/11/07

05/12/07

06/12/07

13/12/07

11/08, de
03/03/08

Arte: História,
Crítica e
Curadoria

21/09/07

05/09/07

19/09/07

25/09/07

07/01/08

16/08, de
08/04/08

Comunicação
das Artes do
Corpo

02/08/06

30/08/06

04/10/06

16/10/06

03/03/08

Não foi
expedida

Comunicação e
Multimeios

11/10/06

31/10/06

01/11/06

06/11/06

14/12/06

Não foi
expedida

Comunicação
Social:
Jornalismo

Agosto 05

05 a 07

06/12/06
ref13/12/06

18/01/07

Comunicação
Social:
Publicidade

31/08/06

20/09/06

27/09/06
refer. 04/10

18/01/07

------

------

Filosofia*

08/ 2006/2007

05/09/07

05/09/07

06/09/07

28/11/07

10/08, de
3/3/08

Letras –
Espanhol*

15/ 2006/2007

05/09/07

05/09/07

06/09/07

04/12/07

20/08, de
16/4/08

Letras –
Francês*

30/08/07

05/09/07

06/09/07

17/05/07

28/11/07

14/08, de
14/3/08

Letras – Inglês*

14/05/07

06/09/07

06/09/07

06/09/07

30/11/07

22/08, de
08/05/08

Letras –
Português*

13/ 2006/2007

05/09/07

05/09/07

06/09/07

07/11/07

24/08, de
08/05/08

Secretariado
Executivo
Trilingue

26/09/06

27/09/06

27/09/06
refer.04/10/06

10/10/06

24/10/07

Não foi
expedida

Sup. Tec. em
Conservação e
Restauro

21/09/07

05/09/07

19/09/07

25/09/07

07/01/08

Não foi
expedida

Direito

11/12/06

13/12/06

13/12/06

13/12/06

02/01/07

Não foi
expedida

Sup. Tec. em
Gestão Pública:
Segurança e
Direitos
Humanos

28/04/06

03/
2005/2006

03/ 2005/2006

12/ 2005/
2006

------

------

Comunicação e
Filosofia

Direito
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os pareceres criteriosos da assessoria técnica
da universidade (Consulteg) e de integrantes
do Cepe;
• revisão pelos cursos dos aspectos apontados
como inadequados;
• aprovação dos projetos revistos em reunião
colegiada do Cepe e demais instâncias.
O trabalho teve a seguinte agenda, expressa na Tabela 10.
•

Processo em tramitação

Curso

Análise
técnica
Consulteg

Economia,
Administração,
Contabilidade
e Atuária

Administração

Tabela
10 (continuação)
Apreciação
Aprovação do

Envio a
Chefe de
Gabinete

Envio de
dados p/
Deliberação

Deliberação
número e
data

Com. Ensino

CEPE

03/08/06

30/08/06

13/09/06

15/09/06

Ciências
Atuariais

31/07/06

20/09/06

27/09/06
refer.04/10/06

02/10/06

16/10/07

19/07, de
18/12/07

Ciências
Contábeis

24/10/06

01/11/06

01/11/06

06/11/06

28/11/06

Não foi
expedida

Ciências
Econômicas

18/10/07

07/11/07

06/12/08

11/12/07

13/12/07

12/08, de
10/3/08

Economia e
Comércio
Internacional

14/09/06

27/09/06

27/09/06
refer.04/10/06

28/05/07

20/ 2006/2007

8/07, de
8/8/07

Sup. Tec. em
Comércio
Exterior

23/ 2005/2006

---

14/06/06

-----

-----

-----

Sup. Tec. em
Gestão
Ambiental

04/07/07

08/08/07

05/09/07

06/09/07

18/10/07

Não foi
expedida

Sup. Tec. em
Gestão
Financeira

17/ 2005/2006

--

14/0606

---

---

--

Sup. Tec. em
Marketing

28/03/06

03/
2005/2006

03/ 2005/2006

12/ 2005/
2006

------

------

Sup. Tec. em
Processos
Gerenciais

05/04/06

03/
2005/2006

03/ 2005/2006

12/ 2005/
2006

Não

Não

Educação
Física*

02/05/07

23/05/07

23/05/07

29/05/07

27/03/08

21/08, de
28/4/08

Pedagogia

26/09/06

27/09/06

27/09/06

05/10/06

14/11/07

01/08, de
10/1/08

Fisioterapia

20/10/06

01/11/06

01/11/06

06/11/06

10/10/07

13/07 de
05/11/07

Fonoaudiologia

04/11/05

09/11/05

14/12/05

15/12/05

15/12/05

02/06, de
24/3/06

Ciência da
Computação

19/09/06

04/10/06

04/10/06

10/10/06

24/10/07

15/08, de
14/03/08

Engenharia
Biomédica

14/09/07

05/09/07

05/09/07

14/11/07

11/12/07

06/08, de
10/1/08

Engenharia de
Produção

21/09/07

05/09/07

05/09/07

06/09/07

07/11/07

21/07, de
18/12/07

Engenharia
Elétrica

29/09/07

27/09/07

27/09/07

22/11/07

29/11/07

04/08, de
10/1/08

Física Médica*

24/05/07

05/09/07

05/09/07

06/09/07

22/10/07

20/07, de
18/12/07

Matemática*

31/07/07

05/09/07

06/09/07

06/09/07

28/11/07

02/08, de
10/1/08

Sistemas de
Informação

2006/2007/07

05/09/07

05/09/07
ref.19/09/07

10/09/07

22/10/07

Não foi
expedida

Tecnologia e
Mídias Digitais

07/05/07

05/09/07

05/09/07

10/09/07

13/11/07

17/08, de
8/4/08

Sup. Tec. em
Energia

10/ 2005/2006

---

10/ 2005/2006
Ref.14/06/06

---

---

--

Sup. Tec. em
Jogos Digitais

10/10/06

03/
2005/2006

03/ 2005/2006

12/
2005/2006

------

------

Sup. Tec. em
Produção em
Multimídia

05/04/06

03/
2005/2006

03/ 2005/2006

12/
2005/2006

------

------

Ciências
Biológicas*

19/ 2006/2007

06/09/07

06/09/07

06/09/07

28/11/07

03/08, de
10/01/08

Enfermagem

31/10/06

01/11/06

01/11/06

04/11/06

Medicina

07/11/05

11/11/05

16/11/05

02/12/05

02/12/05

03/06, de
11/04/06

Sup. Tec. em
Agronegócios

27/ 2005/2006

03/
2005/2006

03/ 2005/2006

12/
2005/2006

------

------

Sup. Tec. em
Radiologia

28/04/06

03/
2005/2006

03/ 2005/2006

12/
2005/2006

------

------

Psicologia

Psicologia

05/09/06

27/09/06

04/10/06
ref.25/10/06

09/10/06

Aguardando a ciência do CEPE
sobre as pendências

Serviço Social

Serviço
Social

15/09/06

22/11/06

22/11/06

24/11/06

Em tramitação no CAF.

Educação

Fonoaudio
logia

Matemática,
Física e
Tecnologia

Medicina e
Ciências
Biológicas

Aguardando da Unidade
resposta às pendências.

Ensino

Faculdade

Em tramitação no CAF.

Obs: (pela CPA): 11 cursos (*) elaboraram projetos de Licenciatura e de Bacharelado: Ciências Biológicas, Educação Física, Letras –
Português, Letras – Inglês, Letras – Francês, Letras – Espanhol, Filosofia, História, Geografia.
Fonte: Consulteg.
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Foram avaliados, revisados e aprovados 32
projetos de reformas obrigatórias dos cursos de
bacharelado (o prazo de 10 anos, definido pelo
MEC, expirava em 2006), sendo que 11 cursos
tiveram Projetos de Bacharelado de Licenciatura
(PIFPEB).
O processo de análise de projetos de
cursos incluiu também a apreciação, revisões
e aprovação de 12 novos cursos superiores de
tecnologia propostos no período, conforme as
diretrizes específicas, além de novos cursos de
bacharelado.
Cumpre destacar que os cursos de licenciatura tiveram seus projetos complementados
para atender a exigência legal de oferecimento
da disciplina Libras, que passou a compor o currículo desses cursos.
Todo esse processo vivido pela universidade exigiu grande empenho dos participantes,
contando com um movimento orientador para
apoiar as unidades proponentes, coordenado
pelo Cepe e suas comissões, especialmente a Comissão de Ensino integrada com a Consulteg.
Essa dinâmica deu ao trabalho características de
formação continuada.
Implantação do PIFPEB
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O “Projeto Institucional para Formação
de Professores da Educação Básica – PIFPEB”,
tendo como base o PPI, apresenta as diretrizes
e fundamentos para a elaboração dos projetos
pedagógicos específicos dos Cursos de Licenciatura da universidade e também as bases para a
vinculação dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura, nos casos pertinentes.
No período de 2006 e 2007 ocorreu a implantação do PIFPEB, sendo que, para tanto, foi
estruturado um setor específico, subordinado à
Vice Reitoria Acadêmica, com local próprio,
contando com coordenação, vice-coordenação
e secretária.
As funções do Setor podem ser caracterizadas como de orientação, acompanhamento das
ações e indicação de tomadas de decisões institucionais para ajustes das propostas às condições

da realidade da universidade e às especificidades
dos cursos. Foi criada uma Comissão Geral do
PIFBEB, composta pelos Coordenadores dos
cursos envolvidos e a Coordenação do projeto.
Os cursos envolvidos no PIFPEB
Em 2006 e 2007 foram aprovados 13
cursos de licenciatura na universidade e implementados 12, pois Educação Física ainda não
foi iniciado, conforme pode ser visualizado na
Tabela 11.
Os dados mostraram a diversidade de licenciaturas oferecidas na universidade, no turno
diurno e noturno e em três campi. Quanto ao
número de alunos na Licenciatura, constatou-se
um aumento da ordem de 10%, comparando-se
2006 (454 alunos) e 2007 (506 alunos).
Sistemática de trabalho da coordenação
do PIFPEB
A coordenação da implementação do
PIFPEB organizou o trabalho em 2006/2007
realizando a seguinte sistemática:
• Reuniões da Comissão do PIFPEB: em 2006:
26 reuniões; em 2007: 20 reuniões.
• Interlocução com setores e órgãos da universidade para viabilizar as ações dos projetos:
Vrac, Cepe, CGE; CAF – Conselho de Administração e Finanças; Consulteg, COMISSÃO DE ENSINO; SAE/RM; VESTIBULAR.
• Oficinas e palestras, para formação dos coordenadores.
• Acompanhamento do trabalho: com utilização de instrumentos específicos.
• Propostas e estudos.
Revisão do PIFPEB
Os dados de acompanhamento da implantação do PIFPEB, em 2006, evidenciaram
problemas relativos a aspectos acadêmicos,
administrativos e financeiros, que apontaram a
necessidade de adequações no projeto original,
sem ferir os princípios e a proposta pedagógica.

Tabela 11 – Distribuição dos alunos de Licenciatura por campus e curso em 2006 e 2007
Campi

Cursos

2006

2007

Diurno

Not.

Diurno

Not.

24

58

50

56

12

22

38

49

Pedagogia –
Séries Iniciais. do
Ensino. Fundamental

47

42

50

60

Geografia

07

32

07

07

Letras-Espanhol
Letras-Francês
Letras-Inglês
Letras-Português
Filosofia

MARQUÊS
DE PARANAGUÁ
BARUERI
SOROCABA

História

33

46

00

37

Física

23

15

22

13

Matemática

15

11

17

09

Educação Física
(Não foi implantado)

00

00

00

00

29

38

46

45

Ciências Biológicas
TOTAL

454

Ensino

MONTE ALEGRE

PedagogiaEd. Infantil

506

Fonte: Coordenação do PIFPEB e SAE.
Obs: O número de alunos pode variar conforme o eixo temático oferecido e o período.

Dentre as dificuldades encontradas podem ser apontadas:
• ajuste da Matriz de carga horária de duração
dos núcleos destinados ao planejamento e
gestão pedagógica dos cursos;
• aspectos estruturais como adoção de anuidades diferenciadas em função do currículo do
curso, organização de aulas aos sábados, consensos quanto a critérios para constituição de
turmas do mesmo curso quando licenciatura
e bacharelado e de turmas de intercursos em
atividades de formação de professores;
• encaminhamento dado pela maioria das IES
às licenciaturas, com carga horária inferior à
proposta pela PUC-SP, afetando a demanda
pelos cursos;
• indefinições dos órgãos oficiais quanto à interpretação do termo hora relativa à duração
do trabalho acadêmico (hora relógio ou hora
convencionada sindicalmente?).
Considerando as dificuldades apontadas
e com base nos fundamentos legais, especialmente na Resolução CNE/CP nº 01/2002 e no
sentido do Parecer CNE/CES nº 184/2006 no

que tange à concepção de carga horária na sua
relação com a qualidade de ensino, decidiu-se
rever a carga horária de duração dos cursos de
Licenciatura prevista no PIFPEB de 3.360 horas, reduzindo-as para 2.800 horas. Definiu-se
que a duração da hora-aula (relação direta professor-aluno em sala de aula) seria de 50 minutos, conforme tradicionalmente consagrada na
PUC-SP, sendo que para as demais modalidades
de trabalho acadêmico a duração deveria ser
prevista nos projetos pedagógicos dos cursos, de
acordo com a natureza de cada uma.
As alterações de carga horária implicaram
a revisão dos Núcleos do PIFPEB e também a
definição das horas de estágio e das atividades
acadêmico-científico-culturais (AACC), que
tiveram parte da carga horária computada além
da matriz horária do curso, embora permanecessem como integrantes da matriz curricular. Os
cursos de licenciatura passaram a ser de três ou
quatro anos, em conformidade com o projeto
pedagógico aprovado, sendo que a duração de
quatro anos foi prevista para os casos em que
houvesse a vinculação da licenciatura com o
bacharelado.
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Pode-se analisar que a dimensão da universidade, o número de programas e de estudantes participantes de intercâmbio podem ser considerado aquém das expectativas de ampliação
da internacionalização.
Dados específicos da cooperação institucional na PUC-SP, com especificação dos países
envolvidos e do tipo de intercâmbio, podem ser
encontrados nesse relatório no tópico relativo à
Dimensão Atendimento ao Estudante.

Essas alterações flexibilizaram a organização dos PPCs, oferecendo-se possibilidade
de diferentes opões para proposição dos cursos,
com variações para os cursos só de Licenciatura
e para os que articulam licenciaturas e bacharelados.
O relatório do Setor apresenta de forma
detalhada não somente o trabalho realizado
como as propostas e alterações nos diferentes
projetos dos cursos.

Parcerias internacionais

Institucionalização das atividades
internacionais

Dados da Pós-Graduação no período
2006/2007 evidenciaram que a PUC-SP vem
ampliando as parcerias internacionais. A internacionalização de suas relações acadêmicas abrangeu, em 2007 (Quadro 10), 196 parcerias com
25 países, sendo que em 2005 eram 21 países.
Na área de parcerias, a Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais da universidade (Arii) contribuiu para ampliação e
formalização das mesmas, levando ao melhor
gerenciamento das ações desenvolvidas.

Ampliação de programas de
cooperação internacional, redes
e projetos conjuntos de pesquisa
Programas de intercâmbio

Em relação ao intercâmbio internacional
envolvendo a Graduação da PUC-SP, os dados
do período avaliado (2006 e 2007) apresentaram um crescimento de iniciativas e participação dos estudantes nesses programas, se
comparados com 2005, como se pode verificar
no Quadro 9.

Quadro 9 – Número de Programas de Intercâmbio da PUC-SP
com IES estrangeiras e de estudantes da GRADUAÇÃO participantes
Número de estudantes
participantes de intercâmbio

Número de Programas de Intercâmbio
2005

2006

2007

2005

2006

2007

7

9

10

28

47

58

Fonte: Arii: Divisão de Cooperação Internacional.

Quadro 10 – Número de convênios e cooperações internacionais com a PUC-SP
e países envolvidos – 2006 e 2007
Países que possuem convênio ou cooperação com a PUC-SP
Alemanha

Argentina

Canadá

Chile

Colômbia

Cuba

Equador

Eslovênia

Espanha

EUA

França

Holanda

Inglaterra

Itália

Japão

Mali

México

Moçambique

Peru

Polônia

Portugal

Suécia

Suíça

Uruguai

Venezuela

Total de Convênios e cooperações = 196
Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu e Arii.
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2 – PESQUISA

•

O monitoramento da Pesquisa teve como
referência a Matriz de avaliação da dimensão
construída pela comunidade no 1º ciclo avaliativo, 2005/2006, na qual estão registradas as
questões norteadoras do trabalho.1 Essa matriz
foi complementada no ciclo 2007-2008, tendo
como base os Encaminhamentos para tomada de
decisões para o aperfeiçoamento do ensino, apontados a partir dos resultados da avaliação no 1º
ciclo. Tais aspectos constituíram indicadores e
critérios para monitoramento, com o objetivo
de retroalimentação da universidade para ajuste
e otimização dos resultados desejados.
São apresentados, a seguir, os indicadores
e descritores organizados pelas categorias previstas na matriz avaliativa da dimensão que foram
orientadores do monitoramento da pesquisa na
PUC-SP, neste ciclo de avaliação:

•

Indicadores
Organização institucional da pesquisa

•

Aperfeiçoamento do banco de dados de pesquisa.

•

Rediscussão da pesquisa em face da nova concepção dos Departamentos.

Pesquisa na proposta acadêmica

•

Continuidade e ampliação da iniciação científica.

•

Acompanhamento da constituição e produção

Apoio à participação dos pesquisadores em
eventos científicos.
Aprimoramento da política de divulgação da
produção científica.

No ciclo avaliativo 2007/2008, constatou-se a manutenção da organização institucional para acompanhamento e apoio à realização
das práticas de pesquisa. Trata-se de trabalho
desenvolvido pela Comissão de Pesquisa subordinada ao Cepe, que atua com apoio técnico
administrativo da Consulteg.
A Comissão de Pesquisa é composta por
conselheiros do Cepe (em sua maioria, representante dos docentes ou vice-diretores de Faculdades) e atende suas funções realizando reuniões
ordinárias mensais e extraordinárias em períodos de grande fluxo de trabalho, especialmente
voltados à avaliação e ao acompanhamento de
Projetos do Programa de Iniciação Científica
(Pibic) da PUC-SP que atende pesquisas com
fomento da cota CNPq e do Cepe, e de projetos
de pesquisas com apoio institucional do Fundo
de Apoio à Pesquisa e da certificação dos grupos
de pesquisa. Na Figura 3, o organograma da Comissão de Pesquisa.

Pesquisa

Organização institucional
da pesquisa

dos grupos de pesquisa.

•

Visibilidade dos Projetos de pesquisa na Gradua
ção e Pós-Graduação.

•

Maior sistematização da articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa, ensino e extensão.

Incentivo à produção científica e à pesquisa

•

Definição de diretrizes para financiamento da
pesquisa, levando em conta a sustentabilidade
financeira da universidade.

1

As questões avaliativas constantes da Matriz de Autoavaliação institucional da Pesquisa são:
1 – Qual a política institucional de pesquisa expressa em
documentos oficiais da PUC-SP?
2 – A Pesquisa tem sido considerada como parte integrante
da proposta pedagógica institucional?
3 – Quais os incentivos para produção científica e pesquisa? Contempla as inovações da área?
4 – A que questões sociais a pesquisa na PUC-SP vem respondendo?

Aperfeiçoamento do banco de dados
de pesquisa
Foi proposto, a partir dos resultados de
avaliação do 1º ciclo avaliativo (2005/2006),
maior grau de empenho da universidade para
despender investimentos, com vistas ao aperfeiçoamento de seu banco de dados de pesquisa.
Foi proposto um trabalho específico voltado
para incorporação de dados da pesquisa desenvolvida na graduação de forma integrada àqueles
da pesquisa da pós-graduação, a fim de garantir
atualização e precisão das informações.
O Banco de Dados de pesquisa da universidade, em fase de implantação em 2004 e 2005,
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Figura 3. Organograma da Comissão de Pesquisa do CEPE
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CEPE
CONSULTEG
Secr. Com.

COMISSÃO DE PESQUISA

ASSESSORIA CIENTÍFICA

COMITE INSTITUCIONAL
DO PIBIC: Local e Externo

COMITÊ DE HORASPESQUISA DOCENTE

Figura 3 – Organograma da Comissão de Pesquisa do Cepe

recebeu investimento em sua organização, a partir de 2006, no sentido de sua reestruturação e
de ampliação de dados.
Quanto à ampliação e atualização de dados, a Comissão de Pesquisa buscou organizar
o sistema de registros dos grupos de pesquisa e
mapear a pesquisa na graduação, iniciativas que
serão destacadas em tópicos subsequentes.
Além disso, foi dada continuidade ao trabalho, visando à agilização da atualização e divulgação de informações, realizado em parceria
entre Comissão de Pesquisa e APT – Assessoria
de Planejamento Tecnológico. Quanto a esses
aspectos, pode-se avaliar que o investimento
realizado no período ainda merece aperfeiçoamento. Ressalta-se, porém, a dificuldade de
organização dos bancos de dados devido às características dos projetos e grupos de pesquisa,
que exigem atualizações contínuas dos registros.
Uma contribuição importante dos dirigentes da instituição foi a possibilidade de acesso ao Lattes Institucional dos docentes, o que
abriu perspectivas para a construção de banco
de dados específicos voltados para informações
sobre a pesquisa na PUC-SP, sobretudo sobre a
produção científica dos docentes da universidade.
Rediscussão da Pesquisa em face da
nova concepção dos Departamentos
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COMITÊ DE CERTIFICAÇÃO
DE GRUPOS DE PESQUISA

Foi encaminhada, a partir da avaliação do
ciclo 2005/2006, a necessidade de rediscussão

de fluxo, das áreas, linhas e campos de conhecimentos abrangidos pela pesquisa num novo
contexto, dado que, nas diretrizes e normativas
para a elaboração dos planos acadêmicos, a pesquisa foi considerada pela universidade como
um dos critérios fundamentais e os departamentos foram definidos como áreas epistemológicas.
A configuração dos departamentos como
áreas epistemológicas tem desencadeado uma
reorganização dos mesmos. Houve fomento à
discussão das áreas de conhecimento e linhas de
pesquisa com o objetivo de superar a concepção existente de departamento como unidade
gestora de disciplinas e de professores para uma
unidade integradora do ensino, da pesquisa e da
extensão.
18 de
Segundo as novas diretrizes, do ponto
vista epistemológico, o Departamento passou a
ser concebido como um espaço que congrega
atividades pedagógicas, pesquisa e programas de
extensão em um domínio específico do saber.
Do ponto de vista organizacional, o departamento foi compreendido como a menor fração
da universidade para efeito de organização: administrativa, distribuição de pessoal docente e
didático-científica.
O instrumento para o planejamento desse
processo é o Plano Acadêmico Trienal, instituí
do pelos artigos 10, 11 e 12 da Deliberação

Pesquisa na proposta acadêmica
Continuidade e ampliação
da iniciação científica
A Tabela 12 apresenta os dados relativos à
iniciação científica no período analisado: 2006
e 2007, indicando um número expressivo de
projetos desenvolvidos em todas as Faculdades
dos diferentes Centros Universitários, com participação de docentes e alunos.3
2	Foram realizadas oficinas com chefes de departamento e
diretores das faculdades, responsáveis pelos trabalhos de
elaboração do plano junto aos corpos docente e discente.
3 A situação 2006 incluiu os projetos com as seguintes
vigências: 1 – 2005/2006 (2° semestre 2005 até 1° semestre 2006), 2 – 2006 (1° e 2° semestres de 2006) e 3 –
2006/2007 (2° semestre de 2006 até 1° semestre 2007).
A situação 2007 seguiu o mesmo critério de análise.

Analisando-se os dados do período
2006/2007, considerando os dados da iniciação
científica em 2005, apresentados no relatório
de Autoavaliação ciclo 2005/2006, obteve-se o
seguinte desenho (ver Gráfico 8).
Os dados evidenciaram um crescimento
do número de projetos de iniciação científica
na universidade, considerando-se os dados de
2005 (2005:434 projetos e 2007: 522 projetos).
Quanto ao envolvimento de alunos e docentes,
embora se tenha verificado uma queda na participação em 2006, houve crescimento em 2007
aproximando-se dos dados de 2005, ou mesmo
aumento, como no caso dos professores.
Os dados de 2006 podem ser explicados
pela mudança na periodicidade da oferta da
bolsa Cepe, com edital anual e não mais semestral, como eram as normas anteriores. Também
podem expressar o momento de crise financeira
da universidade, tendo sido adotadas medidas
administrativas e de ajustes que incidiram particularmente no ano de 2006, tendendo a se
ajustar no ano subsequente.

Pesquisa

nº 12/2005, complementados pelas Deliberações nos 06 e 07/2006. O Plano deve contemplar, entre outros aspectos:
• proposta e prioridade de desenvolvimento
do Departamento;
• atendimento às demandas do ensino e da
extensão, previstas nos projetos pedagógicos
dos seus cursos de graduação, dos Programas
de pós-graduação e de outras Unidades;
• programas de pesquisa.
Houve investimento da Vrac e do Cepe,2
no sentido de orientar a construção do Plano
Acadêmico, o que tem favorecido as discussões
de áreas e linhas de pesquisa. Esse trabalho
encontra-se em processo, com previsão para
conclusão em 2008.
Conforme dados encaminhados pelos
Departamentos da PUC-SP (abril e junho de
2007), assim se apresentou o mapeamento das
linhas e áreas de pesquisa. Foram computadas
186 áreas e 54 subáreas, além de 356 linhas de
pesquisa (ver Quadro 11).
Esse mapeamento, enquanto parte do
processo de reorganização dos departamentos, é
um indicador importante que aponta a necessidade de ampliar a rediscussão de áreas, linhas de
pesquisa e campos de conhecimentos abrangidos pela pesquisa nesse novo contexto.

Acompanhamento da constituição
e produção dos grupos de pesquisa
A análise do período de 2000 a 2006,
com base nos dados do Censo do CNPq/06,
mostrou um aumento crescente do número de
grupos de pesquisa e dos seus integrantes (pesquisadores, estudantes e técnicos) na PUC-SP
(ver Tabela 13).
Essa tendência, que denota a valorização
dada pela universidade à produção de conhecimento pela pesquisa, tem situado a PUC-SP em
posição de destaque quando se analisa a ordenação do CNPq, considerando o número de grupos, de pesquisadores e de doutores. O Quadro
12 mostra que a PUC-SP manteve em 2006 a
mesma posição ocupada em 2004, ou seja, 16º
lugar na classificação geral de todas as universidades e 1º lugar em relação às instituições privadas.
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Quadro 11 – Áreas e linhas de pesquisa dos Departamentos
Departamento
Antropologia
Sociologia

Área (s)

Linha (s)

7 núcleos de estudo

16 linhas relacionadas aos núcleos

1 área com 3 subáreas

14 linhas relacionadas às subáreas

Política

5 áreas

15 linhas.

História

1 área

4 linhas (relacionadas)

Geografia

00

3 linhas

Teologia

2 áreas

6 linhas

Psicodinâmica

6 áreas

6 linhas

Psicologia Desenvolvimento

1 área

7 linhas.

Métodos e Técnicas Psicologia

3 áreas

13 linhas

Geografia

00

3 linhas

Teologia

2 áreas

6 linhas

Matemática

2 áreas

3 linhas

Ciência da Computação

1 área

5 linhas (não relacionadas)

Engenharia Elétrica

4 áreas

27 linhas

Física

8 áreas

28 linhas.

Administração

5 áreas

3 linhas

Economia

3 áreas

00

Contábeis

00

3 linhas

Atuariais

4 áreas

00 –

Arte

3 áreas

32 linhas

Português

5 áreas

3 linhas

Linguística

11 áreas

48 linhas

Linguagens do corpo

1 área

4 linhas

Francês

5 áreas

00

3 áreas

9 linhas (relacionadas)

Inglês
Jornalismo
Filosofia

4 áreas de atuação

00 –

1 área

3 linhas (6 grupos de pesquisa)

Fun.Serv.Social

1 área

4 linhas

Serviço Social

1 área

4 linhas (+ 7 linhas interdepart.)

Educação Física

5 áreas

5 linhas

17 áreas

17 linhas

Fundamentos Educação

29 áreas

22 linhas

Cirurgia

12 áreas

0

1 área com 3 subáreas

10 linhas de pesquisa

Tecnologia Educação

Enfermagem
Medicina
Morfologia e Patologia
Ciências Fisiológicas
Ciências do Ambiente

3 áreas com 8 subáreas

17 linhas de pesquisa (8 gr.pesquisa)

2 áreas de concentração:
11 áreas e 24 subáreas

(3 grupos de pesquisa)

00

16 linhas

7 áreas com 16 subáreas

00

Fonte: Vrac/2008 Obs.: 10 Departamentos não forneceram as informações.

Os perfis dos pesquisadores e dos estudantes que integram os grupos de pesquisa também
revelaram uma situação diferenciada da universidade, como evidenciam os Gráficos 9 e 10.
Os pesquisadores da PUC-SP que integram os grupos, em sua grande maioria
(76,5%), são doutores, sendo que, no Brasil, a
porcentagem de doutores na composição dos
grupos é de 63,5%.
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Em relação aos estudantes participantes
dos grupos, verificou-se que na PUC-SP predomina a formação no mestrado (26,9%) e no
doutorado (23,3%), com percentuais superiores
à situação brasileira. Embora houvesse predomínio de mestres e doutores, também se observou a participação de estudantes da graduação
(22,1%).

Tabela 12 – Número de projetos de Iniciação Científica (com e sem bolsa) nas Faculdades da PUC-SP
e número de alunos e docentes envolvidos

CCJEA

CE

2006

2007

2006

2007

2006

Direito

41

46

58

45

44

58

Economia, Administração, Contabilidade e
Atuária

31

53

39

52

44

65

Total Centro

72

99

97

97

88

123

Educação

15

16

16

17

27

27

Fonoaudiologia

21

32

22

38

51

59

Total Centro

36

48

38

55

78

86

Psicologia

39

41

49

56

81

81

4

3

30

3

10

3

Ciências Sociais

44

59

52

64

63

78

Comunicação e Filosofia

65

88

62

96

98

113

Serviço Social
CCH

Depto. de Teologia e Ciências da Religião
Total Centro
CCET

CCMB

Número de
alunos Total

Nº Prof.

2007

23

27

56

34

47

43

175

218

249

253

299

318

Matemática, Física e Tecnologia

40

30

48

39

57

46

Total Centro

40

30

48

39

57

46

Ciências Biológicas

24

20

25

20

28

19

Ciências Médicas
Total Centro

84

105

76

104

157

186

108

125

101

124

185

205

Pós Graduação

5

2

5

3

8

4

TOTAL GERAL

441

522

543

571

715

782

Pesquisa

Nº Proj.

Centros Faculdades

Fonte: Comissão de Pesquisa/Consulteg-PUC-SP.
Obs: Há casos de dupla contagem de professores e alunos tendo em vista a vigência dos projetos.

Gráfico 8 – Iniciação Científica: número de projetos (com bolsa e sem bolsa)
e número de professores e alunos envolvidos no período 2005-2007
900

789

800

782

715

700
566

600
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500
400
300
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434

200
100
0
2005
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Nº. Projetos

Nº. de Professores envolvidos

2007

Nº. de Alunos envolvidos

Fonte: Comissão de pesquisa.

Tabela 13 – PUC-SP: Crescimento do número de grupos de pesquisa e do número de seus integrantes
Anos

Nº de grupos

Pesquisadores

Estudantes

Técnicos

2000

90

754

550

53

2002

145

1012

1067

110

2004

182

1297

1530

132

2006

221

2031

1729

163

Taxa de crescimento

17,60%

0,361

0,115

0,19

Fonte: Censo CNPq-2006.
*Há casos de dupla contagem de pesquisadores estudantes e técnicos tendo em vista que um indivíduo que participa de mais de um
grupo foi computado mais de uma vez.
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Quadro 12 – Posicionamento da PUC-SP na ordenação do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq

Ano

Total GP PUC-SP

Classificação
PUC-SP/ Geral

ClassificaçãoPUC-SP / Instituições
Privadas

2000

90

30°

3°

2002

145

27°

3°

2004

182

16°

1°

2006

221

16º

1º

Fonte: Censo CNPq/ 2006.

Gráfico 9 – Titulação dos pesquisadores da PUC-SP e do Brasil envolvidos nos grupos de pesquisa

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

76,5%

63,8%

26,0%
17,6%
2,9%

4,1%

2,1%

5,1%

0,9%

PUC/SP Brasil

PUC/SP Brasil

PUC/SP Brasil

PUC/SP Brasil

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

1,0%

PUC/SP Brasil
Não informado

Fonte: Censo CNPq /2006.

Gráfico 10 – Titulação dos estudantes da PUC-SP e do Brasil envolvidos nos grupos de pesquisa
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Áreas, linhas e campos de conhecimentos
dos grupos de pesquisa
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Os dados da Tabela 14 mostraram uma
concentração de grupos (81%) nas áreas de
Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, o que é compatível com a
grade de cursos mantidos pela PUC-SP. Não
se observou, portanto, alteração em relação aos
dados de 2004, quando foram constatados 80%
de grupos nas áreas assinaladas.
Embora tenha havido uma ampliação de
cursos nas áreas das Ciências Exatas, Biológicas

Tabela 14 – Número de Grupos de Pesquisa
da PUC-SP por grande área e linhas
de pesquisa do CNPq
Grande área

Grupos

Linhas de
Pesquisa

Ciências Biológicas

3

11

Ciências da Saúde

24

82

2

5

Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas

99

251

Ciências Sociais Aplicadas

55

129

4

10

Engenharias
Linguística, Letras e Artes
TOTAIS
Fonte: Censo CNPq 2006.

34

77

221

565

4
5

Normas e Procedimentos Gerais para Certificação Institucional de Líderes e Grupos de Pesquisa.
Relatório de Gestão da Comissão de Pesquisa 2007/2008.

Visibilidade dos Projetos
de pesquisa na Graduação
e Pós-Graduação
Projetos de pesquisa na Pós-Graduação

Para analisar a produção científica na
universidade, um dos descritores utilizado foi
o mapeamento de projetos de pesquisa da PósGraduação, assim considerados: Projetos de iniciativa dos Programas Stricto Sensu, de produção
coletiva e Projetos individuais de alunos que resultaram em dissertações, teses ou monografias.
É importante salientar que esses projetos são,
em sua grande maioria, vinculados a núcleos de
pesquisa e grande parte recebe fomento externo.
A Tabela 15 mostra a distribuição dos
Projetos realizados ou ainda em realização pelos
diferentes Programas da Pós-Graduação.
Conforme dados dessa tabela e do Gráfico
11, ficou evidenciado um crescimento no número de projetos de pesquisa no período 2005
a 2007, embora se tenha observado uma queda
quantitativa em 2006. Quanto ao número de
docentes, verificou-se uma ampliação da participação de docentes nesses projetos (2005: 930
e 2007: 945). Quanto aos alunos, houve uma
queda significativa no número de participantes
em 2006, índice revertido em 2007, porém,
com níveis inferiores aos de 2005.
Quanto aos “Projetos individuais de alunos que resultaram em dissertações, teses ou
monografias”, a Tabela 16 mostra dados relativos ao número de dissertações e teses produzidas
pelos Programas de Mestrado e Doutorado. A
análise comparativa dos resultados do 1º e do
2º ciclo avaliativos (2004/2005 e 2006/2007)
permitiu verificar um aumento no número
total de trabalhos produzidos (dissertações
e teses), totalizando mais de 1.300 trabalhos
em 2006 e 2007, ainda que com ligeira queda
neste último ano.
Analisando-se a produção em cada modalidade, como expressa no Gráfico 12, constatou-se um aumento crescente do número de

Pesquisa

e Saúde, a universidade manteve sua tradição de
produção de conhecimento voltada para Ciências Humanas e Sociais, verificando-se, porém,
ligeiro aumento do número de linhas de pesquisa
em Ciências da Saúde e nas engenharias (2004:
66 e 06 e 2006: 82 e 10, respectivamente).
A PUC-SP, por meio das ações da Comissão de Pesquisa, e especificamente do Comitê de
Certificação de grupos de pesquisa, realizou um
acompanhamento sistemático, visando à qualificação dos grupos de pesquisa da instituição.
Teve por parâmetro Normas4 aprovadas pelo
colegiado do Cepe, assegurando certificações
pela Vice-Reitoria Acadêmica subsidiadas por
pareceres da Comissão. A aprovação do perfil
do líder e posterior análise das linhas de pesquisa e produção dos pesquisadores constituem
pré-requisito para a certificação dos grupos no
Diretório.
Essas mesmas Normas de Certificação
orientaram o trabalho do Comitê quanto ao
acompanhamento de Grupos cadastrados no
Diretório do CNPq para identificação daqueles
classificados como “atípicos”, devido às seguintes impropriedades:5 a) grupo unitário; b) grupo
sem estudantes; c) grupo sem técnicos; d) grupo
com mais de dez pesquisadores; e) grupo com
mais de 10 linhas de pesquisa; grupo cujo líder
não é doutor; f ) grupo sem doutores, no conjunto dos pesquisadores; g) pesquisadores que
participam de mais de três grupos de pesquisa;
h) estudantes que participam de dois ou mais
grupos; i) pesquisadores ou estudantes sem lattes; j) grupos semelhantes a outro(s) já cadastrados; k) líder em mais de um grupo; l) pesquisadores ou estudantes sem lattes atualizado.
Foram encaminhadas notificações aos
grupos pelo Comitê, via Secretaria da Pesquisa
da Consulteg, quando consideradas como situações a serem superadas, e tais atipicidades têm
sido sanadas.
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Tabela 15 – Número de projetos de pesquisa nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu:
no período de 2005 a 2007
Número de Projetos

Programas

2005

2006

2007

18

19

24

oito

9

9

Educação: Currículo (CED)

20

15

19

Comunicação e Semiótica (COS)

39

22

25

Ciências da Religião (CRE)

26

22

28

Ciências Sociais (CSO)

39

34

41

Direito (DIR)

19

1

41

Economia (ECO)

42

46

66

Educação Matemática (EDM)

23

36

41

6

7

9

Educação: Psicologia da Educação (PED)

16

11

19

Filosofia (FIL)

27

28

31

Fonoaudiologia (FONO)

17

16

21

0

8

9

11

20

25

Administração (ADM)
Ciências Contábeis e Atuariais (CCA)

Educação: História, Política, Sociedade (EHPS)

Geografia (GEO)
Gerontologia (GERO)
História da Ciência (HCS)

23

16

17

História (HIS)

22

22

28

Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem (LAEL)

18

22

28

8

9

12

Literatura e Crítica Literária (LCL)
Língua Portuguesa (LPO)

37

36

42

Psicologia: Psicologia Clínica (PCL)

37

30

40

Psic. Experimental: Análise do Comportamento (PEXP)

46

18

18

Psicologia: Psicologia Social (PSO)

19

17

29

Serviço Social (SSO)

29

26

32

0

7

7

550

497

661

Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD)
TOTAL
Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.

Gráfico 11 – Total de Projetos, professores e alunos de Pesquisa de Pós-Graduação na PUC-SP
nos anos de 2005 a 2007
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Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu. Obs.: Há casos de dupla contagem de docentes e estudantes tendo em vista que um indivíduo
que participa de mais de um projeto foi computado mais de uma vez.
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dissertações, porém, quanto ao número de teses,
verificaram-se pequenas oscilações entre 2004 e
2006 e decréscimo em 2007.
Pode-se avaliar que o incremento constatado no período 2005 a 2007, de 20,9% no

número de projetos de pesquisa e de 9,4% de
trabalhos do Stricto Sensu, é um indicador importante da valorização das atividades de pesquisa para os docentes que atuam na pós-graduação
da universidade. Esses dados revelaram uma

Tabela 16 – Número de dissertações e teses produzidas na PUC-SP entre os anos de 2004 a 2007
Defesas

2004

2005

2006

2007

Dissertações

837

893

966

1004

Teses

331

345

343

319

TOTAL

1168

1238

1323

1309

Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.

Gráfico 12 – Total de Dissertações e Teses defendidas na PUC-SP nos anos de 2004 a 2007
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Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.

produção relevante, compatível com o número
de programas existentes.
Acresce a esses dados o número de monografias elaboradas nos cursos Pós-Graduação
Lato Sensu – Especialização e cursos de Aperfeiçoamento administrados pela Cogeae que,
seguindo as normas legais, têm a monografia
como condição de titulação. Os dados podem
ser observados no quadro a seguir.
Quadro 13 – Número de Monografias elaboradas
nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu –
Especialização e Aperfeiçoamento.
Período: 2004 a 2007
Ano

Número de Monografias

2004

1545

2005

1385

2006

2092

2007

1252

Fonte: Cogeae.

Com a diversidade de cursos oferecidos
nessas modalidades, foram produzidas, em
2006/2007, 3.344 monografias (2.092 em 2006
e 1.252 em 2007), número que revelou um significativo aumento, se considerarmos a situação
de 2004 e 2005, com 2.930 monografias.

Projetos de pesquisa na Graduação

A visualização da pesquisa na graduação
recebeu um apoio especial da Comissão de Pesquisa, que lançou um edital de pesquisa institucional para mapear as pesquisas discentes
e docentes desenvolvidas pela Graduação, Especialização e por Unidades Complementares,
vinculadas à Reitoria, como a Derdic – Divisão
de Educação e Reabilitação dos Distúrbios de
Comunicação – e os Institutos de Pesquisa. O
estudo teve como objetivo fornecer subsídios
para futuras políticas e para o aprimoramento
do sistema de registros, possibilitando a criação de um banco de dados que fosse além da
pesquisa docente com apoio do FAP-Cepe, do
Pibic e a da pós-graduação. A pesquisa6 foi realizada focalizando dados dos anos de 2005 e
2006.
6

A pesquisa: “História e a Memória da Pesquisa desenvolvida na graduação”, foi realizada por 11 doutores do quadro
de carreira da universidade, contemplando todos os Centros e, assim, a representação de todas as Faculdades e o
Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Foram
liberadas 110 horas, correspondendo à TP de 10 horas a
10 docentes e concedidas 7 bolsas de IC-Pibic-Cepe para
realização dessa pesquisa.
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A Tabela 17, produzida pela pesquisa,
demonstra quantitativamente o número de pesquisas realizadas por alunos (iniciação científica
e TCC) e por docentes (capacitação, pesquisa
docente), em 2005/2006, nas faculdades da
universidade.

Os resultados apresentaram um número
expressivo de pesquisas realizadas por alunos
(iniciação científica, TCC) e por docentes (capacitação e pesquisa docente), realizadas em
todas as faculdades da universidade. Em 2005,
foram totalizadas, na graduação, 1.808 pesquisas e 1.968 em 2006.

Tabela 17 – Número de Projetos com participação de alunos e/ou professores da graduação da PUC-SP
nos anos de 2005 e 2006

Faculdade e
Departamento

IC

Capacitação
Docente

TCC

Pesquisa
Doutor

Outras
Pesquisas

Total

05

06

05

06

05

06

05

06

05

06

05

06

Ciências Biológicas

30

25

38

42

0

0

0

0

0

0

68

67

Ciências Médicas

36

35

0

0

0

0

1

0

0

0

37

35

Ciências Sociais

41

31

179

294

0

0

0

0

0

0

220

325

Comunicação e
Filosofia

52

58

148

183

5

4

2

1

0

0

207

246

Direito

45

20

466

462

0

0

0

0

0

0

511

482

Economia e
Administração

14

14

283

270

0

0

8

2

0

1

305

287

Faculdade de Educação

6

7

47

97

0

0

1

1

12

12

66

117

Fonoaudiologia

19

10

38

28

0

0

1

2

2

2

60

42

Matemática Física e
Tecnologia

22

17

81

96

2

1

1

4

6

2

112

120

Psicologia

10

15

151

160

1

2

2

2

2

3

166

182

6

7

28

39

2

2

1

0

3

4

40

52

14

13

0

0

0

0

2

0

1

0

16

13

295

252

1459

1671

10

9

19

12

26

24

1808

1968

Serviço Social
Dep. de Teologia e
Ciências da Religião
TOTAL GERAL

Fonte: Relatório da pesquisa institucional – “História e memória da pesquisa desenvolvida na graduação” (2005/2006). FAP/Cepe,
2008.

As pesquisas apresentadas na Tabela 17
geraram relatórios/produtos. Constatou-se que
foram elaborados pelos alunos, sob orientação
de docentes (no caso dos TCC) e de orientadores doutores (no caso da Iniciação científica), em
2005, 2.139 relatórios de pesquisa e em 2006,
2.148 relatórios.7
Uma importante informação trazida pela
pesquisa foi a quantificação dos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC), que, no período
analisado, não constava dos bancos da universidade. Ressaltou-se o expressivo número de
TCCs (1.459 em 2005 e 1.671 em 2006), considerando que não tinha, nesse período, caráter
obrigatório nas unidades.
70

7	Fonte: Pesquisa Institucional – FAP/Cepe – 2008.

Os resultados dessa pesquisa retrataram o
problema de registro das atividades de pesquisa,
quando elas não são normatizadas pelo Cepe,
como as relativas ao FAP ou pela Pós-Graduação. Essas dificuldades podem explicar algumas
incoerências de informações com as apresentadas sobre iniciação científica e pesquisa docente,
que tiveram como fonte o Banco de pesquisa da
universidade.
Maior sistematização da articulação
entre graduação e pós-graduação e
entre pesquisa, ensino e extensão
Articulação Graduação e Pós-Graduação

Nesse ciclo avaliativo encaminhou-se
uma primeira tentativa no sentido de mapear

2006

2007

Número de orientações na graduação – TCC

Articulação entre Pós-Graduação e Graduação

203

266

Número de orientações na graduação – IC

165

186

Número de participações em projetos de pesquisa, extensão e outros projetos

306

424

Número de professores da graduação que participam de banca na Pós-Graduação

153

130

Número de grupos de pesquisa com composição mista de professores e/ou alunos
da pós-graduação e da graduação

145

145

Número professores que ministram aulas no Pós e tem atividades não docentes
na graduação

0

36

Número de co-autorias em textos científicos ou literários
(profs. pós e graduação ou professores do pós e alunos graduação)

0

8

972

1195

TOTAL
Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.

trabalhos específicos desenvolvidos em parceria
por professores da graduação e pós-graduação.
A Tabela 18 apresenta as informações obtidas
junto ao Pós-Graduação.
Esses dados, que devem ser analisados ressalvando a necessidade de aperfeiçoamento da
coleta das informações como reconhecido pelos
envolvidos, evidenciaram um número significativo de docentes participantes das ações integradoras. Constatou-se um número crescente dessas ações, se considerarmos as ações realizadas
em 2006 (972) e em 2007 (1.195).
Analisando-se as ações realizadas, verificou-se um predomínio de ações voltadas para a
pesquisa, como participação em grupos de pesquisa, projetos, orientações de TCC e IC. Podese afirmar, portanto, que a pesquisa se colocou
como elemento preponderante na articulação
da graduação e pós-graduação.
Articulação pesquisa, ensino e extensão

A articulação pesquisa, ensino e extensão
foi assegurada nos Projetos de Curso, envolvendo não somente os cursos de graduação já
existentes na universidade, que tiveram suas
propostas ajustadas às novas regras, como os
novos cursos criados no período.
A universidade desencadeou em 2006 e
2007 um processo de aperfeiçoamento dos Projetos Pedagógicos de curso, tendo como base os
seguintes elementos:

•

•

•
•

Pesquisa

Tabela 18 – Ações de articulação entre Pós-Graduação e Graduação promovidas na PUC-SP
nos anos de 2006 e 2007

Instruções normativas orientadoras de análises desses projetos calcadas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso, Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI da
PUC-SP, Projeto Pedagógico Institucional
PPI da PUC, Projeto Institucional para Formação de Professores de Educação Básica,
Projeto Pedagógico de criação dos Cursos
Superiores de Tecnologia da PUC-SP, Deliberação PUC-SP Número 02/2005.
Pareceres criteriosos em nível da assessoria
técnica da universidade (Consulteg) e pareceres por integrantes do Cepe.
Revisão pelos cursos dos aspectos apontados
como inadequados.
Aprovação dos projetos e revisões que se fizeram necessárias em reunião colegiada do
Cepe.

As diretrizes orientadoras dos pareceres
técnicos e de mérito relativos aos Projetos Pedagógicos dos Programas de Pós-Graduação e dos
Cursos de Graduação da PUC-SP definidas pelo
Cepe8 destacaram a preocupação com a articulação do ensino-pesquisa, ensino-extensão, colocada como condição para aprovação do projeto.
Essa articulação deveria estar expressa não somente na concepção do curso, mas na proposta
de organização curricular, de forma detalhada,
8

Manual de normas e procedimentos da Comissão de Ensino
do Conselho de Ensino e Pesquisa – Cepe da PUC-SP/03 e
adaptada em 16/04/2008
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contendo previsão de ações curriculares nessa
direção. Assim sendo, todos os projetos de curso
da universidade propuseram essa articulação.
A realização das atividades na implementação do currículo dos diferentes cursos será foco
do próximo ciclo avaliativo, com o trabalho de
avaliação de cursos de graduação, que está sendo encaminhado, como consta do capítulo IV
deste relatório.
Incentivo à produção científica
e à pesquisa
Em relação a este indicador, optou-se por
apresentar o resultado conjunto do monitoramento dos dois primeiros descritores, dado que
ambos tratam do financiamento à pesquisa.

Definição de diretrizes para
financiamento da pesquisa, levando
em conta a sustentabilidade
financeira da universidade
A política de financiamento à pesquisa sofreu os reflexos das questões da situação de sustentabilidade financeira vivida pela universidade
no período de 2006-2007, embora a PUC-CP
tenha buscado parcerias para assegurar a prática
de produção de conhecimento, como matriz
fundada no ensino superior do país.
Dados financeiros da PUC-SP (ver Tabela
19) mostraram os investimentos em pesquisa no
período avaliado (2006/2007) e a situação em
2005.

Tabela 19 – Gastos com pesquisa na PUC-SP nos anos de 2005 a 2007
Gastos em Pesquisa

2005

2006

2007

Bolsas CAPES

R$ 7.100.119,68

R$ 7.338.861,84

R$ 7.926.030,30

Bolsas CNPq

R$ 3.461.225,45

Horas CEPE (Folha de Pagamento Docente)
Bolsa Iniciação Científica
TOTAL

R$ 3.755.670,68

R$ 978.610,90

R$ 546.602,94

R$ 3.481.185,14
R$ 294.532,47

R$ 890.760,00

R$ 1.156.089,60

R$ 923.965,60

R$ 12.430.716,03

R$ 12.797.225,06

R$ 12.625.713,51

Fonte: Controladoria PUC-SP.

Essas informações revelaram um grande
investimento em pesquisa e uma situação relativamente estável, se considerarmos os montantes
investidos em cada um dos três anos. Panorama
similar verificou-se com os dados de Bolsas da
Capes e CNPq, que indicam a contrapartida
institucional ao financiamento de bolsas oferecidas por esses órgãos de fomento. Constatouse, em relação à Iniciação Científica, que, com
algumas variações em 2006 e 2007, houve um
incremento no fomento, o que não ocorreu com
as horas à Pesquisa Docente, que revelou uma
diminuição de gastos.
Apoio à pesquisa docente
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Quanto ao apoio à pesquisa docente, os
dados constantes da Tabela 20 e do Gráfico 13,
relativos à situação em 2005 e 2007, permitem

verificar a diminuição de fomento à pesquisa de
capacitação docente e uma mudança na política
de incentivo à modalidade de pesquisa docente.
Até 2004, a universidade oferecia, além de horas
para capacitação docente (mestrado e doutorado), horas pesquisa para docentes doutores.9
Com a qualificação crescente dos docentes da
universidade e ante o congelamento da verba
FAP durante a crise financeira, o financiamento
de pesquisas de caráter mais individualizado,
realizada por doutores, foi sendo orientado ao
fomento externo e a universidade passou a privilegiar a modalidade de pesquisa institucional
e interdisciplinar, mantendo no nível individual
apenas o fomento à capacitação docente.
9

Cabe ressaltar que o contrato dos professores prevê horas
para o desenvolvimento de pesquisas, no entanto, é possível a dedicação à pesquisa com a diminuição do número
de aulas semanais e do número de alunos, mediante aprovação de projeto pelas instâncias competentes (FAP).

Tabela 20 – Número e modalidade de auxílios à pesquisa docente oferecidos pela PUC-SP em 2005 e 2007
2005

Modalidade de pesquisa
docente

2007

Número

Horas

Número

Horas

45

270

10

190

Pesquisa Interdisciplinar

seis

60

dois

20

Pesquisa Institucional

dois

20

12

120

TOTAL

53

350

24

330

Capacitação Docente

Fonte: Comissão de Pesquisa/Consulteg-PUC-SP.

Gráfico 13. Monitoramento da pesquisa docente na PUC-SP nos anos de 2005 e 2007
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Fonte: Comissão de Pesquisa/Consulteg. PUC-SP.

É importante esclarecer que houve considerável diminuição da demanda, pelos docentes, pela pesquisa para capacitação em 2007.
Isso pode ser explicado, em parte, pela titulação
dos professores da universidade nos últimos
anos, sendo que nesse ano não houve demanda
para capacitação docente-mestrado. Além disso,
a partir de 2005, conforme as normas do Cepe,
o Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) passou a
financiar horas apenas para a fase de redação
final da pesquisa, facultando aos professores o
uso de maior carga horária no semestre para a
finalização da pesquisa, inclusive os docentes
de 30 e 40 horas, uma vez que os professores
recebem bolsas para o mestrado e doutorado na
universidade.
Conforme a Tabela 20, pode-se observar,
porém, que embora tenha havido queda do número de concessões, o número de horas financiadas permaneceu muito próximo (2005: 350
e 2007: 330 horas).

É importante assinalar, também, que as
pesquisas docentes financiadas pelo Fundo de
Apoio à Pesquisa (FAP) tiveram a gerência da
Comissão de Pesquisa, o que implicou acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelos
professores, nas modalidades pesquisa de capacitação docente mestrado e doutorado (horas
pesquisa), pesquisas institucional e interdisciplinar, realizado por meio de relatórios semestrais e
planilhas de dados específicos.
Apoio à pesquisa discente
Tabela 21 – Número de alunos com bolsa
e docentes envolvidos nos projetos
de iniciação científica
Projetos de Iniciação
Científica com Bolsa

Nº Projetos
2006

2007

Nº de Projetos

390

433

Nº de Professores

492

482

Número de Alunos

596

587

Fonte: Comissão de Pesquisa/Consulteg-PUC-SP.
Obs. Foram consideradas Bolsas Pibic Cepe/CNPq e Bolsas da
Fapesp.
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Gráfico 14 – Número de projetos, professores e alunos com bolsa de Iniciação Científica na PUC-SP
nos anos de 2004 a 2007
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Fonte: Comissão de Pesquisa/Consulteg-PUC-SP.

Embora os dados (ver Tabela 21 e Gráfico
14) tivessem revelado um número expressivo de
bolsas oferecidas aos alunos para a realização de
pesquisa na graduação, constatou-se um decréscimo no financiamento de bolsas no período
avaliado (2006/2007). Tal situação, entretanto,
não representou uma diminuição do número
de alunos envolvidos em iniciação científica em
2007, como já foi apresentado anteriormente,
totalizando 789 discentes participantes em projetos de IC.
Constatou-se, também, um aumento
do número de projetos de iniciação científica.
Dadas as características pedagógicas da iniciação científica, o número de projetos e de docentes participantes amplia o caráter formativo
da atividade no desenvolvimento do currículo
dos cursos. Ressalta-se também que, para uma
maior realização dos recursos inerentes à pesquisa, o Cepe certificou projetos desenvolvidos por
alunos de IC sem bolsas.
Quanto às fontes de fomento, há uma
preponderância de apoio do CNPq e da
PUC-SP, por meio do Programa Pibic/ Cepe à
iniciação científica, como se verificou pelos dados apresentados na Tabela 22.
Esses dados mostram, também, um decréscimo no fomento à pesquisa na graduação
pelos financiadores, comparando-se dados de
2005 e de 2007.
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Tabela 22 – Número de bolsas concedidas
nos anos de 2005 e 2007, discriminadas
pelos agentes financiadores

Financiadores
PIBIC-CEPE e PIBIC-CNPq

Número de bolsas
Concedidas
2005

2007

715

577

FAPESP

26

10

TOTAL

741

587

Fonte: Comissão de Pesquisa/Consulteg.

Dada a especificidade da Pós-Graduação
Stricto Sensu, em que a formação de pesquisadores recebe grande ênfase na Universidade, foram
também computadas as bolsas recebidas pelos
alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado,
considerando bolsas concedidas por agências
de fomento e pela própria PUC-SP, em suas
diferentes modalidades. A Tabela 23 mostrou os
dados, com especificidades em 2007.
Dados gerais do período avaliado (2006 e
2007) quanto a bolsas na Pós-Graduação e considerando os dados de 2005, são apresentados
na Tabela 24.
Constatou-se que, em 2005, 34% dos
alunos do Mestrado tiveram o benefício de
bolsas, perfazendo um total de 1.063 bolsas e
quanto ao Doutorado, as 821 bolsas concedidas
atenderam 53% dos discentes. A situação em
2007 representou um aumento quantitativo
no Mestrado, quando foram atendidos 48,02%

Tabela 23 – Número e origem das bolsas de Pós-graduação no ano de 2007

Programas

CAPES

CNPq
ME

MF

DO

ME

MF

DO

0

0

1

30

0

0

CCA

17

0

0

5

22

0

0

CED

23

0

70

4

14

54

0

82

25

29

0

51

18

0

18

3

12

0

52

19

27

DIR

61

0

23

31

12

ECO

19

0

0

2

14

11

22

3

EHPS

20

0

26

18

FIL

9

0

19

8

FONO

44

0

0

7

*GEO

6

0

0

GERO

15

0

0

1

HCS

12

0

9

2

41

20

12

26

14

14

LCL

17

0

0

LPO

27

0

13

3

2

PCL

36

0

28

19

19

PED

20

0

44

14

8

PEXP

19

0

0

2

PSO

16

0

14

26

15

18

16

0
50

*TIDD

9

0

TOTAL

593

11

DO

4

4

8

10

1

4

12

6

1

5

1

ME

MF

DO

1

1
1

16

1

8

24

1

1

1

47

5

42

118

2

1

3

1

1

3

1

5
2

1

47

0

87

0

26

1

25

0

20

1

31

1

2

3

1

1
7

9

27

2

0

0
15

1

81

0

47

3

107

0

31

67

0

0

121

0

15

1

1

3

8

61

0

39

2

4

67

0

49

23

0

0

1

1

46

0

17

5

0

0

3

69

0

53

7

450 118

19

0
0

0

1

1

0
506 232 184

0
0

20

2
1

53
23
47

1

90

71
47
29

2

18

0
0
0

2

77

45
101

130

1

4

66
20

22

1

1

0
0

65

2

30

62
43

5

4
1

0

0

MF

2

0

0

1

ME

17

37

5

6

DO

8

14

50

1

MF

21

2

20

HIS

*RI

2

ME

1

LAEL

SSO

DO

1

CSO

EDM

ME

Total

DOAÇÃO
FSP/BOLSA

29

33

DO

DISSÍDIO
COLETIVO

ME

CRE

ME

FUND.
FORD

ADM

COS

DO

FAPESP

PUC-SP
SEESP –
Sec. Ed. do Est.
de S.P.

50

1

90

4

0

1

17

0

0

1363

130

627

Pesquisa

EXTERNAS

Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.

Tabela 24 – Número de bolsas acadêmicas da Pós-Graduação e porcentagem de alunos atendidos.
Período 2005 a 2007
Programa
2005
2006
2007

Nº alunos

Número bolsas
acadêmicas

%
34,0%

Mestrado

2899

1603

Doutorado

1428

821

53,0%

Mestrado

2992

1091

40,7%

Doutorado

1391

809

58,0%

Mestrado

3109

1493

48,0%

Doutorado

1231

627

51,0%

Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.

dos alunos com 1.493 bolsas. No doutorado, o
atendimento manteve-se praticamente estável,
atingindo 50,93% dos alunos. Em termos do
número de bolsas, porém, houve um decréscimo, ou seja, foram oferecidas 627 bolsas, dado
esse compatível com o número menor de matriculados no doutorado revelado no período.

Várias agências de fomento assumiram
parcerias com a Universidade para a realização
de projetos, quer referentes à pesquisa básica,
quer à pesquisa pedagógica. Os dados da Tabela 25, a seguir, apresentam o mapeamento, em
2007, dos convênios e cooperações especificados
por Programas de Pós Stricto Sensu.
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Tabela 25 – Número de Convênios e cooperações da PUC-SP nos diferentes Programas. Ano de 2007
Programas

Convênio

Cooperação

Administração (ADM)

4

–

Ciências Contábeis e Atuariais (CCA)

4

1

Ciências da Religião (CRE)

–

19

Ciências Sociais (CSO)

17

8

Direito (DIR)

4

28

Economia (ECO)

3

2

Educação Matemática (EDM)

7

21

Educação: História, Política, Sociedade (EHPS)

4

–

Educação: Psicologia da Educação (PED)

2

4

11

1

Filosofia (FIL)

3

2

Fonoaudiologia (Fono)

2

6

Geografia (GEO)

–

1

Gerontologia (Gero)

3

5

Educação: Currículo (CED)

História da Ciência (HCS)

3

1

História (HIS)

6

2

13

7

Literatura e Crítica Literária (LCL)

2

5

Língua Portuguesa (LPO)

4

1

Psicologia: Psicologia Clínica (PCL)

4

4

Psic. Experimental: Análise do Comportamento (PEXP)

–

7

3

12

Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem (Lael)

Psicologia: Psicologia Social (PSO)
Serviço Social (SSO)

10

5

2

6

111

148

Tecnologias da Inteligência e Design Digital (Tidd)
TOTAL

259

Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.

A PUC-SP também ampliou a internacionalização de suas relações acadêmicas, abrangendo, em 2007, 196 parcerias com 25 países, sendo
que em 2005 eram 21 países (ver Quadro 14).

Esses dados revelaram um aumento no
número de parcerias em 2007 (259) sendo que
em 2005 foram registradas 240 possibilidades
de convênios ou cooperações.

Quadro 14 – Países que possuem convênio ou cooperação com a PUC-SP
Alemanha

Argentina

Canadá

Chile

Colômbia

Cuba

Equador

Eslovênia

Espanha

EUA

França

Holanda

Inglaterra

Itália

Japão

Mali

México

Moçambique

Peru

Polônia

Portugal

Suécia

Suíça

Uruguai

Venezuela

Total de Convênios e cooperações = 196
Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.
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A análise de dados relativos aos projetos
de pesquisa realizados pela Pós-Graduação Stricto Sensu aponta uma gama de agências e formas
diversificadas de implementação do apoio à
pesquisa. No período avaliado, a universidade
manteve as principais agências de fomento:

I – Capes [Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior]:
Prosup [Programa de Suporte a Instituições de Ensino Superior Particulares].
PICDT [Programa Institucional de Capacitação
Docente e Técnica].

Apoio externo à pesquisa:
bolsa produtividade

Dados sobre o apoio do CNPq a pesquisadores qualificados da PUC-SP, como “bolsistas produtividade”, se constituíram um importante indicador da valorização da pesquisa pelos
docentes da universidade. Computou-se que
9 docentes em 2006 e 20 docentes em 2007
receberam esse apoio, com financiamento em
pesquisa para um período de três anos.
Apoio à qualificação da pesquisa

Com o objetivo de cuidar da qualidade,
envolvendo a ética na produção de conhecimento na universidade, em 20 de novembro
de 1997, a Reitoria da PUC-SP constituiu o
Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Por meio da
Deliberação número 06/2007, foi aprovado o
Regimento dos Comitês de Ética em Pesquisa
da Universidade, em sessão ordinária do Con-

selho Universitário. Essa iniciativa atendeu a
Resolução número 196/96 da Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) e Regimento
dos Comitês de Ética em Pesquisa da PUC-SP,
que especifica: “toda pesquisa que, individual ou
coletivamente, envolva o ser humano, de forma
direta ou indireta, em sua totalidade ou em
partes dele, incluindo o manejo de informações
ou materiais”, deve ser submetida à apreciação e
acompanhamento do CEP.
O Comitê de Ética em Pesquisa da PUCSP caracteriza-se por ser órgão multidisciplinar,
independente no exercício das suas funções e
investido de múnus público, com finalidade
de salvaguardar os direitos e a dignidade dos
sujeitos de pesquisa, bem como de contribuir
para uma contínua preocupação e evolução dos
padrões éticos na pesquisa. O referido Comitê
iniciou formalmente suas atividades em 2008.

Pesquisa

PROCAD [Programa Institucional de Cooperação
Acadêmica].
MINTER [Programa de Mestrado Interinstitucional].
PEC-PG [Programa de Estudantes e Convênio de
Pós-Graduação].
Capes/ARGENTINA [Programa de Cooperação
Capes e ARGENTINA].
PIDRH [Programa Institucional de Desenvolvimento de Recursos Humanos].
PDEE [Programa de Doutorado com Estágio no
Exterior].
Capes/COFECUB [Programa de Cooperação Internacional entre Brasil e França].
PAPED [Programa de Apoio a Projetos de Ensino a
Distância].
PQI [Programa de Qualificação Institucional].
II – CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico].
III – FUNDAÇÃO FORD: Concessão de bolsas
via Fundação Carlos Chagas [Brasil] e The African-America Institute [Moçambique].
IV – Fapesp [Fundação de Amparo à Pesquisa
de São Paulo].
V – SECRETARIA DA EducAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Apoio à participação dos pesquisadores
em eventos científicos

Embora tenha sido encaminhado, como
resultado da avaliação do ciclo anterior, o apoio
à participação dos pesquisadores em eventos
científicos, essa modalidade de incentivo ainda
não foi priorizada, tendo em vista os necessários
ajustes financeiros da universidade ocorridos no
período avaliado (2006 e 2007).
Aprimoramento da política de
divulgação da produção científica
No período avaliado (2006/2007) verificou-se que a universidade manteve e aprimorou
suas fontes de divulgação da produção científica: publicação e eventos.
Publicações da produção científica

Editora da PUC-SP – Educ
Na publicação e divulgação da produção
acadêmica, a universidade contou com a Educ –
Editora da PUC-SP – que tem como política
de publicação atender às unidades acadêmicas,
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tanto de graduação quanto de pós-graduação;
porém mantém-se aberta à edição de trabalhos
acadêmicos também de outras instituições da
educação superior. Em 2006, a editora produziu
21 livros e 23 revistas e, em 2007, produziu 30
livros e 18 revistas.
Revistas especializadas
Os dados avaliativos indicaram a ampliação de outro importante canal de comunicação
de veiculação da produção científica da universidade, que são as revistas organizadas pelas
unidades acadêmicas. Em 2005, a PUC-SP apresentava 31 títulos de revistas especializadas e em
2007 esse número ampliou para 44 iniciativas,
como apresentado no Quadro 15.
Verificou-se que 80% das revistas representaram iniciativas da pós-graduação da universidade.
Eventos acadêmicos dirigidos à pesquisa

A universidade manteve e diversificou,
no período avaliado (2006/2007), dois grandes
eventos que integram seu projeto pedagógico:
o Encontro de Iniciação científica e a Semana
Acadêmica, que têm um papel fundamental na
divulgação e socialização da produção do conhecimento gerado pela pesquisa na PUC-SP.
Em 2006, o 15º Encontro de Iniciação
Científica teve como temática “Pesquisa: Tecnologias e Gestão Social”. No evento, foram apresentados 396 trabalhos de pesquisa e premiados
46, que foram publicados por meio digital e sob
a forma de artigos científicos.
Em 2007, foi realizado o 16º Encontro de
Iniciação Científica, com a temática “A pesquisa
e os desafios da contemporaneidade: educação,
ambiente e vida”, tendo sido apresentados 477
trabalhos de pesquisa e 40 premiados, originados
do encontro anterior. É importante ressaltar que
foi mantida a sistemática de avaliação, conforme
normatização, realizada por representantes das
áreas do conhecimento oriundos do quadro
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docente da PUC-SP e de outras instituições e
órgãos de fomento.
A PUC-SP promoveu na Semana Acadêmica de 2007, pela primeira vez, um Congresso
para divulgar as pesquisas realizadas pelos estudantes da Universidade, nos diferentes níveis
de ensino. Teve como tema: “A pesquisa e os
desafios da contemporaneidade – Educação,
ambiente e vida”, com o objetivo de divulgar os
trabalhos produzidos e estimular a aproximação
e a troca de experiências entre os pesquisadores,
alunos ou professores.
O 1º Congresso de pesquisa discente reuniu
trabalhos da graduação: trabalhos de conclusão
de curso (TCC) e equivalentes, como Programa
de Educação Tutorial (PET), grupos de estudo
e Ligas de Especialidades Médicas pesquisado,
pós-graduação (doutorado, mestrados acadêmico e profissionalizante) e da especialização (monografia final de curso). Integrado ao evento,
ocorreu o 16º Encontro de Iniciação Científica,
com painel e apresentação das pesquisas. Ao
divulgar os trabalhos, a universidade procurou
estimular a aproximação e a troca de experiências
entre os pesquisadores, alunos ou professores.
Ainda como parte integrante do congresso foram organizados simpósios propostos por
professores pesquisadores-doutores, num total
de 146, com quatro, cinco ou seis participantes
em cada simpósio.
Considerações finais
A análise dos indicadores de monitoramento evidenciou uma política institucional
de pesquisa na PUC-SP claramente delineada, a existência de condições fundamentais de
acompanhamento da qualidade da produção
científica, integradas à organização institucional, e, principalmente, um conjunto de práticas
sistematizadas de pesquisa, assim como iniciativas de divulgação da produção científica da
universidade.

Nome

Unidade responsável

Revista Administração em Diálogo

PEPG em Administração

Revista Último Andar

PEPG em Ciências da Religião

Lutas Sociais

Neils (Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais)
– PEPG em Ciências Sociais

MargeM

PEPG em Ciências Sociais, PEPG em História e
Faculdade de Ciências Sociais

NURES – Religião e Sociedade

PEPG em Ciências Sociais

Ponto-e-vírgula

PEPG em Ciências Sociais

Revista Aurora

Neamp (Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política) –
PEPG em Ciências Sociais

VERVE – Revista autogestionária

Núcleo de Sociabilidade Libertária do PEPG em Ciências
Sociais

Cadernos Metrópole

PEPG em Ciências Sociais

FACE

PEPG em Comunicação e Semiótica

Galáxia

PEPG em Comunicação e Semiótica

Revista Pesquisa & Debate e Textos para Discussão

PEPG em Economia e Dep. de Economia da FEA PUC SP

E-curriculum

PEPG em Educação (Currículo)

Educação Matemática e Pesquisa

PEPG em Educação Matemática

Psicologia da Educação

PEPG em Educação: Psicologia da Educação

Revista FILOSOFIA

PEPG em Filosofia PUC-SP e PPG em Filosofia PUC-PR

BBCognitio

PEPG em Filosofia

Revista HYPNOS

CEAG (Centro de estudos da antiguidade greco-romaca)
do PEPG em Filosofia

Revista Distúrbios da Comunicação

PEPG em Fonoaudiologia, Fac. de Fonoaudiologia/
DERDIC

Kairós

PEPG em Gerontologia, NEPE

Coleção Gerontologia

PEPG em Gerontologia

Revista Projeto História

PEPG em História e Departamento de História

Circumscribe – International Journal for the History of
Science

Centro Simão Mathias de Estudos em História da
Ciência da PUC-SP

Revista The Especialist

PEPG em Linguística aplicada e estudos da linguagem

Revista Intercâmbio

PEPG em Linguística aplicada e estudos da linguagem

DIRECT Papers

PEPG em Linguística aplicada e estudos da linguagem

CEPRIL Working Papers

PEPG em Linguística aplicada e estudos da linguagem

LAEL CEPRIL apNewsletter

PEPG em Linguística aplicada e estudos da linguagem

Revista Delta

PEPG em Linguística aplicada e estudos da linguagem

Fronteiraz

PEPG em Literatura e crítica literária

Kalíope

PEPG em Literatura e crítica literária – Olga de Sá

Anais do Encontro Anual de Pesquisadores do programa
e Equipe (LABEX)

PEPG em Psicologia Experimental: Análise do
Comportamento

Behaviors

PEPG em Psicologia Exper: Análise do Comportamento

Revista Digital em Tecnologias Cognitivas (TECCOGS)

PEPG em Tecnologias da Inteligência e Design Digital

Revista da Assoc. dos Pós-graduandos da PUC-SP

APG – Associação dos Pós-Graduandos

Revista Biológicas e do Ambiente

Faculdade de Ciências Biológicas do Centro de Ciências
Médicas e Biológicas

Ghrebh – Revista de Comunicação, Cultura e mídia

Centro Interdisciplinarde Semiótica da Cultura e da
Mídia

REVER – Revista de Estudos da Religião

PEPG em Ciências da Religião

Revista da Faculdade de Ciê. Médicas de Sorocaba

Faculdade de Ciências Médicas

Revista Religião & Cultura

Departamento de Teologia e Ciências da Religião

Te @ D – Revista Digital de Tecnologia Educacional e
Educação a Distância

Departamento de Linguística da PUC-SP

Claritas

Departamento de Inglês

Revista Educação e Subjetividade

Grupo de pesquisa CNPq da Faculdade de Educação

AGNES

PEPG em Ciências da Religião

Pesquisa

Quadro 15 – Revistas produzidas por unidades acadêmicas da universidade – 2007
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Para manutenção e aperfeiçoamento do
trabalho, a Comissão de Pesquisa apontou, em
Relatório específico, encaminhamentos importantes para 2008 e 2009, conforme monstrado
anteriormente.
A implantação do redesenho da estrutura
e funcionamento da Universidade, prevista para
o ano de 2009, leva a Comissão de Pesquisa a
situar algumas questões que têm sido objeto de
suas reflexões, a saber:
a) o esforço despendido para aprimorar o Pibic –
cujo planejamento tem início no mês de fevereiro de cada ano letivo, em consonância
com a Coordenação Institucional desse Programa e participação do Comitê Interno –
não pode se perder nos novos espaços do redesenho;
b) os projetos planificados pelos membros da
atual Comissão são de extrema relevância
para fundamentar política de integração entre graduação e pós-graduação e não podem
ser desconsiderados pelos gestores da pesquisa na Universidade. Esses projetos, conforme
registros nesse relatório, asseguraram a qualificação de excelência do Pibic/PUC-SP, em
2008;
c) as Normas do Pibic, propostas pelo CNPq,
atribuem relevo ao professor orientador da
pós-graduação; entretanto, da totalidade dos
projetos dotados pelas verbas destinadas a ele,

o índice desses orientadores tem se mantido
pouco significativo na Universidade, pois são
os professores doutores da graduação que
têm respondido por maior índice da demanda bruta e qualificada para essa modalidade
de pesquisa. Tal fato merece ser considerado
quando da alocação desse Programa nos lugares ocupados pelo novo modelo estrutural;
d) o projeto do Pibiti precisará ser reapresentado
ao CNPq, quando da abertura de novo edital, para aumentar a cota de bolsas daquele
órgão de fomento;
e) os professores doutores Categoria pesquisador 1 do CNPq deverão ser incentivados a
recorrerem aos editais da designada “Bolsa
Balcão”;
f ) os professores doutores da Universidade precisam ser incentivados a enviarem projetos de
suas respectivas autorias, aos quais deverão
ser indexados planos de trabalhos de alunos
de IC, à Fapesp para aumentar o índice de
dotações dessa modalidade de pesquisa;
g) a Universidade precisa projetar um espaço qualificado capaz de oferecer suporte
técnico-acadêmico aos líderes de grupos de
pesquisa e/ou a todos os seus professores pesquisadores, de sorte a criar uma orientação
mais sistematizada registrada em legislação
esparsa ou nas contínuas mudanças que nelas
têm sido processadas.

•

cumprimento de normas gerais, gerenciamento
de recursos, manutenção da memória das ativi-

O monitoramento da dimensão Exten-

dades de extensão para fins de avaliação.

são teve como referência a Matriz de avaliação
da dimensão construída pela comunidade no
1º ciclo avaliativo – 2005/2006, na qual estão

Criação de instância executiva com funções de

Articulação das atividades de extensão com o
ensino e a pesquisa e com as necessidades e

registradas as questões norteadoras do traba-

demandas do entorno social

lho. Essa matriz foi complementada no ciclo

•

1

dêmico indispensável à formação do aluno,

2007/2008, tendo como base os Encaminha-

qualificação do professor e intercâmbio com a

mentos para tomada de decisões para o aperfeiçoamento da Extensão, apontados a partir dos
resultados da avaliação no 1º ciclo. Tais encaminhamentos constituíram indicadores e critérios

Reafirmação da extensão como processo aca-

sociedade.

•

Integralização da extensão nos projetos peda-

Extensão

3 – EXTENSÃO

gógicos dos cursos de graduação.

•

Estabelecimento de um programa de qualificação para docentes, discentes e funcionários

para monitoramento das ações com o objetivo

relativos às questões da extensão.

de retroalimentação da universidade para ajustes
e otimização dos resultados desejados.
São apresentados, a seguir, os indicadores
e descritores (encaminhamentos do ciclo avaliativo 2005/2006) organizados pelas categorias
previstas na matriz avaliativa da dimensão, que

Abrangência da extensão na PUC-SP

•

Criação de sistema de informação, memória e
divulgação da extensão.

•

Desenvolvimento das atividades de extensão
institucionalizadas.

•

Mapeamento geral da extensão

serão orientadores do monitoramento da extensão na PUC-SP, neste ciclo de avaliação.

Organização institucional
da extensão

Indicadores

Os encaminhamentos propostos para
organização institucional da extensão compreenderam os seguintes descritores, que foram
monitorados de forma integrada, dada sua interdependência:

Organização institucional da extensão

•

Construção de uma política de extensão com o
objetivo de definir princípios norteadores das
diversas ações extensionistas da universidade.

•

Constituição de um plano orçamentário específico para a extensão e criação de um sistema de
gerenciamento e avaliação.

•

Manutenção da instância de comissão do Cepe –
Comissão de Extensão, com caráter de avaliação
acadêmica, responsável pela implantação da
política de extensão.

1

As questões avaliativas constantes da Matriz de Autoavaliação institucional de Extensão são:
1 – Qual o panorama atual da extensão na PUC-SP?
2 – Como professores, alunos e funcionários se manifestam ante as atividades de extensão desenvolvidas na
dinâmica da vida universitária?
3 – As atividades de extensão estão integradas com as de
ensino e pesquisa?

Construção de uma política de
extensão com o objetivo de definir
princípios norteadores das diversas
ações extensionistas da universidade
A definição da política de extensão e dos
princípios norteadores das atividades sempre
constituiu um ponto polêmico na universidade, dado o entrelaçamento das atividades de
extensão com a característica comunitária da
PUC-SP, que a identifica legitimamente e está
expressa em sua missão e em seu projeto pedagógico.

81

Autoavaliação institucional da PUC-SP

Essa vocação comunitária tem compreendido as atividades de extensão como intrinsecamente vinculadas à vida universitária e gestadas
em diferentes setores, sejam eles acadêmicos,
administrativos e comunitários. No plano acadêmico, a marca comunitária deve ser compreendida no contexto das atividades de extensão,
articuladas necessariamente ao ensino e à pesquisa. Nesse sentido, como enfatiza Campos
(2008), a extensão pode ser entendida como
método e como fim, considerando o compromisso social da universidade.
Em 2007, foi possível chegar a importantes consensos, que culminaram na aprovação
pelo Cepe da política de extensão na universidade.
O documento aprovado, proposto pela
Comissão de Extensão (Comex), contextualiza
a Extensão no PDI e no PPI da universidade
e trata especialmente do conceito de extensão,
das modalidades das atividades, da composição
e dos objetivos da Comissão de Extensão, vinculada ao Cepe. Também expressa o trabalho de
compatibilização das definições das atividades
de extensão, realizado conforme as diretrizes do
Plano Nacional de Extensão, com as atividades
realizadas na PUC-SP.
Quanto ao conceito de extensão, conforme constou do Relatório da Comissão de
Extensão,2 “decorre do amadurecimento de
ideias discutidas em dois Fóruns de Extensão e
da preocupação em contemplar todas as iniciativas apontadas pelo mapeamento das atividades
de extensão realizadas na Universidade, o que
resulta na classificação das atividades de extensão em modalidades que estão implícitas no
conceito”. Tal conceito, aprovado pela universidade, categoriza as atividades em: Comunicação, Divulgação Cultural e Eventos Científicos;
Serviços Comunitários; Educação Continuada e
2
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Relatório de Gestão: Comissão de Extensão. Nov. 2008.
Períodos: 2005/j2006: Presidência: Profa. Noelly Weffort;
2007/2008: Presidência: Profa. Dra. Paulina D. Artimonte
Rocca.

Prestação de Serviços. Essas modalidades estão
expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC-SP (PDI).
As modalidades de atividades, conforme
explicitado no documento da política de extensão são geradas por:
• projetos individuais de professores;
• convênios ou outra demanda interna ou externa;
• projetos pedagógicos dos cursos;
• projetos de núcleos de pesquisa;
• demanda da Instituição, conforme planejado
no PDI da PUC-SP;
• núcleos intitulados complementares.
Alguns tópicos propostos na definição da
política, porém, não foram objeto de aprovação
por falta de consenso, como foi o caso da postulação relativa à vinculação de todas as unidades
extensionistas / núcleos complementares a uma
unidade acadêmica. Essa questão foi problematizada em função da implantação do redesenho
da PUC-SP.
A Comissão de Extensão fez algumas
ponderações em seu Relatório, manifestando as
seguintes preocupações quanto aos encaminhamentos dados à extensão com o redesenho da
universidade e reforma do Estatuto:
A questão (da vinculação dos setores) retorna por
ocasião da Reforma do Estatuto da Universidade,
quando, então, todos os núcleos complementares
passam a ser listados como vinculados ao Comunitário e cria-se a Pro Reitoria de Educação Continuada que abriga a Cogeae.

Vamos continuar com as atividades de
extensão descentralizadas, mas, agora, de maneira mais explícita: a educação continuada dará
conta de parte dela, a reitoria comunitária de
outra parte. No entanto, o regimento terá de dar
conta de toda a atividade de extensão gerada por
projetos individuais de professores, por convênios, demanda interna ou externa, por projetos
pedagógicos dos cursos e de núcleos de pesquisa.
“Mesmo que tais atividades sejam articuladas no

Constituição de um plano
orçamentário específico para a
extensão e criação de um sistema
de gerenciamento e avaliação
No que diz respeito ao incentivo oferecido
pela universidade às atividades de extensão, com
financiamento das iniciativas, no período avaliado, 2006/2007, a Comex apresentou propostas
ao Cepe relativas ao gerenciamento e avaliação
dos projetos apresentados pelas unidades. As propostas da Comex contemplaram a normatização
e o fluxograma de tramitação dos projetos.
Foi elaborado, portanto, com aprovação
em 2008, documento normativo (Orientações
para proposição de Projetos de Extensão – Aprovado no Cepe em 2008), orientador da formulação e do encaminhamento das propostas de
extensão que demandassem apoio institucional
por meio do pagamento de horas de trabalho
docente aos proponentes e responsáveis pela
execução desses projetos.
O apoio institucional aos projetos de extensão teve como principal objetivo o estímulo
ao desenvolvimento de projetos dessa natureza
pelas unidades acadêmicas. A orientação normativa construída pela Comex, responsável pelo
gerenciamento desse apoio, previu exigências
para tramitação das solicitações, como o preenchimento de formulário próprio e o detalhamento dos níveis de análise da proposta, ou seja,
Departamento e Conselho Departamental da
unidade proponente ou de outros departamentos, quando o projeto fosse interdepartamental.
A decisão final de apoio financeiro ficou a cargo
do Cepe, a ser tomada em função do parecer
final emitido pelos integrantes da Comex ou de
pareceristas ad hoc.
As normas definiram aspectos como o
prazo de um ano para a duração de projetos, o
pagamento de 10 horas contratuais ao docente

proponente ou responsável para seu desenvolvimento, cujo projeto e perfil docente atendessem
aos quesitos definidos e também os compromissos do docente responsável pelo trabalho, incluindo, entre eles, a apresentação de relatórios
parcial ou final. Também foi prevista a possibilidade de avaliação institucional de projetos de
extensão não demandantes de financiamento,
isto é, sem horas remuneradas para a extensão.
No período do ciclo avaliativo 2006/2007
foram aprovados os seguintes projetos de extensão, com auxílio financeiro (horas de extensão)
ao docente, que apresentaram produtos a partir
de sua execução, como se pode constatar no
Quadro 16.
Os dados mostraram que os 15 projetos
aprovados pela Comex e desenvolvidos em 2006
e 2007 representaram avanços, não somente em
termos quantitativos, considerando que em
2005 foram aprovados 9 projetos, como também em termos qualitativos.
Na análise dos projetos verificou-se maior
clareza pela comunidade sobre a concepção desse
tipo de atividade acadêmico-comunitária que é a
extensão, além das potencialidades dos projetos
como geradores de importantes produtos finais,
entre eles textos, participação em eventos, produções técnicas, atividades formativas. Também se
constatou a concretização de processos e possibilidades de articulação das atividades extensionistas com as atividades de ensino e pesquisa.
O Relatório da Comex, já citado, dá destaque aos aspectos levantados, com as seguintes
manifestações:
• “A comunidade tem hoje mais clareza do que
seja um projeto de extensão”;
• “A qualidade dos projetos e o produto final
são surpreendentes”;
• “Os resultados mostram a riqueza desse
trabalho, vinculado à pesquisa, à iniciação
científica, à criação de ONGs, às parcerias
com a escola pública, com a Cenp, a Fapesp,
mas que não estão vinculados aos projetos
pedagógicos de nenhum dos nossos cursos”.

Extensão

nível da faculdade, parece-nos estar faltando o
espaço para a articulação da política do todo da
extensão da Universidade”.
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Quadro 16 – Projetos de Extensão aprovados pela Comex –2006 e 2007,
com pagamento de horas docentes e produtos resultantes do trabalho
Projeto

Dispositivos Grupais na Rede Pública de Saúde: Sistematização e Análise

Unidade

Dep. de Psicologia Social

Horas

TP- 10

Ano Início/ Térm.

Jan. 06 a Dez. 07

Objetivos

Mapear e coletivizar a diversidade e os efeitos das práticas grupais, especialmente as de
acolhimento, desenvolvidas pelas equipes multiprofissionais; colocar em análise as
práticas e construir parâmetros conceituais para compreensão/problematização das
mesmas; sistematizar algumas das práticas trabalhadas e publicizá-las (artigos/publicação
em revista); identificar demandas de pesquisa e articulá-las com projetos de Iniciação
Científica ou no âmbito da pós-graduação.

Produtos finais

1 produto sendo: 1 Publicação de Texto em Revista

Projeto

Atendimento Psicopedagógico a Estudantes da PUC-SP

Unidade

Dep. de Fundamentos da Educação

Horas docentes

TP – 10

Ano Início/ Térm.

Ag. 04 a Julh 06

Objetivos

Responder à demanda de atendimento psicopedagógico aos alunos do Curso de Pedagogia
e Psicopedagogia da Faculdade de Educação da PUC-SP e aos alunos universitários
encaminhados pelo PAC – PUC-SP; ampliar e aprofundar a formação teórico-prática de
pós-graduação na área de Psicopedagogia, egressos do curso de Psicopedagogia da PUCSP; formar um núcleo de estudos e pesquisas sobre o trabalho psicopedagógico com
adultos universitários; criar um reservatório de textos, materiais em geral, procedimentos,
técnicas, enfim, recursos psicopedagógicos apropriados ao atendimento de adultos; reunir
informações relevantes visando construção de um Projeto de Atendimento
Psicopedagógico a adultos universitários, extensivo à universidade como um todo.

Produtos finais

13 produtos sendo:
1 Texto completo publicado em Anais de Congressos
7 Resumos publicados em Anais de Congressos
3 Resumos expandidos publicados em Anais de Congressos
1 Fórum
Palestras (palestras em curso de especialização em Psicologia Hospitalar do COGEAE
e em aulas da graduação da faculdade de Psicologia)

Projeto

O atendimento clínico do afásico: diagnóstico, tratamento e prognóstico

Unidade

Dep. de Linguística

Horas

TP – 10

Ano Início/ Térm.

Ag.04 a Julh 06

Objetivos

Ampliar o número de atendimento aos pacientes que já vinha se realizando na Derdic, e
suas famílias; implantar o atendimento a pacientes com demência; formar terapeutas;
produzir, sistematizar e publicar os resultados teóricos e clínicos referentes aos
atendimentos realizados.

Produtos finais

27 produtos sendo:
11 Oficinas
4 Palestras
3 Resumos publicados em Anais de Congressos
2 Produções Técnicas
2 Publicação em Periódicos
1 Dissertação de Mestrado
1 Trabalho de Iniciação cientifica
1 Publicações em Livro
1 Tese de Doutorado
1 Texto completo publicado em Anais de Congressos
Atendimento clínico (fonoaudiológico, médico e psicológico)

Projeto

Mídia Clube

Unidade

Dep. de Ciência da Computação

Horas

TP- 10

Ano Início/ Térm.

Jan.06 a Dez. 06

Objetivos

Propor um campo de ações de ordem sociocultural em propagação de conhecimentos e
criação de uma cultura e de um público mais diversificado e consciente em hipermídia.
Promover intervenções que abordem a comunicação e divulgação cultural (áreas de
extensão) por meio de eventos com projeções, debates, oficinas e lançamentos – de obras
ou críticas em texto, audiovisuais e hipermídia, além da construção conjunta de
hipermídia dentro das áreas de interesse dos diferentes públicos envolvida: alunos,
professores, funcionários, alunos do ensino médio e outros interessados.

Produtos finais

3 produtos sendo:
2 Publicações de Sites
1 Apresentação de Artigo em Congresso

Projeto

Centro de Estudos Culturais Africanos e Afrodescendentes

Unidade

Dep. de História / Dep. de Teologia

Horas

TP – 10 / 10h (total 20 horas)

Ano Início/ Térm.

Ag. 06 a Dez. 07 / Julh. 08

Objetivos

Criação de um Centro de Estudos Culturais Africanos e Afrodescendentes, reunindo
pesquisadores de diferentes campos de conhecimento e instituições para promover
pesquisas, discussões, minicursos e prestar assessoria a professores e alunos interessados
na História da África, Culturas Africanas e Afrobrasileiras, de diferentes níveis e áreas de
atuação.

Produtos finais

12 produtos sendo:
7 Eventos
1 Colóquio
1 Texto publicado em Revista
1 Oficina
1 Palestra
1 Curso
Acervo constituído por filmes, documentários, Cd´s, além de documentos sonoros,
visuais, de cultura material e de literatura portuguesa e francesa.

Projeto

Atendimento Fonoaudiológico, Supervisão e Estudos

Unidade

Dep. de Clínica Fonoaudiológica

Horas

TP – 10

Ano Início/ Térm.

Ag. 06 a Julh 07 e Ag. 07 a Julh. 08

Objetivos

Proporcionar a um grupo de fonoaudiólogos formados, voluntários, uma atuação prática
clínica, com supervisão, dentro de um projeto piloto de atendimento fonoaudiológico aos
universitários da PUC-SP.

Produtos finais

5 produtos sendo:
2 Pôsteres
1 Texto publicado em Revista
2 Apresentações de Trabalho em Simpósio

Projeto

Ens. de Física a partir dos Rec. Didáticos oferecidos pela Experimentoteca para o
E. Médio

Unidade

CCET

Horas

TP – 10

Ano Início/ Térm.

Jan. 07 a Dez.08 / Em andamento

Objetivos

Dar continuidade à elaboração de materiais didáticos para auxiliar na aprendizagem de
conceitos específicos nas ciências e matemática, avaliando o material piloto que envolve
experimentos de Mecânica, Ótica Geométrica, Ótica Física, Ondas, Termologia,
Calorimetria, Eletricidade, Magnetismo e Eletromagnetismo, ou seja, com o objetivo de
produzir recursos didáticos e pesquisa em ensino de maneira contínua e articulada,
principalmente ligados ao Ensino Fundamental e Médio, dentro de uma perspectiva
interdisciplinar.

Produtos finais

5 produtos sendo:
3 Cursos
1 Trabalho de Iniciação Científica Junior (alunos do Ensino Médio)
1 Apresentação de Trabalho em Simpósio
1 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

Extensão

Quadro 16 (continuação)
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Projeto

Projeto Rondon

Unidade

Dep. de C. do Meio Ambiente
Dep. de Enfermagem
Dep. de Morfologia e Patologia

Horas

-––

Ano Início/ Térm.

Julho 07

Objetivos

Capacitação de organizações da sociedade civil na defesa dos direitos de cidadania, como
também a capacitação de educadores do ensino fundamental para a prática de leitura. A
produção de textos e atendimento aos portadores de necessidades educativas especiais e
a organização de implantação de atividades comunitárias solidárias também são
destaques no Projeto.

Produtos finais

1 produtos sendo: 1 Produção Técnica
Relatório final enviado ao Ministério da Defesa. Reportagens na imprensa escrita e
televisionada

Projeto

Projeto Rondon

Unidade

Dep. de Ciências do Meio Ambiente

Horas

-

Ano Início/ Térm.

Jan. 08

Objetivos

Capacitação de organizações da sociedade civil na defesa dos direitos de cidadania, como
também a capacitação de educadores do ensino fundamental para a prática de leitura. A
produção de textos e atendimento aos portadores de necessidades educativas especiais e
a organização de implantação de atividades comunitárias solidárias também são
destaques no Projeto.

Produtos finais

1 produtos sendo: 1 Produção Técnica
Relatório final enviado ao Ministério da Defesa. Reportagens na imprensa

Projeto

Projeto Rondon

Unidade

Dep. de Morfologia e Patologia / Dep. de C. do Meio Ambiente

Horas

-/–

Ano Início/ Térm.

Fev. 08

Objetivos

Capacitação de organizações da sociedade civil na defesa dos direitos de cidadania, como
também a capacitação de educadores do ensino fundamental para a prática de leitura. A
produção de textos e atendimento aos portadores de necessidades educativas especiais e
a organização de implantação de atividades comunitárias solidárias também são
destaques no Projeto.

Produtos finais

1 produtos sendo: 1 Produção Técnica
Relatório final enviado ao Ministério da Defesa. Reportagens na imprensa

Projeto

Projeto Rondon

Unidade

Dep. de C. do Meio Ambiente / Dep. de Educação Física e Esportes

Horas

-/–

Ano Início/ Térm.

Julho 08

Objetivos

Capacitação de organizações da sociedade civil na defesa dos direitos de cidadania, como
também a capacitação de educadores do ensino fundamental para a prática de leitura. A
produção de textos e atendimento aos portadores de necessidades educativas especiais e
a organização de implantação de atividades comunitárias solidárias também são
destaques no Projeto.

Produtos finais

1 produtos sendo: 1 Produção Técnica
Relatório final enviado ao Ministério da Defesa. Reportagens na imprensa

Projeto

O Surdo na Universidade

Unidade

Dep. de Clínica Fonoaudiológica

Horas

TP – 10

Ano Início/ Térm.

Fev./08 a Jan./09

Objetivos

Organizar um espaço reflexivo e de atuação sobre questões relativas ao Surdo e àquelas
impostos pelo Decreto de Lei número 5.626 (22.12.2005) e a Lei de Acessibilidade (Nº
10.098 de 19.12.2000), possam ser refletidas e ações possam ser empreendidas,
possibilitando uma ação amparada pela lei e pela filosofia da PUC-SP em que as diferenças
são respeitadas.

Produtos finais

1 produtos sendo: 1 Apresentação de Trabalho em Encontro

Projeto

Formação de Mediadores de Leitura

Unidade

Comfil / Fac. de Fonoaudiologia

Horas

TP – 5 / 5 (total: 10 horas)

Ano Início/ Térm.

Fev./08 a Jan./09

Objetivos

Qualificar educadores e voluntários que atuam na ONG Novolhar, parceira, formando-os
para a atividade de mediação de leitura para crianças e jovens. A opção de formar como
mediadores de leitura educadores e voluntários da ONG parceira justifica-se,
principalmente, pela possibilidade de a mediação passar a ser exercida nas diferentes
atividades de leitura, contribuindo para o desenvolvimento da competência leitora e
escritora das crianças e jovens atendidos.

Produtos finais

8 produtos sendo:
4 Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC
2 Apresentação de trabalho em Congresso
2 Publicações de textos em Anais de Congresso
Realização, pelas alunas estagiárias da faculdade de Fonoaudiologia, de ações de
mediação de leitura para as crianças atendidas pela ONG Novolhar. As mediações
ocorrem duas vezes por semana e atendem as crianças que frequentam a Novolhar
nos períodos da manhã e da tarde.

Projeto

Libertarismos: Televisão, aulas-teatro

Unidade

Dep. De Política / Dep. De Política

Horas

TP – 10 / 10 (total: 20h)

Ano Início/ Térm.

Fev.08 a Jan.09 / Ag.08 a Jan.09

Objetivos

Dar continuidade às atividades de extensão iniciadas com o Nu-Sol na realização de
experimentações de ensino com aulas-teatro e divulgação de problematizações sobre
poder e liberdade com séries e documentários realizados em parceria com a TV PUC/Canal
Universitário (CNU).
(Propondo novas abordagens de ensino e extensão para uma universidade inovadora
sintonizada no deslocamento computo-informacional do século 21)

Produtos finais

11 produtos sendo:
4 Apresentação de Obra Artística
3 Material audiovisual
2 Publicação de Revista
2 Aula teatro

Projeto

Programa Ação Cidadã – Fase II

Unidade

LAEL / LAEL

Horas

TP – 10

Ano Início/ Térm.

Ag. 08 a Julh. 09

Objetivos

Desenvolver atividades para a compreensão, discussão, transformação e ação referentes
ao trabalho dos formadores, coordenadores, professores, diretores, alunos e pais das
diferentes instituições envolvidas, pautadas por uma perspectiva de Ação Cidadã.

Produtos finais

(não informado)

Extensão

Quadro 16 (continuação)

Fonte: Comissão de pesquisa.

Diante desse resultado, a Comex também
expressou algumas preocupações que passam
pela necessidade de ampliação do apoio financeiro a ser oferecido para o desenvolvimento
dos projetos e a possibilidade da continuidade
de projetos que tenham apresentado bons resultados.
Tais aspectos se colocam como questões
a serem retomadas pelo Cepe a partir de 2009.
Em relação ao gerenciamento da extensão,
verificou-se que, embora tenha havido avanços,

eles estão restritos à atuação da Comex junto a
projetos com financiamentos de auxílio docente
aprovados pelo Cepe.
Foram também encaminhados como resultado da avaliação do ciclo 2005/2006, a Manutenção da instância de comissão do Cepe com
caráter de avaliação acadêmica, responsável pela
implantação da política de extensão da PUC-SP,
e a Criação de instância executiva para absorver
funções de gerenciamento e memória das atividades de extensão.
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Em relação a esses dois encaminhamentos propostos, os dados da realidade, em
2006/2007, evidenciaram que eles ainda se
colocam como projetos a serem implementados
pela universidade, considerando o novo redesenho da instituição, ocorrido em 2008.
Assim sendo, esses e outros aspectos ligados à organização institucional da extensão
necessitam ser retomados para uma discussão
ampliada, tendo em vista a implantação do
redesenho da universidade, do estatuto e do
regimento.
Articulação das atividades de
extensão com o ensino e a pesquisa
e com as necessidades e demandas
do entorno social
No que diz respeito ao âmbito acadêmico
da extensão, foram encaminhadas as seguintes
proposições para o aperfeiçoamento do trabalho
realizado pelos cursos:
• Reafirmação da extensão como processo acadêmico indispensável à formação do aluno,
na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade.
• Integralização da extensão nos projetos pedagógicos dos cursos oferecidos, viabilizando o
plano de trabalho dos docentes.
• Estabelecimento de um programa de qualificação para docentes, discentes e funcionários
para as atividades de extensão.
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O monitoramento desses indicadores/
descritores, no ciclo avaliativo 2007/2008, mostrou uma complementaridade dos encaminhamentos, como se pode ser verificado nos dados
a seguir.
Segundo Relatório da Comissão de
Extensão, durante o período de 2006/2007,
estendendo-se até 2008, foi realizada uma
ampla discussão no Cepe sobre a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e o papel
da extensão nos projetos pedagógicos dos cursos. Constatou-se, porém, a falta de consenso

do papel da extensão na formação dos alunos,
como previsto nos documentos oficiais da Universidade.
Diante dessa constatação, foi prevista a
realização de um Fórum para discutir essa questão no ano de 2009.
Além disso, como já assinalado nos relatórios de Monitoramento do Ensino e da Pesquisa,
a articulação pesquisa, ensino e extensão foi
assegurada nos Projetos Pedagógicos de Curso,
envolvendo não somente os cursos já existentes
na universidade, que tiveram suas propostas
ajustadas às novas regras, mas também os novos
cursos criados no período.
Cabe ressaltar que a universidade desencadeou em 2006 e 2007 um processo de aperfeiçoamento dos Projetos Pedagógicos de Curso,
tendo como base os seguintes elementos:
• Instruções normativas orientadoras de análises desses projetos calcadas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso, Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI da
PUC-SP, Projeto Pedagógico Institucional
PPI da PUC, Projeto Institucional para Formação de Professores de Educação Básica,
Projeto Pedagógico de criação dos Cursos
Superiores de Tecnologia da PUC-SP, Deliberação PUC-SP nº 02/2005.
• Pareceres criteriosos em nível da assessoria
técnica da universidade (Consulteg) e pareceres por integrantes do Cepe.
• Revisão pelos cursos dos aspectos apontados
como inadequados.
• Aprovação dos projetos e revisões que se fizeram necessárias em reunião colegiada do
Cepe.
As diretrizes orientadoras dos pareceres
técnicos e de mérito relativos aos Projetos Pedagógicos dos Programas de Pós-Graduação e
dos Cursos de Graduação da PUC-SP definidas
pelo Cepe destacaram a preocupação com a articulação do ensino-pesquisa, ensino-extensão,
colocada como condição para aprovação do projeto. Essa articulação deveria estar expressa não

Abrangência da extensão na PUC-SP
Criação de sistema de informação,
memória e divulgação da extensão
Dados avaliativos relativos a 2006/2007
evidenciaram que houve um grande investimento na criação de sistema de informação, memória e divulgação da extensão, como trabalho
institucionalizado na universidade.
Os dados relativos a esse investimento
constam do Projeto Cadastro de atividades de
extensão (Cadex), apresentado na parte 3 deste
relatório, onde constam as práticas avaliativas
que assumiram, no 2º ciclo de Autoavaliação
Institucional – 2007/2008, características de
institucionalização.
A construção do sistema de informação,
memória e divulgação da extensão, numa parceria Comissão de Extensão, Vracom e CPA,
estendeu-se por quase dois anos e culminou na
proposta de estrutura e conteúdo de um instrumento on-line para mapeamento da extensão.
O processo de construção desse instrumento configurou-se como uma importante
etapa da institucionalização da avaliação da extensão na universidade.
Considerando o processo de produção
coletiva do instrumento para a coleta de dados,
optou-se por não construir novos instrumentos,
durante esse período, para acessar informações que possibilitassem um panorama geral
das atividades de extensão na universidade. O

monitoramento foi baseado em duas fontes de
dados: dados relativos a importantes atividades
de extensão que já estão institucionalizadas na
PUC-SP e o mapeamento geral das informações
relativas à extensão, com base no modelo do
censo de extensão do MEC.
Desenvolvimento das atividades
de extensão institucionalizadas
São destacadas, a seguir, algumas atividades de extensão que já estão institucionalizadas
na universidade e que vêm se mantendo com
as mesmas características já descritas no ciclo
avaliativo 2005/2006.
A maioria dessas atividades foi objeto de
publicação pela Vracom, de livro contendo a
descrição das mesmas, além de informações históricas e ilustrações.3 Segundo a coordenadora
da publicação Universidade Comunitária, tais
atividades são iniciativas cuja institucionalização passou a exigir uma destinação sistemática e
considerável de recursos, sejam financeiros, em
pessoal ou na ocupação de sede própria. A maioria delas é bastante antiga, algumas surgidas nas
décadas de 1950 e 1960.
Atendendo ao caráter de monitoramento
deste relatório, é apresentada, a seguir, a situa
ção das atividades considerando o período de
avaliação 2006 e 2007.

Extensão

somente na concepção do curso, mas na proposta de organização curricular, de forma detalhada, contendo previsão de ações curriculares
nessa direção. Assim sendo, todos os Projetos
Pedagógicos de Curso da universidade propuseram essa articulação.
Não se monitorou, porém, a realização
dessas atividades na implementação do currículo dos diferentes cursos, o que será encaminhado no próximo ciclo avaliativo, com o trabalho
de avaliação de cursos de graduação.

Extensão no âmbito de Serviços
Comunitários

Nesse âmbito, as atividades de extensão
operam na intervenção e prestação de serviços
à comunidade. São realizadas por professores,
pesquisadores, alunos e técnicos da universidade
das áreas de saúde, educação, cidadania, cultura, entre outras, atendendo demandas variadas
e vindas de setores diferenciados da população.
Dentre elas foram destacadas:
3

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vice Reitoria
Comunitária. Universidade Comunitária. Coordenação e
pesquisa: Profa. Marta Campos. São Paulo, Imprensa Oficial, 2007.
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Clínica Psicológica “Ana Maria Popovic”
Com atuação desde 1959, a Clínica Psicológica realiza atendimento ao público interno
e externo na própria Universidade e em organizações sociais ligado às atividades clínicas e à
formação profissional em diferentes níveis, especialmente de formandos e formados em Psicolo-

gia, Serviço Social, Fonoaudiologia e Psicopedagogia. A Clínica também é sede de importantes
grupos de estudos e pesquisa, como o Núcleo de
Pesquisas em Psicologia e Informática (NPPI) e
o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o
Luto (Lelu), entre outros.

Quadro 17 – Atividades da Clínica Psicológica. 2005 e 2007
Atividades

2005

2007

Atendimentos à População

9092

11.922

Pessoas atendidas da Comunidade PUC-SP

231

181

1464

1.403

Encaminhamentos Externos

548

416

Orientações Psicológicas por e-mail

391

317

Solicitações de Triagens

Atendimentos em Psicopedagogia

577

Atendimentos em Psiquiatria

298

Atendimentos em Neurologia

174

Atendimentos do Serviço Social
Passes fornecidos

106
1444

324

Fonte: Clínica Psicológica PUC-SP.

Os dados evidenciaram um aumento
quantitativo no volume de atendimentos realizados pela Clínica à população, associado à
diversificação dos atendimentos, indicando
uma ampliação da atuação (ver Quadro 17).
Além disso, atividades como solicitações de
triagens, encaminhamentos externos e orientações psicológicas por e-mail, assim como o
atendimento à comunidade PUC-SP, tiveram
uma pequena redução quantitativa, possivelmente explicada pela diversificação de atividades. Foi reduzido também o número de passes
fornecidos à população atendida.
Resultou que, entre os atendimentos realizados, 67,25% foram gratuitos, além da gratui-

dade de 100% das triagens, sendo que 32,75%
dos atendimentos foram realizados com preços
institucionais.
A Clínica Psicológica concretizou uma
efetiva atuação como campo de estágio local e
em parceria com organizações (serviços de saúde, ONGs, entre outras). A Tabela 26 evidencia
a abrangência do campo de estágio, atendendo
a vários cursos.
Cabe ainda destacar que a unidade ofereceu, no período avaliado (2006/2007), uma
diversidade de atividades de formação dirigidas
ao público interno e externo.

Tabela 26 – Campo de estágio da Clínica Psicológica – 2007
Estágios

Nº

Alunos de Graduação em Psicologia

344

Alunos de Graduação em Serviço Social
Alunos Especialização COGEAE
(Família + Psicopedagogia + Fonoaudiologia)
Alunos de Aprimoramento Clínico-Institucional
TOTAL
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Fonte: Clínica Psicológica da PUC-SP.

8
88
75
515

trabalho desenvolvido fundamenta-se em uma
concepção do Direito que inclui prevenção, tutela coletiva e individual e atuação extrajudicial.
Analisando as atividades realizadas no
período avaliado (dados de 2006/2007), constatou-se que o Escritório Modelo vem ampliando,
em algumas atividades e mantendo em outras, o
atendimento especializado, com ênfase nas áreas
cível, família e questões de violência doméstica,
como apresentado no Quadro 18, a seguir:

Extensão

Núcleo de prática jurídica: Escritório
Modelo “D. Paulo Evaristo Arns”
Constitui um núcleo de assessoria jurídica
popular, voltado para o atendimento gratuito
das demandas envolvendo população de baixa
renda, além de propiciar campo de estágio para
a formação dos estudantes de direito da PUCSP na função social do Direito. O Núcleo tem
na coordenação advogados, orientadores, professores da Faculdade de Direito da PUC-SP e o

Quadro 18 – Atividades do Escritório Modelo – 2005 e 2006/2007
Resumo de Atividades

2005

Total de pessoas entrevistadas
Ações ajuizadas
Ações movidas

2006

2007

5.783

5.726

693

541

193

134

7275

Defesas realizadas

119

Ações abertas e encerradas no mesmo mês

199

96

1.641

1.559

Ações processuais em andamento (média anual)

3.029

3.596

Petições diversas protocoladas

2.609

2752

Ações encerradas

976

Recursos (Arrazoados/ Contra arrazoados)

119

Tentativas de conciliação

63
28

Audiências realizadas
Atendimento das áreas auxiliares (Serviço Social e Psicologia)

130/mês

111/mês

117/mês

40/mês

22/mês

09/mês

Fonte: Dados de 2005: Publicação Universidade solidária. PUC-SP/2007.
Dados de 2006/2007: Escritório Modelo.

Os dados revelaram um montante expressivo de atendimentos realizados pelo Escritório
Modelo. O monitoramento, porém, considerando a situação de 2005, ficou prejudicado
dado que as informações de 2006/2007 tiveram
um nível diferenciado de detalhamento.
O trabalho do Escritório Modelo foi
analisado por uma pesquisa desenvolvida por
interesse do projeto “Diminuindo Distâncias
Sociais: assessoria jurídica popular gratuita à
comunidade em situação de vida socialmente
vulnerável, economicamente carente e excluída
de seus direitos na cidade de São Paulo”.4 Foram
ouvidas, por meio de entrevista, 380 (trezentos
4

Pesquisa realizada por Edson Rildo P. Alencar para o projeto “Diminuindo Distâncias Sócias” do “Projeto Balcão
de Direitos” do “Programa Nacional de Direitos Humanos
(PNDH)”, junto à Secretaria Especial dos Direitos Humanos
(SEDH).

e oitenta) pessoas que utilizam os serviços de
assessoria jurídica gratuita do Escritório Modelo
e que tinham seus processos em andamento.
Os resultados foram bastante positivos,
evidenciando que o Escritório Modelo proporciona aos seus assistidos satisfação, esclarecimento e segurança na assessoria jurídica, principalmente nas audiências. Outro ponto importante
da pesquisa foi o fato de que os assistidos não teriam condições de contratar advogados particulares, caso não houvesse essa disponibilidade, o
que poderia impossibilitar a busca pelos direitos
de acesso à justiça, e, portanto, da consolidação
da cidadania plena.
Cabe ressaltar que o Núcleo de Práticas
Jurídicas também realiza ações com enfoque
preventivo, por meio de projetos sociais desenvolvidos junto a comunidades carentes. Os
estudantes da Faculdade de Direito atuam junto
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a diversas comunidades em vulnerabilidade social, fazendo com que haja troca de experiências
e aprendizado mútuo entre os participantes.
Dentre outros projetos, destaca-se, no período
avaliado:
• Projeto Einstein na Comunidade de Paraisópolis (Usucapião Coletivo), iniciado em
2001, realizando ações jurídicas visando regularizar a propriedade dos moradores, além
de oferecer assessoria e assistência jurídica
gratuita à população carente residente na
comunidade.
• Assessoria à Habitação de interesse social,
com atuação de equipe interdisciplinar,
composta por advogados, assistentes sociais,
sociólogos e estagiários. Os principais parceiros nos projetos desenvolvidos são a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com
o projeto “direito à moradia”, hoje com 14
Comunidades encaminhadas para o Escritório, a União dos Movimentos de Moradia
(UMM), o Movimento de Defesa dos Favelados (MDF) e o Instituto Pólis.
• Projeto Favela do Moinho, iniciado em 2006,
com assessoria à população para sua organização como associação e sua articulação com
instâncias do poder municipal.
• Assessoria a rádios comunitárias ou sua implantação, contando com a articulação de
sociólogos, advogados e estudantes da universidade, contribuindo com informações
jurídicas e sociais, de maneira a fomentar a
participação da população para a efetivação
dessa iniciativa. Já foram atendidas, desde
2003, mais de 80 Associações de Rádios Comunitárias.

•

•

Participação, desde outubro de 2007, da Rede
“Imigrantes, que visibilidades queremos?”,
onde diversas organizações civis e governamentais discutem a situação do imigrante na
cidade de São Paulo com o intuito de propor
ações e parcerias para a viabilização de uma
estadia digna da população imigrante.
Projeto Quintais da Mooca, para o trabalho de orientação jurídica e informação
sobre direitos humanos e cidadania, com a
“Associação dos Trabalhadores da Região da
Mooca – ATRM”.

Núcleo de trabalhos Comunitários – NTC
Trata-se de núcleo vinculado à Faculdade
de Educação voltado para a produção de conhecimentos que subsidiem processos educativos,
visando o fortalecimento da luta em defesa da
inclusão de grupos “minoritários”, violados
em seus direitos sociais. Atua na formação de
educadores qualificados e outros agentes sociais
transformadores.
O Quadro 19 a seguir, apresenta os diferentes programas e suas atividades, desenvolvidos no período avaliado 2006 e 2007, organizados em forma de descrição e detalhamento.
A análise das informações revelou a dinamicidade do NTC no atendimento a diferentes
demandas sociais na área de formação visando a
inclusão social. O monitoramento do trabalho
permitiu afirmar que foram mantidas as principais atividades do setor, sendo que as comparações numéricas com o realizado em 2005
ficaram prejudicadas devido à metodologia diferenciada de coleta de dados.

Programas

Descrição

Detalhamento

I- Programas de
formação de
educadores públicos,
da sociedade civil ou
vinculados a agências
estatais

Formação da guarda civil
municipal de Guarulhos
(2006/2007):

600 profissionais na totalidade

Formação de profissionais do
Setor de Segurança pública do
Estado de São Paulo e Grande
São Paulo (2006/2007):

20 2006/2007/09 – 50 Profissionais atendidos por ano

Formação de Educadores sociais
(2006/2007):

Oficina “Formação do Educador Social” 2006: 188 participantes
Oficina “Formação do Educador Social” 2007: 172 participantes

Programa Integração Associação
Atlética do Banco do Brasil
(AABB) Comunidade.
(2006/2007): cidades
envolvidas

Formação Inicial 2006: 370 participantes
Formação Inicial 2007: 357 participantes
Educação a Distância 2005/07: Composta por 3 módulos de estudos:
299 cidades participantes (média de 2300 participantes p/ módulo)
Educação a Distância 202007/2008: Composto por 4 módulos de
estudos: 249 cidades participantes (média de 2000 participantes p/
módulo)
V Encontro Educadores do Programa Integração AABB Comunidade
2006: 432 participantes

Formação de Agentes da
Pastoral do Menor (05 e 06):

530 agentes por ano

Formação de educadores
Alfabetizadores (07):

Oficina “Alfabetização de Jovens e Adultos” 2006: 27 participantes
Oficina “Alfabetização de Jovens e Adultos” 2007: 46 participantes
Trabalho encerrado

II- Produção de
conhecimentos e de
materiais didático

Cadernos de formação
continuada a distância para o
Programa Integração AABB –
Comunidade (06)

Educação a Distância AABB Comunidade 2005 / 2006 (3 módulos)
Devolutivas Projeto Olhos N’água
Educação a Distância AABB Comunidade 2007 / 2008 (4 módulos)

III- Desenvolvimento
de projetos sociais
diretamente com as
comunidades

Pantanal

Atendimento a crianças de 0 a 5 anos – 40 crianças
Atendimento a adolescentes – capoeira – 18 adolescentes
Atendimento a adolescentes – curso profissionalizante – 10
adolescentes
Atendimento a 3ª idade – 20 participantes
Atividades recreativas – 58 participantes
Biblioteca infanto-juvenil
Eventos: Festas: Junina, dia das crianças e Natal

Morro Doce

Atividades na Creche Rosinha:

Atendimento psicológico – 10 pessoas

Formação de Educadores – 15 participantes
Atividades nos Filhos da Terra:

Alfabetização de Jovens e adultos – 20 participantes

Atividades recreativas e complemento escolar – 60 crianças

Biblioteca comunitária

Eventos:

Festa junina

Dia das crianças

Natal – entrega de brinquedos
Acompanhamento escolar, saúde – 14 crianças
Orientação para adolescentes – 7
Acompanhamento familiar – 8 famílias
Trabalhos desenvolvidos no Centro de São Paulo com aproximadamente 30 índios e com as famílias na Comunidade de Jaraguá

Meninas da Vila Prudente

Trabalho com indígenas

IV – Promoção de
cursos de
alfabetização de
jovens e adultos e de
suplência

Fonte: NTC.

Bibliotecas Comunitárias

Morro doce

Parcerias

Salva Vidas Mirins no Centro de São Paulo, formação de jovens
Centro Cultural São Paulo, sala de alfabetização, de 5ª a 8ª e língua
estrangeira
NEATS – Oficina de Gestão do terceiro setor
EDUCA – SP, salas de alfabetização de Garis, biblioteca comunitária
e trabalho com indígenas

Alfabetização: PUC-SP, GARIS

Salas de Alfabetização

PUC – Monte Alegre – 1 sala – 12 alunos

Salão Paroquial – 1 sala – 10 alunos

Colégio São Domingos – 1 sala – 10 alunos

Centro Cultural – 1 sala – 15 alunos

Garis – 2 salas – 15 alunos

Clube Paineiras – 2 salas – 10 alunos
Salas de 5ª à 8ª

PUC – Monte Alegre – 1 sala – 12 alunos

Centro Cultural – 1 sala – 15 alunos

Garis – 1 sala – 8 alunos
Sala de língua estrangeira

Centro Cultural – inglês – 2 sala – 15 alunos

Centro Cultural – espanhol – 2 sala – 15 alunos

Extensão

Quadro 19 – Atividades realizadas pelo NTC – 2006 e 2007
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Coordenadoria Geral de estágio (CGE)
No período avaliado (2006/2007),
verificou-se um investimento da universidade,
por apoio da Coordenadoria Geral de Estágio
(CGE), na aproximação do aluno com o mundo
do trabalho.
Foram mantidas e ampliadas, com ajustes, as atividades especificadas, a seguir:
a) Semana de Recrutamento, com ampliação
de comparecimento de estudantes e de
empresas.
Essa atividade tem o objetivo de inserção dos estudantes em programas de estágios
e, consequentemente, entrada no mercado de
trabalho. Realizada em espaço especialmente
preparado para tal, na universidade, a Semana
de Recrutamento contou com expressiva participação dos estudantes, sendo que da 5ª edição,
em 2006, participaram 6.000 estudantes, e da
6ª edição, em 2007, compareceram 7.000 estudantes. Também contou com a presença de
empresas líderes e consolidadas no mercado.
Além disso, compareceram ao evento docentes,
gestores e funcionários da PUC-SP.
b) Divulgação de programas de estágios,
trainees ou mesmo vagas efetivas, nos murais
e em outras mídias da universidade.
c) Organização de eventos: palestras, oficinas/
workshops e processos de recrutamento, préseleção e seleção.
d) Realização de convênios diretos para estágio.
A CGE contava, em 2007, com 6.658
entidades conveniadas com organizações de vários segmentos: financeiro, terceiro setor, órgãos
públicos, comércio, indústria e serviços, caracterizados como campo de estágio para a maioria
dos cursos da PUC-SP.
Analisando-se os dados do Gráfico 15,
a seguir, pode-se dizer que a universidade vem
mantendo a média anual de celebração de convênios diretos com pequena variação anual.
Além disso, tem-se assegurado o grande número
de entidades conveniadas.

Gráfico 15 – Convênios diretos realizados
Convênios
Diretos:
de 2002
à 2007
pela CGE
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Fonte: CGE/PUC-SP.

e) Encaminhamentos para estágio.
Observou-se um aumento crescente
de estagiários (estágio não obrigatório) na
PUC-SP, embora tenha havido uma queda em
2006. Quanto ao percentual de alunos atendidos, representou em 2005, 2006 e 2007, respectivamente, 31,6%, 32% e 34% em relação
ao número total de alunos matriculados, o que
significou uma ampliação de encaminhamentos,
considerando os dois ciclos avaliativos.
Grande parte dos estágios é realizada por
alunos matriculados nos últimos anos e representou, em termos quantitativos, o seguinte
panorama: 2005: 5.289; 2006: 5.144 e 2007:
5.444 estudantes envolvidos.
f ) Efetivação de contratos diretos de estágio.
Foram mantidos os patamares de 2005, com
66%, sendo em 2007 63% de encaminhamentos, sem a interveniência dos agentes de
integração.
Constatou-se, no período avaliado, um
diferencial em relação ao período anterior, com
a organização do Sistema de Oportunidades
on-line e a Implantação do Acompanhamento
online, consideradas importantes iniciativas para
a agilização na comunicação entre estudante.
Os dados relativos a essas iniciativas são apresentados:
• Sistema de Oportunidades on-line site de
recrutamento da PUC-SP – Implantado em
2006, foi o resultado de uma parceria entre
a CGE e a Universia Brasil S/A. Consiste

Ouvidoria
A Ouvidoria tem como objetivo oferecer à comunidade um canal de contato direto
e imparcial, permitindo que o cidadão possa

opinar, interferir, criticar e interagir nos rumos
da instituição e na consolidação de seus direitos.
Instituída em 2005, a Ouvidoria da PUC-SP
manteve no período avaliado as ações de ouvir
as demandas das pessoas e encaminhar, acompanhar a conclusão da demanda.
No período avaliado, 2006/2007, o trabalho do setor se caracterizou pelo fluxo expressivo de comunicação efetivado por via eletrônica
através do site www.pucsp.br/ouvidoria (média
diária de 65 emails); telefonemas para apresentação de solicitações (aproximadamente 50 telefonemas diários); atendimento pessoal pelo ouvidor e secretária (40 em 2006 e 100 em 2007);
encaminhamentos das situações aos setores da
universidade e soluções dos casos (média de 655
casos resolvidos por mês e 24 casos por dia). Os
números revelaram um aumento quantitativo
dessas ações em 2007.
A Tabela 27 especifica a quantificação dos
principais atendimentos em 2006 e 2007:

Extensão

em um sistema de recrutamento e seleção
para vagas de estágios, trainees e efetivas. Em
2006, o sistema abrangeu a publicação de
1.502 programas de estágios, 74 programas
de trainees e 262 oportunidades efetivas. Em
2007, o sistema contabilizou a divulgação de
2.312 programas de estágios, 96 programas
de trainees e 356 oportunidades efetivas.
Implantação do Acompanhamento online – Com o objetivo de garantir a legalidade e
a qualidade acadêmica dos estágios curriculares
não obrigatórios dos alunos da PUC-SP, a CGE,
desde julho de 2007, tem realizado o acompanhamento on-line dos estágios regulamentados
na universidade, independentemente dos outros
tipos de acompanhamento ou supervisão realizados pelo curso ou unidade acadêmica.

Tabela 27 – Atendimento pela Ouvidoria – 2006-2007
Atendimento
Origem

2006

2007

Nº

N°

Boletins Recebidos (desde 6/12/04)

874

489

Casos encaminhados e solucionados

6491

6894

Documentos Faculdades/Regulamentos
Documentos Enviados (desde 12/08/05)
Pendências Recentes
TOTAL DE MENSAGENS

126

76

8639

10084

111

147

16812

17690

Fonte: Relatório da Ouvidoria 2006 e 2007.

Dados de monitoramento dos dois ciclos
avaliativos revelaram um aumento crescente do
número de casos solucionados pela Ouvidora, se
considerarmos tanto os dados de 2006 e 2007
(6.491 e 6.894, respectivamente) apresentados
na tabela, como as informações de 2004/2005,
quando foram solucionados 1.671 casos. Constatou-se também um aumento de procura pela
Ouvidoria, sendo que em 2005 foram atendidas
em média 20 pessoas por semana e, em 2007,
100 pessoas por dia.

Segundo relatório da Ouvidoria,5 uma das
maiores fragilidades da PUC-SP está vinculada
à desinformação e ao atendimento inadequado
de telefones e secretarias. Também salienta uma
expectativa positiva em relação à recente construção da nova Secretaria Geral (SAE), o sistema
RM e a implantação do redesenho institucional, acreditando poderem qualificar as relações
internas e superar a reduzida visão binária que
ainda prevalece em alguns segmentos.
5

Relatório anual da Ouvidoria Pública PUC-SP – 25/03/2008.
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Instituto de Estudos Especiais
da PUC-SP – IEE
O Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
IEE/PUC-SP (http://www.pucsp.br/iee) é um
setor de extensão universitária que desenvolve
projetos de prestação de serviços a organismos
governamentais e não governamentais.
No período analisado, o IEE atuou em
cinco grandes eixos, desenvolvendo os seguintes
projetos:
a) Núcleo Sigs (Sistema de informação e gestão
social)
Projeto: Sistema de Informação de Gestão
Social – Sigs, com os seguintes produtos em
2007:
• Oficina “O Sistema de Informação em
Gestão Social: perspectivas de futuro”.
Professores convidados Fernando Moraes
e Járley Ferreira Sena, equipe e pesquisadores do IEE.
• Apresentação de projeto na Fapesp e à
FInep.
Projeto: Incorporação do Centro de Recuperação e Educação Nutricional – Cren da
Universidade Federal de São Paulo no Sigs,
com os seguintes produtos em 2007:
• Implementação de novos campos no cadastro de famílias (dimensão saúde).
• Aplicação da ficha cadastral e inserção das
informações no Sigs.
• Processamento de dados.
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b) Vulnerabilidade
Projeto: Estudo de Famílias Monoparentais
Chefiadas por Mulheres, com os seguintes
produtos em 2007:
• Oficina Vulnerabilidades Sociais, que teve
como objetivo discutir o conceito e as suas
implicações metodológicas na área social.
Projeto: Observatório dos Direitos do Cidadão da cidade de São Paulo, com os seguintes
produtos em 2007:

•

•

Reuniões com Colegiado de Gestão do
projeto (mensais).
Elaboração do texto “Considerações sobre
programas com famílias na cidade de São
Paulo”.

c) Metodologia de trabalho social
Projeto: Pró-Jovem – MDS/Unesco, com os
seguintes produtos em 2007:
• Fase 1: Elaboração de Cadernos de Gestão
de Serviços Socioeducativos para jovens
de 15 a 17 anos. Foram elaborados dois
Cadernos de Gestão de Serviços Socioeducativos para jovens de 15 a 17 anos,
dirigidos a gestores de Assistência Social e
técnicos dos Cras.
• Fase 2: Proposta de capacitação para gestores e técnicos do Serviço Socioeducativo
para jovens de 15 a 17 anos e validação
prática. Nessa fase, foi apresentada uma
proposta de Capacitação para gestores e
técnicos do Serviço Socioeducativo destinado a jovens de 15 a 17 anos, incluindo
técnicos e gestores da assistência social
dos Municípios, dos Estados e do Distrito
Federal, e técnicos dos Cras.
• Fase 3: Revisão técnico-conceitual do material didático.
• Na terceira fase foi realizada a análise e
elaboração de parecer sobre a coerência
e a adequação técnico-metodológica do
material didático utilizado na concepção
geral do Serviço Socioeducativo, incluindo sugestões de reformulação, no que
couber.
Projeto: BRA/04/046 – Fortalecimento
Institucional da Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS)
d) Reordenamento Institucional e diagnóstico
social

•

e) Desenvolvimento de ferramenta informacional para gestão de rede social
Projeto: Desenvolvimento Portal rede criança prioridade 1 – SBC e “Rede de Atenção à
Infância e Juventude”.
Os dados relativos ao trabalho do IEE,
no período avaliado, evidenciaram que o Setor
vem mantendo ações diversificadas, no formato
de projetos e atividades, com foco no gerenciamento e na implantação de políticas públicas
e programas sociais, contando com o apoio de
agências de fomento.

•

Extensão no âmbito da Prestação
de Serviços

Divisão de Educação e Reabilitação dos
Distúrbios da Comunicação – Derdic
Em trabalho integrado com a Faculdade
de Fonoaudiologia, em 2007, foram prestados
os seguintes serviços:
• Serviço de Diagnóstico – diagnóstico multidisciplinar nas áreas: médica (foniatria,
neurologia e otorrinolaringologia), social,
psicológica, audiológica, de voz e de linguagem a pessoas com alteração de audição, voz
e linguagem, sem limite de idade, procurando obter uma compreensão global de casos
de interesse científico e/ou encaminhados
por profissionais da Derdic ou de fora. Em
2007, foram realizados 5.148 atendimentos
(otorrinolaringológicos, foniátricos e neurológicos) aos assistidos e alunos do IESP, já
estando incluídos todos os retornos dessas
especialidades; 132 sessões para avaliação

•

psicológica, 484 avaliações de linguagem
(já incluídos o número de retornos para
atendimento por paciente), 2.508 entrevistas
com o Serviço Social e 572 triagens.
Serviço de Audiologia Clínica – em adultos: audiometria tonal, logoaudiometria,
testes supraliminares e imitanciometria; em
crianças: audiometria lúdica, audiometria
por reforço visual (VRA), observação do
comportamento auditivo e imitanciometria.
Foram indicados, selecionados e adaptados
aparelhos de amplificação sonora individual,
incluindo orientação familiar. Em recémnascidos, crianças, adultos e idosos: audiometria de Respostas Elétricas do Tronco
Cerebral (Bera) e emissões otoacústicas. Em
2007, foram realizados 4.136 exames em
Audiologia Clínica, incluindo os retornos e
alunos do Iesp.
Serviço de Audiologia Educacional – habilitação do deficiente auditivo (de 0 a 5 anos
de idade), visando a indicação, seleção e
adaptação de aparelho de amplificação sonora individual, aconselhamento familiar e
atendimento clínico. As disciplinas eletivas
da Faculdade de Fonoaudiologia da PUCSP relacionadas ao diagnóstico e seleção de
aparelhos auditivos realizaram 836 atendimentos. A disciplina Métodos Clínicos em
Audiologia realizou 2.772 atendimentos de
seleção e adaptação de aparelhos auditivos.
Foram realizados, em 2007, 3.212 atendimentos. A partir do convênio com o Sistema
Único de Saúde do Município de São Paulo, para atendimento da Portaria (número
587/04), a clínica no serviço de audiologia
e de audiologia educacional realizou 8.976
atendimentos de indicação, seleção, adaptação e concessão de aparelhos auditivos.
Terapia Fonoaudiológica – atendimento
a pessoas com alterações de audição, voz e
linguagem por meio da atuação de professores do curso de fonoaudiologia da PUC-SP,
servindo como local de formação de fono-

Extensão

Projeto: Assessoria, Capacitação e Supervisão
de Gestores de Entidades Sociais do Município de Jundiaí
Projeto: Consultoria e Assessoria, para a melhoria da estrutura e da política de assistência
social da Secretaria de Assistência Social e
Cidadania – Sasc no Município de Diadema
SP.
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audiólogos e do grupo de fonoaudiólogos da
clínica de audição, voz e linguagem Prof. Dr.
Mauro Spinelli, com o objetivo de atendimento e pesquisa. Em 2007, foram atendidos
pacientes em terapia na disciplina de Supervisão Clínica em Fonoaudiologia e Módulos,
perfazendo um total de 3.916 atendimentos,
o Serviço de Patologia da Linguagem totalizou 1.936 atendimentos, no Serviço de Voz
realizou 880 atendimentos, no Serviço de
Surdez foram realizados 704 atendimentos e
atendimentos conjunto a mães e bebês, no
Serviço de Acolhimento Mãe-bebê totalizaram total 401 atendimentos. Foram no total
7.837 atendimentos terapêuticos.
Terapia Psicológica – atendimento a pessoas
com alterações de audição, voz e linguagem
com problemas psicológicos. Foram realizados em 2007 1.364 atendimentos (incluídas
as terapias por paciente, avaliação e retornos).

Neste ciclo avaliativo, houve avanço
quando à implantação de nova metodologia
de preenchimento de dados relativamente aos
atendimentos clínicos realizados pela Clínica da
Derdic. Em 2005, pela metodologia utilizada,
foram computadas apenas as informações referentes à terapia fonoaudiológica, totalizando
2.461 pacientes atendidos. Em 2007, foram
computados 3.916 pacientes. Ainda que não
possam ser comparados os dados dos dois períodos, devido à diversidade metodológica,
constatou-se uma grande ampliação do número
de atendimentos, totalizando 23.265 atendimentos realizados pelos serviços de diagnóstico,
audiologia clínica, audiologia educacional, terapia fonoaudiológica, terapia psicológica.
Com base nas informações dos diferentes
setores em funcionamento da Clínica da Derdic,
esse aumento justificou-se, basicamente, pelo
fato de algumas propostas já iniciadas terem se
consolidado nesse ciclo. Foi o caso, por exemplo,
do credenciamento da instituição pela portaria
da Saúde Auditiva número 587/04, pela qual

a Derdic tornou-se referência para a Secretaria
Municipal de Saúde, para o Programa da Pessoa
Deficiente, nos procedimentos de avaliação da
audição, seleção indicação de aparelho auditivo
e acompanhamento dos casos, prestando serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS. Outro
exemplo foi o fluxo mais estável do Centro de
Audição da Criança – CeAC, inaugurado em
agosto 2004, que passou a funcionar em 2005.
Esse é um Centro que realiza pesquisa no campo
da audição, com crianças abaixo de três anos,
num trabalho integrado com a Pós-Graduação e
a Faculdade de Fonoaudiologia, e que também
realiza atendimentos para o SUS.
Destacou-se a ampliação de oferta de estágios não obrigatórios pelos setores de Patologia
da Linguagem e Psicologia, como um dos fatores
que contribuiu para aumentar a possibilidade de
atendimentos supervisionados, realizados por estudantes dos cursos de Fonoaudiologia e Psicologia.
A Derdic realizou também no período
avaliativo, 2006/2007, um grande número de
programas educacionais complementares, especialmente na área de formação voltada para
a acessibilidade. O Programa de Acessibilidade Libras (Língua Brasileira de Sinais), com o
objetivo de suprir as demandas de empresas que
necessitam ou desejam se preparar para atender
ao surdo como um cliente ou no ambiente de
trabalho, incluiu as seguintes ações:
• 37 Workshop de 40h, sendo 1480hs de
treinamento para 25 participantes em cada
workshop – total de 925 pessoas;
• 10 Oficinas de 30hs para Delegacias de Ensino, sendo 300h de treinamento para 30 professores por turma do Ensino Público – total
de 300 professores;
• 6 Oficinas de 30hs para empresas, sendo 180
pessoas – total de 180hs;
• 16hs de Sensibilização nas empresas que contratam surdos como colaboradores / funcionários, sendo 4 ações de 2hs para 100 pessoas;
• 1 ação de 8hs para a empresa – total 100
pessoas;

•
•

•

Treinamento de Libras de 120hs para 240
pessoas (previsão para 2008 de mais 120
pessoas);
Horas de interpretação para 6 empresas –
132 h;
Horas de interpretação voluntária – 30 horas
(Lael, Delegacia, eventos internos da Derdic,
Justiça);
Elaboração de conteúdo, acompanhamento e
orientação na produção de material ID para
“Treinamento de Libras à distância” para FEBRABAN para 2 funcionários em cada uma
das 54.000 agências no Brasil.

Hospital Santa Lucinda
Integrado ao Centro de Ciências Médicas
e Biológicas da PUC-SP (CCMB), desde 1977,
caracteriza-se como Hospital-escola, enquanto
espaço para estágio dos alunos das faculdades de
Medicina, Enfermagem e Ciências Biológicas,
em nível de graduação e especialização, com o
ensino associado à atividade de saúde pública na
região da cidade de Sorocaba.

Trata-se de um hospital universitário e
filantrópico, conveniado ao SUS, que disponibiliza no mínimo 60% dos seus 150 leitos para
essa natureza de atendimento. Está integrado a
um Complexo Hospitalar composto pelos Hospitais Santa Lucinda, Leonor Mendes de Barros
e Lineu Mattos Silveira, pela unidade Regional
de Emergência e Ambulatórios de Especialidades, o que amplia mais o atendimento gratuito
à população.
Os dados apresentados (Tabela 28) revelaram um aumento significativo de atendimentos
realizados pelo Conjunto Hospitalar, se considerarmos a situação de 2006 em relação a 2005.
O dado foi ainda mais expressivo considerandose que os dados de 2006 foram levantados até
outubro e também que houve um aumento no
número médio mensal de todos os serviços.
A análise dos dados específicos do Hospital Santa Lucinda, com atualização referente ao
período de 2007, evidencia o aumento significativo de atendimento realizado por essa unidade
hospitalar, como se verifica na Tabela 29.

Extensão
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Tabela 28 – Produção do Conjunto hospitalar, dados de 2005 e 2006
Produção do Conjunto Hospitalar
Serviço prestado
Consultas ambulatoriais
Internação
Cirurgias (URE – Eletivas – Hosp. Dia)
Exames laboratoriais

2005

2006

Nº anual

Nº médio
mensal

Nº anual*

Nº médio
mensal

208.620

17.385,00

184.594

18.459,40

13.878

1.156,50

12.266

1.226,60

5.572

481

7.013

701,3

824.909

68.742,42

754.884

75.488,40

Exames complementares

150.385

12.532,08

886.298

88.629,80

Outros atendimentos

210.684

17.557,00

233.055

23.305,50

1.416.053

118.004,41

1.534.057,41

127838,1

TOTAL

Fonte: Centro de Ciências Médicas e Biológicas – CCMB.
* Total até outubro.

Tabela 29 – Produção do Hospital Santa Lucinda – 2006 e 2007
2006
SERVIÇO PRESTADO
Consultas ambulatoriais

2007

Número MÉDIO
Número MÉDIO
Número ANUAL
Número ANUAL
MENSAL
MENSAL
34.760

2.897

37.505

3.125

Internação

9.256

771

10.501

875

Cirurgias

6.767

564

7.502

625

93.603

7.800

100.615

8.385

13.017

1.085

15.366

1.281

157.403

-

171.489

-

Exames laboratoriais
Exames complementares
TOTAL
Fonte: DA-HSL.
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Juizado Especial Civil Central Anexo VIPUC-SP-(JEC)
O JEC representou um investimento da
PUC-SP no acesso à justiça para a população
carente, resultante de um convênio firmado entre a universidade e o Tribunal de Justiça de São
Paulo. Além disso, tem um importante papel na
formação dos alunos da universidade.

Os dados, apresentados na Tabela 30,
evidenciaram que o Juizado Especial PUC-SP
ampliou o número de ações voltadas para assistência jurídica à população, se considerarmos
especificamente os números de acordos e audiências no período 2005 a 2007, com pequenas
alterações entre os anos.

Tabela 30 – Atividades do Juizado Especial – 2005 a 2007
2005

2006

2007

Acordos em Audiência Conciliação

Produtos

247

205

225

Audiências Conciliação realizadas

861

945

945

Audiências Instrução realizadas

157

746

546

82

300

202

785

1057

1501

Orientações excluídas de nossa competência
Reclamações Recebidas – JEC
Reclamações Recebidas – JIC
TOTAL

8

7

13

2140

3260

3432

Fonte: Juizado Especial.
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Pastoral universitária
A Pastoral atende a um dos aspectos da
missão da PUC-SP enquanto instituição católica, criando oportunidades de vivência religiosa
e do diálogo fé-cultura nos diferentes campi, efetivando em cada um desses espaços, de maneira
particularizada, seus objetivos básicos.
No âmbito da extensão, participa em
projetos de inserção social, em conjunto com
profissionais e alunos das áreas de conhecimento
e mantendo parcerias com diversos setores e órgãos, como o PAC (Programa de Atendimento
Comunitário), Arquidiocese de São Paulo, entre
outros.
Com esse perfil, a Pastoral manteve, no
período avaliado, a ênfase nas seguintes atividades:
• Atendimento individualizado a alunos e funcionários.
• Assessoria acadêmica.
• Celebrações e Atos Ecumênicos.
Informações detalhadas sobre a Pastoral
universitária podem ser encontradas neste relatório, no tópico relativo à Dimensão Responsabilidade Social.

Programa de Atendimento Comunitário
(PAC)
O PAC foi criado oficialmente por um ato
administrativo, em agosto de 2006, como setor
ligado diretamente à vice-Reitoria Comunitária.
Suas funções remetem à década de 1980, quando havia, na PUC-SP, o Serviço de Atendimento
à Comunidade, que agregava Expediente Comunitário e Centro de Vivência. Em 2003, este
último passou a ser o PAC, que teve seu projeto
redefinido em 2005, em consonância com as
diretrizes da atual gestão superior da PUC-SP.
As modificações também foram feitas para
atender alterações instituídas na política federal
de educação. Tal criação veio ao encontro dos
interesses institucionais e implicou a expansão
da qualidade de vida e saúde da comunidade, de
modo articulado entre os setores existentes na
estrutura organizacional da instituição.
Dentre seus objetivos, destaca-se dar sentido e efetividade à razão de ser do discurso educacional e comunitário da PUC-SP (Campos M.,
Universidade comunitária, 2007, p. 105).
No ano de 2006, foi concretizada a estruturação do PAC, formado por 1 Coordenador;

•

Extensão no âmbito da Comunicação
e divulgação cultural

As atividades de extensão, classificadas na
categoria Comunicação e divulgação cultural,
estão associadas às unidades da PUC-SP que
operam na disseminação da produção do conhecimento, de eventos culturais e científicos.
Assessoria de Comunicação Institucional
(ACI)
A Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) é um órgão vinculado ao gabinete da
Reitoria cuja função é estruturar modalidades
de comunicação institucional utilizando técnicas escritas, orais, audiovisuais, eletrônicas e
murais. Seu principal objetivo é divulgar a universidade, tanto para o público interno como
para o externo.
No período avaliado (2006/2007) a ACI
passou por uma revisão de sua estrutura e de
suas ações. Nos aspectos vinculados à extensão,
foram assinaladas as seguintes atividades:
• Atendimento de jornalistas (indicação de
fontes da PUC-SP): 1.576.
• Notícias produzidas pela ACI e publicadas
em Capa do site: 562, Seção notícias: 670;
Boletim A Semana: 653; Fotos produzidas e
publicadas: 179.

•

Eventos criados e promovidos pela ACI:
“Visita do Papa Bento XVI: workshop para
a imprensa”: maio de 2007; “Encontro com
jornalistas de Educação”: março de 2007 e
criação do boletim eletrônico – PUC-SP em
Pauta. A publicação é enviada a um mailing
de 2.100 para jornalistas de diversas editorias; “30 anos de invasão da PUC-SP”: setembro 2007 – suporte geral à organização
do evento, em parceria com núcleo de pesquisa do Pós em História. Organização de
mesa-redonda com jornalistas que cobriram
o fato, em setembro de 1977.
Publicações produzidas pela ACI: Boletim
A Semana impresso e on-line, incluindo o
lançamento de novo projeto gráfico.

Extensão

1 Supervisor; 2 Agentes Educacionais, sendo
que, no final do ano de 2006, o quadro foi
completado com mais 1 Agente Educacional;
1 Agente de Eventos Esportivos; 2 Auxiliares
Administrativos; e as 04 Recepcionistas do campus Monte Alegre.
Informações detalhadas sobre as ações
desenvolvidas pelo PAC na universidade podem
ser encontradas neste relatório, nos tópicos relativos às Dimensões Responsabilidade Social e
Atendimento ao Estudante.

TV PUC-SP
A TV PUC-SP é uma produtora universitária que atua na produção de programas
audiovisuais, atendendo autarquias, ministérios,
prefeituras, fundações de desenvolvimento e
outras, com um conteúdo cultural, comunitário e jornalístico, multiplicando e difundindo
o conhecimento gerado no âmbito acadêmico
e social.
No período avaliado, 2006/2007, a TV
PUC-SP desenvolveu um conjunto expressivo
de atividades, destacando-se na área da extensão
universitária a produção de programas, nos âmbitos interno e externo, com ênfase no primeiro,
expressando o momento de reordenamento do
setor.
O Quadro 20 resume as atividades de
natureza extensionista desenvolvidas pela TV
PUC-SP nos anos de 2006 e 2007.
Em 2007, os projetos relacionados na Tabela 31 tiveram suas reproduções e divulgações
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Quadro 20 – Atividades desenvolvidas pela TV PUC-SP entre 2006 e 2007
Ano
Trabalhos
internos –2006
Trabalhos
externos
realizados
em 2006

Detalhamento

Nova Stella – Ciência/
Debate

Iniciativa do programa de História da Ciência do Centro de Ciência
Exata e Tecnologia da PUC-SP. Apresentado pelo Prof. José Luiz
Goldfarb.

12

CRP – Diversidade

Resultado de uma parceria com a CRP SP, o programa é gravado
mensalmente no auditório do Conselho, reúne três convidados
para um bate-papo sobre um tema de interesse social,
relacionado com a Psicologia.

10

Ciclo de debates mensais, reunindo a cada edição dois expoentes
da cultura brasileira. Realização da PUC-SP, do jornal Folha de S.
Paulo e do SESC-SP, com apresentação do professor Mário Sérgio
Cortella.

10

Itaú Cultural – Jogo de
Idéias

Encontro semanal com personalidades da cultura, das artes e da
comunicação. O programa é uma parceria da TV PUC-SP com o
instituto Itaú Cultural.

10

História dos Bairros –
Jardim.Felicidade *

Documentário de 26 minutos com linguagem cinematográfica e
função pedagógica, relatando a história do bairro Jardim
Felicidade e sua geografia humana e física.

De Medellín a Aparecida
40 anos da Igreja Católica
na AL *

Documentário de 48 minutos refletindo sobre a atuação da Igreja
Católica no continente, em suas várias vertentes. Produção TV
PUC-SP, co-produção CULTURA, apoio institucional CIEE, acervo
VERBO FILMES.

Diálogos Impertinentes

Trabalhos
internos
realizados
em 2007

Nº
Programas

Descrição

Dez Anos de Paulo Freire

Documentário sobre o Educador Paulo Freire

PUC AO VIVO *

Programação de TV diária da TV PUC no Canal Universitário de
São Paulo. Programa semanal de 28 minutos, ao vivo, oferecendo
uma leitura original dos fatos do dia, da semana e do cotidiano.

01

01

03

Agora, Agora: Uma perspectiva libertária sobre aspectos da nossa
existência. Professor Edson Passeti e equipe do Núcleo de
Solidariedade do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais.
Conflitos de Percepções: Desenvolvendo-se múltiplas percepções
por detrás do noticiário internacional. Prof. Reinado Nasser, curso
de Relações Internacionais.

31
_

A Reinvenção do Mundo: A crise ética de nosso mundo e as
possibilidades
de
reinvenção.
Professora
Dulce
Critelli,
Departamento de Filosofia.
Desafio da Desigualdade: Democratizar e modernizar como a
sociedade se gere. Professor Ladislau Dowbor, Programa de PósGraduação em Administração.
Cultura das Bordas

Programa que discute, apresenta e oferece materiais de criadores,
artistas que de alguma maneira se relacionam com uma cultura
não hierarquizada, aquela que toca no mundo das bordas.

08

Série de programa comandado pela professora da PUC-SP Lúcia
Leão. A série foi inspirada em diferentes obras e se propõe a
realiza reflexões sobre as novas mídias.

08

Programa produzido em uma parceria com o Núcleo de
Sociabilidade Libertária, do Programa de Estudos Pós-Graduados
em Ciências Sociais da PUC-SP

09

Documentário de 28 minutos que mostra a atuação de juristas,
psicólogos e cientistas sociais contra o projeto de lei que defende
a antecipação da maioridade penal, de 18 anos para 16 ou 14
anos.

01

Aliança

Segunda edição da série “Diálogos” gravado no ESTUDIO da
Faculdade de Jornalismo.

03

Invasão 30 anos

Documentário sobre os 30 anos de invasão da PUC-SP pelas
tropas militares, rememorados em Setembro de 2007.

01

Teacher’s Link

Curso online de aperfeiçoamento para professores de inglês.

01

Favela do Moinho

O documentário registrou a atuação dos alunos do Direito no
projeto Favela do Moinho.

01

Favela Hatsuda – Projeto
Uma casa para Meu País

Documentário que mostra alunos da PUC (vários cursos)
construindo casas em mutirão em comunidades extremamente
carentes.

01

Institucional para o curso
Ciências Atuariais (Prof.
Lopes)

Aniversário da Faculdade de Direito, com a Profa. Elisabeth
Marangon. PUC 60 anos.

CRP – Diversidade

Parceria entre o Conselho Regional de Psicologia e a TV PUC-SPprograma reúne três convidados para um bate papo sobre um
tema de interesse social, relacionado com a Psicologia.

10

Parceria da TV PUC-SP com o instituto Itaú Cultural. Encontro
semanal com personalidades da cultura, das artes e da
comunicação.

03

Interlab

Insurgentes

Maioridade Penal

Trabalhos
externos
realizados
em 2007
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Itaú Cultural – Jogo de
Idéias

01

* Projetos que tiveram suas reproduções e divulgações internas e externas por meio de DVD e outras formas de comunicação. Total:
265 em 2007.
Fonte: TV PUC-SP.

Tabela 31 – Título e número de reproduções e divulgação dos programas – 2007
Título

Qtde de Cópias

PUC ao Vivo

40

História dos Bairros – Jd Felicidade

45

De Medellín à Aparecida 40 anos da Igreja Católica na América Latina

200

TOTAL

285

internas e externas por meio de DVD e outras
formas de comunicação. No ano de 2006 não
houve tiragem de fitas.
Editora da PUC-SP: Educ
A universidade conta com um importante canal de socialização e divulgação da produção acadêmica. Trata-se da Educ – Editora
da PUC-SP, que atendeu, no período avaliado,
2006/2007, as unidades acadêmicas, tanto de
graduação quanto de pós-graduação e também se
manteve aberta à edição de trabalhos acadêmicos
de outras instituições da educação superior.
Informações mais detalhadas sobre a atua
ção da Educ podem ser encontradas neste Relatório, no tópico relativo à Comunicação com a
Sociedade.
Extensão no âmbito da Educação continuada

Os dados relativos às atividades de educação continuada constam do relatório de monitoramento da dimensão Ensino, embora dados
quantitativos constem do próximo tópico desse
relatório.
Mapeamento geral da extensão
na PUC-SP
Para a apresentação de um panorama
geral do trabalho de extensão desenvolvido na
PUC-SP, foram utilizadas informações sistematizadas de forma quantitativa, organizadas aten-

dendo às categorias e ao formato propostos pelo
MEC/Inep para o Censo da educação superior.
A sistematização das informações (Tabelas
32, 33, 34, 35, 36 e 37) possibilitou analisar as
tendências mais marcantes em relação às áreas
temáticas desenvolvidas no biênio 2006/2007
na PUC-SP. Evidenciou-se uma forte disposição
das atividades de extensão a desenvolverem ações
voltadas para a área de “Educação”, seguida pelas áreas da “Cultura” e Saúde. Outras áreas que
indicaram destaque foram “Direitos Humanos e
Justiça” e “Tecnologia e Produção”.
Comparando-se tais resultados com
a situação verificada no biênio 2004/2005,
observou-se a manutenção da tendência de concentração das atividades de extensão nas áreas
de educação, cultura e saúde. Como diferencial,
destacou-se o aumento significativo de atividades na área de tecnologia e produção, o que pode
ser considerado um indicador de ampliação da
atuação da universidade no campo das ciências
exatas.
Os dados também mostraram um número
relevante de público abrangido pelas atividades
desenvolvidas, atingindo aproximadamente um
milhão e meio, computando-se nesse montante
o serviço na área de saúde prestado pelo conjunto hospitalar da universidade. As informações sobre número de público atingido, porém,
não permitiram análises comparativas entre os
períodos avaliados, tendo em vista as diferenças
de metodologia de coleta de dados.

Extensão

Fonte: TV PUC-SP.
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Tabela 32 – Projetos de Extensão vinculados aos programas da PUC-SP nos anos de 2006 e 2007

Total de Programas

Áreas Temáticas

Total de projetos
vinculados a
programas

Total de público
atingido

Equipe total
envolvida na
execução

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

1. Comunicação

–

1

-

3

-

1500

-

6

2. Cultura

7

–

27

-

2279

-

42

–

3. Direitos Humanos e Justiça

2

4

4

124

5833

6553

105

268

4. Educação

3

11

3

35

440

59794

120

659

–

42

5. Meio Ambiente

-

-

6. Saúde

2

3

-

249

2536

20577

161

7. Tecnologia e Produção

–

–

-

-

-

-

-

–

8. Trabalho

–

3

-

3

-

8050

-

27

9. Multidisciplinar
TOTAL GERAL

299

–

2

-

21

-

4937

-

13

14

24

76

435

11088

101411

428

1397

Fonte: Consulteg.

Tabela 33 – Projetos de Extensão não vinculados aos programas da PUC-SP nos anos de 2006 e 2007
Total de projetos não
vinculados a programas

Áreas Temáticas

Total de público atingido

Equipe total envolvida
na execução

2006

2007

2006

2007

2006

1. Comunicação

3

–

205

-

159

-

2. Cultura

1

–

250

-

15

-

3. Direitos Humanos e Justiça

2007

1

–

40

-

11

-

4. Educação

20

10

4743

575

265

33

5. Meio Ambiente

11

-

1600

18

-

6. Saúde

18

7

7858

7482

161

35

7. Tecnologia e Produção

4

4

4145

285

76

50

8. Trabalho

–

-

–

-

-

-

9. Multidisciplinar

–

-

–

-

-

-

58

21

18841

8342

705

118

TOTAL GERAL

Fonte: Consulteg.

Tabela 34 – Cursos de Extensão (presenciais) da PUC-SP nos anos de 2006 e 2007
Carga Horária

Até 30 horas

Acima de 30 horas

Áreas de Conhecimento

2006

2007

1. Ciências Exatas e da Terra

2

18

15

110

2. Ciências Biológicas

–

–

-

-

3. Engenharia/Tecnologia

–

1

–

15

4. Ciências da Saúde

5

2

16

54

5. Ciências Agrárias

–

–

–

–

6. Ciências Sociais Aplicadas

–

6

–

98

7. Ciências Humanas

50

50

633

1006

8. Linguística, Letras e Artes

25

31

936

839

Total até 30 horas

82

108

1600

2122

1. Ciências Exatas e da Terra

–

4

–

20

2. Ciências Biológicas

–

–

–

–

3. Engenharia/Tecnologia

–

–

–

–

4. Ciências da Saúde

5

9

22

68

5. Ciências Agrárias
7. Ciências Humanas
8. Linguística, Letras e Artes
Total acima de 30 horas
TOTAL GERAL

Fonte: Consulteg.

Concluintes

2007

6. Ciências Sociais Aplicadas

104

Total de Cursos
2006

–

–

–

–

17

13

287

305

137

79

3272

2702

86

65

4385

9136

245

170

7966

12231

327

278

9566

14353

Tabela 35 – Cursos de Extensão (à distância) da PUC-SP nos anos de 2006 e 2007
Áreas de Conhecimento

Até 30 horas

Acima de 30 horas

Total de Cursos

Concluintes

2006

2007

2006

1. Ciências Exatas e da Terra

–

–

–

2007
-

2. Ciências Biológicas

–

–

-

-

3. Engenharia/Tecnologia

–

–

-

-

4. Ciências da Saúde

–

–

-

-

5. Ciências Agrárias

–

–

-

-

6. Ciências Sociais Aplicadas

–

–

-

-

7. Ciências Humanas

–

–

-

-

8. Linguística, Letras e Artes

7

9

153

85

Total até 30 horas

7

9

153

85

1. Ciências Exatas e da Terra

–

–

–

–

2. Ciências Biológicas

–

–

-

3. Engenharia/Tecnologia

–

–

–

–

4. Ciências da Saúde

–

–

–

–

5. Ciências Agrárias

–

–

–

–

6. Ciências Sociais Aplicadas

–

–

–

–

7. Ciências Humanas

6

12

172

2138

8. Linguística, Letras e Artes

16

31

187

470

Total acima de 30 horas

22

43

359

2608

29

52

512

2693

TOTAL GERAL

Extensão

Carga Horária

Fonte: Consulteg.

Tabela 36 – Eventos de Extensão da PUC-SP nos anos de 2006 e 2007
Áreas Temáticas

Nº de Eventos

Total de participantes

2006

2007

2006

1. Comunicação

41

28

1480

1330

2. Cultura

23

535

4201

38492

3. Direitos Humanos e Justiça
4. Educação

10
40

5. Meio Ambiente
6. Saúde
7. Tecnologia e Produção
8. Trabalho
TOTAL GERAL

2007

800

174

1852

2

15456

1045

40

37

7633

4127

6

6

1000

460

2

7

340

400

154

797

17551

61065

Fonte: Consulteg.

Tabela 37 – Prestação de Serviços da PUC-SP nos anos de 2006 e 2007
Áreas Temáticas

Nº de serviços prestados
2006

2007

1. Comunicação

174

150

2. Cultura

665

1

6200

6555

3. Direitos Humanos e Justiça
4. Educação
5. Meio Ambiente
6. Saúde
7. Tecnologia e Produção
8. Trabalho
TOTAL GERAL

166

1953

0

8232

228446

1366942

285

413

0

22

235936

1384268

Fonte: Consulteg.
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Considerações finais
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Analisando-se as condições de monitoramento e avaliação da extensão na universidade,
verificou-se que os processos de coleta de dados
ainda constituem metas para a instituição, considerando a abrangência da informação e a sua
fidedignidade.
Nessa direção, cumpre salientar que o
novo instrumento (Cadex) de mapeamento da
extensão a ser implantado, fruto de parceria

entre diferentes setores da universidade, trará um
salto qualitativo para o trabalho avaliativo, não
somente pelas possibilidades de, efetivamente,
desvelar o universo do trabalho realizado pela
instituição como pela ampliação das análises a
serem efetivadas. Os indicadores previstos no
instrumento contemplam detalhamentos que
favorecerão as tomada de decisões na área, o que
se coloca como principal objetivo do trabalho
de Autoavaliação Institucional.

O monitoramento do “Atendimento ao
Estudante” teve como referência a Matriz de avaliação da dimensão construída pela comunidade
no 1º ciclo avaliativo, 2005/2006, onde estão
registradas as questões norteadoras do trabalho.1
Essa matriz foi complementada no ciclo 20072008, tendo como base os Encaminhamentos
para tomada de decisões para o aperfeiçoamento do
atendimento ao estudante, apontados a partir dos
resultados da avaliação no 1º ciclo. Tais aspectos
constituíram indicadores e critérios para monitoramento, com o objetivo de retroalimentação
da universidade para ajuste e otimização dos
resultados desejados.
São apresentados, a seguir, os indicadores e descritores organizados pelas categorias
previstas na matriz avaliativa da dimensão que
serão orientadores do monitoramento do Atendimento ao estudante na PUC-SP neste ciclo de
avaliação:
Indicadores

Políticas de acesso e permanência
na instituição

•

Ampliar a viabilização de projetos voltados para
a equidade no atendimento ao estudante.

•

Implantar mecanismos e estratégias sistematizadas de análise de dados escolares em formatos que favoreçam sua utilização por docentes e
gestores para tomada de decisões.

•

Ampliação do atendimento ao estudante em sua
condição de estagiário.

Organização da participação dos alunos

•

Dar continuidade às ações voltadas à participação do aluno na gestão, em pesquisa e atividades de intercâmbio.

1

As questões avaliativas constantes da Matriz de avaliação
da dimensão Atendimento ao Estudante são:
1 – Quais as políticas desencadeadas para o atendimento
aos estudantes e os resultados alcançados?
2 – Quais as formas de relacionamento estabelecidas entre
a instituição e os estudantes?

•

Implantar uma política voltada para as atividades complementares, especialmente as de estágio, monitoria e iniciação científica.

Relações da instituição com os egressos

•

Definir e implantar uma política institucional de
egressos que defina investimentos para a formação continuada e aperfeiçoamento das ações
educacionais da universidade.

Políticas de acesso e permanência
na instituição

Atendimento ao estudante

4 – ATENDIMENTO
AO ESTUDANTE

Ampliar a viabilização de projetos
voltados para a equidade no
atendimento ao estudante
O eixo de inclusão congrega as iniciativas
institucionais que contribuem para impedir os
efeitos discriminatórios decorrentes das desigualdades sociais e para assegurar sua permanência com sucesso escolar, coerente com os
princípios da responsabilidade social assumida
pela universidade com suas características comunitárias e filantrópicas. Essas iniciativas,
caracterizadas no PDI como ações afirmativas,
refletem a dimensão filantrópica da universidade, constante de sua missão institucional.
Os dados evidenciaram que foram mantidas importantes ações mapeadas e analisadas no
relatório do ciclo avaliativo 2005/2006, sendo
que algumas foram ampliadas e diversificadas e
outras redimensionadas: 1. Atendimento a estudantes indígenas, 2. Atendimento aos estudantes com deficiência, 3. Apoio pedagógico e psicossocial; 4. Financiamento de bolsa de estudos.
Constatou-se em 2007 uma importante
mobilização da universidade na direção do aperfeiçoamento das ações afirmativas, que se concretizou numa série de encontros promovidos
pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção
de Igualdade Racial (Seppir), em parceria com a
PUC-SP tendo como temática: Ações afirmativas: estratégias para ampliar a democracia.
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Atendimento a estudantes indígenas –

Atendimento aos estudantes

Projeto Pindorama

com deficiência

O Projeto Pindorama se constitui numa
proposta em parceria com outras instituições
voltadas para a valorização da diversidade
étnicocultural e para a importância da contribuição das diferentes comunidades indígenas
para a cultura brasileira. Todos os alunos receberam bolsa em período integral, sendo 13 bolsas
em parceria com o Colégio Santa Cruz.
De 2002 a 2007, foram atendidos 89
alunos indígenas, sendo 62 em 2006 e 58 em
2007, dentre estes 2 estão cursando Medicina
em Cuba.
O número de atendimento no período
avaliado (2006/2007) manteve-se estável, se
considerarmos os dados já apresentados no 1º
ciclo de avaliação: 55 alunos em 2004 e 58 alunos em 2005, assim como em relação às etnias
envolvidas, ou seja: Guarani, Kaingang, Pankarau, Xavante, Potiguara e Terena.
Os cursos frequentados pelos estudantes
indígenas foram: Pedagogia, Turismo, Ciências
da Computação, Tecnologia e Mídias digitais,
Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Serviço Social, Matemática, Física Médica, Multimeios, Ciências Contábeis, Secretária Bilíngue,
Letras Inglês, Letras Português, Letras Espanhol,
Enfermagem, Fonoaudiologia, Ciências Sociais,
Direito.
Constatou-se mobilidade expressiva dos
alunos pelos cursos, com reopções de curso.
Vinte estudantes indígenas concluíram o curso
de graduação escolhido.
O projeto contou com coordenação específica, havendo também continuidade do
atendimento psicopedagógico aos estudantes
indígenas, aspecto já constatados no 1ª ciclo
avaliativo.

As ações para atendimento aos estudantes
com deficiência foram pautadas por documento
institucional que trata de diretrizes para ações
nessa área.
No período avaliado (2006/2007), constatou-se que foi mantida a integração de ações
acadêmicas, comunitárias e administrativas,
sendo as primeiras de responsabilidade da Vrac,
como apoio pedagógico e estágio; as comunitárias assumidas pela Vice-Reitoria Comunitária –
Vracom, como identificação de demandas,
acompanhamento e articulação dos setores
envolvidos e as administrativas, de responsabilidade da Vice-Reitoria Administrativa – Vrad,
relativas às condições materiais de atendimento.
Os alunos com deficiência auditiva tiveram disponibilidade de Intérpretes de Língua
Sinais – Libra durante as aulas (contratados
junto à Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – Feneis, a cada semestre, de
acordo com as necessidades de cada Faculdade),
com supervisão da universidade, além de contar
com telefone público adaptado.
A universidade atendeu, no período avaliado (2006/2007), 22 estudantes com deficiência, sendo 19 alunos surdos nos seguintes cursos
de graduação: Pedagogia (11), Tecnologia e Mídias Digitais (3), Ciências da Computação (1),
Economia (1), Direito (1), Ciências Atuariais
(1), Ciências Contábeis (1) e 1 na Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e
Extensão – Cogeae, além de 2 alunos deficientes
visuais em Comunicação das Artes do Corpo (1)
e Letras (1). Embora tenha havido diversificação
de atendimento, abrangendo deficientes visuais,
não houve ampliação do número de estudantes
com deficiência atendidos no período avaliado.
Houve investimento pela universidade
para adequações de seu espaço físico, a fim de
melhor atender aos estudantes portadores de deficiências. Além de já ter o certificado de acessibilidade, expedido pelo Contru-4 para o campus
Monte Alegre, reformas em prédios foram feitas

Apoio pedagógico e psicossocial

Acompanhamento dos bolsistas
Em 2006 e 2007, a universidade ampliou
o acompanhamento do rendimento acadêmico
dos alunos bolsistas. Foi, portanto, estendido o
trabalho efetivado com os bolsistas do Prouni,
em 2005, a todos os estudantes beneficiados
com bolsa no período.
O acompanhamento de Estudos dos bolsistas Prouni foi realizado por uma Comissão
especialmente constituída para tal. Dados de
2007 evidenciaram que apenas 6% dos estudantes contemplados com a bolsa não atingiram o
rendimento esperado.
Com o objetivo de ampliar as condições
de permanência e desempenho dos bolsistas,
ato da Vice-Reitoria Acadêmica, nº 02/2006,
propôs incentivo para que o aluno do Prouni
frequentasse os cursos de língua oferecidos
pela Universidade. O ato previu extensão
facultativa da matrícula desses alunos aos referidos cursos.

Atendimento aos estudantes do Convênio
Internacional – PEC-G (Programa Estudante
Convênio-Graduação)
A universidade ampliou o número de
estudantes-convênio PEC-G, passando de 56
em 2005, para 74 em 2007.
Em 2006, avaliou-se a necessidade da
retomada do Projeto Sinta-se em Casa – Estudante Convênio, a partir do diagnóstico das necessidades dos estudantes e proposta de trabalho
integrado Vracom e Vrac. Em 2007, foi realizada a implementação do referido Projeto, com
atendimento aos 74 estudantes matriculados,
dos seguintes países: Guiné-Bissau, Cabo Verde,
Paraguai, Angola, São Tomé e Príncipe, Peru,
Bolívia, Chile, Equador, El Salvador, Moçambique, Colômbia e Nigéria. Foram realizados
encontros para troca multicultural, visando a inclusão socioeducacional dos estudantes, além de
atendimento individual para apoio pedagógico.

Atendimento ao estudante

nos vários campi objetivando cumprir a legislação em vigor. O tombamento de edifícios dos
campi Monte Alegre e Marquês de Paranaguá,
porém, têm trazido dificuldades para o investimento nas adequações das condições físicas
dos prédios e de equipamentos, necessárias ao
melhor atendimento ao estudante com necessidades especiais.
Para subsidiar o trabalho com estudantes
com necessidades especiais, profissionais da universidade participaram do II Encontro das Instituições de Ensino Superior Inclusivas – 2007,
que reuniu Instituições de seis estados, visando
subsidiar políticas nacionais na área. Foram realizadas discussões para a busca de um “modelo”
de inclusão compatível com as exigências das
IES e o estabelecimento de uma rede de IES
voltadas ao processo de inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais.

Atendimento individual a alunos
Verificou-se continuidade do trabalho
sistemático realizado pelo Programa de Atendimento Comunitário – PAC, associado aos encaminhamentos demandados em função dos problemas trazidos pelos estudantes da universidade.
Em relação ao uso de drogas, em 2006,2
foi dada continuidade ao Projeto de Campanha
de Prevenção em parceria com a Agência PUC,
da Publicidade e Propaganda. Foi feita pesquisa
inicial, por parte dos alunos, e os resultados foram apresentados e discutidos entre os alunos e
professores, tendo sido traçadas diretrizes para o
trabalho na área. Ações como campanhas e informações não foram desencadeadas no período
avaliado.
Em 2007, a PUC-SP participou do 49°
e do 50° Seminários da Campanha Nacional
Antidrogas nas Escolas Superiores, promovido
pela PUC-SP, Senad/Ciee e Unimed Paulistana,
visando subsidiar suas ações na área.
2

Relatório de atividades. Vracom – 2006.
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Foram realizados atendimentos individuais pelo PAC aos alunos, sendo que esses
atendimentos foram agrupados nas categorias:
a) inserção sociocomunitária; b) mediação de
conflitos de natureza amorosa, familiar e comunitária; e, c) acompanhamento de casos com
distúrbio de comportamento de característica
psiquiátrica, psicológica e associada ao uso de
drogas lícitas ou ilícitas. Em 2007,3 ocorreram
514 (quinhentos e quatorze) atendimentos,
com encaminhamentos, envolvendo alunos de
9 Faculdades, Pós-Graduação e comunidade
externa.
Os dados do período avaliado de
2006/2007 evidenciaram que a universidade
manteve o trabalho de atendimento individual
aos alunos já descrito no relatório de avaliação
ciclo 2005/2006, com pequeno decréscimo
quantitativo (588 estudantes em 05, e 514 em
07), tendo sido realizados os encaminhamentos
necessários. Destacou-se também, no período, o
atendimento aos estudantes efetivado pela Pastoral Universitária.
Dados mais detalhados desses atendimentos, especialmente das ações de responsabilidade
ao PAC e da Pastoral Universitária, podem ser
encontrados neste Relatório, nos tópicos relativos às Dimensões Responsabilidade Social e
Extensão.
Atendimento clínico
A universidade manteve o atendimento
psicológico realizado pela Clínica Psicológica da
PUC-SP. Os dados relativos a esse atendimento
foram explorados neste relatório no tópico relativo à Dimensão Extensão.
Em 2007, foi implantado o atendimento
fonoaudiológico a estudantes universitários. É
um atendimento gratuito para universitários
que apresentem alterações de linguagem oral e
escrita, voz ou motricidade oral, ou dificuldades
de linguagem oral e/ou escrita, alterações de
motricidade orofacial e problemas de voz que
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Relatório de atividades. Vracom – 2007.

podem interferir no rendimento acadêmico ou
futuramente, na atuação profissional. A unidade responsável pelo trabalho foi a Faculdade de
Fonoaudiologia, com participação de ex-alunos
voluntários. Foram atendidos, em 2007, 12 alunos encaminhados pelo PAC.
Atividades Físicas e Desportivas como meio
de resgate de relações saudáveis
Em 2007, foi aprovada no Cecom – Conselho Comunitário – a Política Desportiva Institucional, com três eixos: Esporte comunitário,
Esporte de representação estudantil, Esporte de
representação institucional. O trabalho integrou
o Programa Institucional de Saúde e Qualidade
de Vida, coordenado pela Vracom e com participação de setores especializados da universidade e
externos (como o Defe), cuidou da dinamização
das atividades físicas e desportivas, abrangendo
aspectos de infraestrutura, como gerenciamento
e organização das atividades.
As ações desencadeadas resultaram na
ampliação da área esportiva na universidade,
com maior envolvimento dos alunos, o que é
significativo na medida em que o esporte não representa uma característica marcante da cultura
institucional da PUC-SP. Esses trabalhos foram
considerado um diferencial em relação às ações
realizadas anteriormente na área das atividades
físicas e desportivas.
Financiamento de estudos: bolsas
O ajuste financeiro da universidade, associado à grande demanda por bolsas de estudos,
levou a administração da PUC-SP a instituir,
por meio da Resolução nº 03/2006, uma nova
política para concessão e manutenção de bolsas
de estudos.
Houve preocupação em resguardar o caráter filantrópico da PUC-SP, ou seja, dispêndio de 20% do total da receita com atividades
filantrópicas e garantindo-se, no mínimo, 10%
destinados a bolsas de estudo. Ficou definido
que as bolsas integrais seriam preenchidas pela
modalidade Prouni, mantendo-se as demais

(em sua quase totalidade) ProUni e Escola da
Família, que contribuem para a manutenção do
caráter filantrópico da instituição.
Entre as bolsas Doação/Fundasp há algumas com porcentual inferior a 50%, o que as
exclui do âmbito da filantropia. São bolsas integrais as do ProUni e da Escola Família, sendo
esta última financiada em 70% pela Fundasp e
30% pelo Governo do Estado.
A PUC-SP tem mantido seu reconhecimento como instituição filantrópica, não
somente como expressão de sua missão como
pelo cumprimento às exigências legais de percentuais de dispêndios em atividades específicas.
Assim, a universidade assegura no mínimo 10%
do total de suas receitas dedicado a atividades
assistenciais, sobretudo na área da saúde, por
meio do Hospital Santa Lucinda, da Derdic e
da Clínica Psicológica e 10% convertidos em
bolsas para alunos carentes. Esse montante de
bolsas, que já representou percentuais mais elevados em anos anteriores, representou em 2006
14% da receita no 1º semestre e 11% no segundo semestre. Em 2007, 13,27% de receita foi
convertida em bolsas filantrópicas. Conforme
dados da demonstração financeira do período,
a universidade atingiu, nos exercícios de 2006
e 2007, gastos da ordem de 21,1% e 23,31%
em atividades filantrópicas, estando, portanto,
acima do limite legal de 20%.
Em termos de número de alunos atendidos, verificou-se um aumento de bolsas Prouni e um decréscimo nas demais modalidades,
comparando-se os dados de 2005, 2006 e 2007,
apresentados na Tabela 38.
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modalidades, com financiamento interno ou
em parceria. Também se contaria com as bolsas
Fies. É importante lembrar que, embora houvesse um contingente expressivo de bolsas em
parceria, a PUC-SP sempre financiou parte dessas bolsas para cobrir o custo do aluno.
As modalidades de bolsas oferecidas na
Graduação, incluindo bolsas de custeio de estudos e bolsas acadêmicas, foram agrupadas
em quatro grupos: Bolsas com financiamento
interno; Bolsas com apoio de financiamento
externo; Bolsas filantrópicas e Bolsas justificadas
exclusivamente por mérito acadêmico.
As Bolsas com financiamento interno
são bolsas cujos recursos são garantidos pela
Fundação São Paulo (Fundasp) mantenedora
da PUC-SP. São elas: Doação/Fundasp, ProUni,
Restituível, Dissídio Coletivo, Fundasp/Capes,
Fundasp/CNPq, Iniciação Científica, Residência Médica, Monitoria, Fundasp/Escola da Família, Convênio Itamaraty.
As Bolsas com apoio de financiamento
externo são bolsas que recebem financiamento
público: Capes, Fies, CNPq, CNPq/Iniciação
científica, Escola da Família. A repetição de
tipo de bolsas nos dois grupos explica-se pelo
fato de haver partilha dos recursos, ou seja, uma
porcentagem é paga pelo agente governamental e outra é coberta pela Fundação São Paulo
(Fundasp), complementando bolsas, como as da
Capes, CNPq e Escola da Família.
As Bolsas filantrópicas são bolsas exclusivas para alunos carentes e cobrem de 50% a
100% das mensalidades. Estão enquadradas
nessa modalidade as bolsas Doação/Fundasp

Tabela 38 – Bolsas filantrópicas 2005-2007
Bolsas
Prouni
Bolsa doação da Fundação São Paulo

Anos
2005

2006

363

603

2007
838

2070

1755

1548

Bolsa doação Escola da Família

427

384

224

Derdic

172

161

174

3032

2903

2784

Total de alunos atendidos
Fonte: Relatório da Vracom 2006 e 2007.
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A modalidade de Bolsas justificadas
exclusivamente por mérito acadêmico qualifica-se pela possibilidade de enriquecimento da
formação do estudante e está associada ao bom
rendimento acadêmico. Nesse grupo estão as
bolsas Monitoria, Iniciação Científica (CNPq
e Cepe), Residência Médica e as bolsas de PósGraduação Capes e CNPq. A bolsa Residência
Médica é uma espécie de bolsa trabalho exclusiva para o curso de Medicina e depende de exame
de admissão. A Monitoria é uma modalidade de
bolsa aberta para toda a Universidade e depen-

de de seleção definida pelas unidades; as outras
modalidades de bolsa desse grupo pressupõem
a aprovação de projetos por comitês científicos
específicos.
Para manutenção da bolsa pelo estudante,
a universidade tem exigido sua contrapartida
quanto à frequência e aprovação em pelo menos
75% das disciplinas cursadas.
A Tabela 39 mostra a situação da instituição em relação à disponibilização de bolsas aos
alunos no período de 2005 a 2007.

Tabela 39 – Comparativo de Bolsas entre o 1º sem de 2005, 2006 e 2007
Anos

Bolsas

2005
Bolsa do PROUNI

363

Bolsa doação da Fundação São Paulo

Financiamento
da Fundação
São Paulo

2007
603

2070

1755

838
1548

Bolsa Escola da Família

427

384

224

DERDIC

172

161

174

Bolsa restituível

1547

1231

686

Bolsa de acordo interno

1620

1143

539

193

191

Bolsa Estágio e Residência

85*

Convênio Itamaraty

Financiamento
Externo

2006

52

69

62

Monitoria

195

168

168

Pibic/CEPE (Iniciação Científica)

165

211

278

Pibic/CNPQ (Iniciação Científica)

133

139

163

Bolsa Financiamento Estudantil do MEC (FIES)

273

252

311
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TOTAL DE BOLSAS

7105

Percentual de Bolsas em Relação ao número de Alunos
Matriculados

42,50%

–

–
6309

39,30%

5182
32,80%

Fonte: Relatório da Vracom 2006/1007.
Obs.: * Nos dados de 2005 não constam os dados de Residência médica.

Ficou evidenciada uma diminuição no
percentual de bolsas oportunizadas ao aluno
(42,4% de alunos atendidos em 2005 e 32,8%
em 2007). Verificou-se uma ampliação das bolsas Prouni, como bolsas integrais, e a manutenção das demais modalidades, porém em menor
número na maioria delas.
Constatou-se no período uma preocupação da PUC-SP em ajustar sua política de bolsas
levando em conta, por um lado, os princípios
da responsabilidade social voltados para impedir
os efeitos discriminatórios decorrentes das desi112

gualdades sociais e para assegurar a permanência
dos alunos com sucesso escolar e, por outro, a
sustentabilidade financeira da instituição, o que
levou à definição de novas regras de concessão e
manutenção de bolsas de estudos.
Diante desse contexto, a universidade garantiu no mínimo 10% da receita para bolsas de
estudo, até então mais elevado na universidade.
Foi mantido o investimento em bolsas filantrópicas e em outras modalidades de bolsas, além
de complemento de bolsas externas.

Iniciativas de fortalecimento às ações
afirmativas:
A universidade foi palco de várias iniciativas para fortalecimento das ações afirmativas,
dentre as quais foram destacadas:
• Lançamento do fundo para manutenção do
aluno negro, vindo de estratos menos favorecidos. A iniciativa integra o programa Ações

•

•

•

•

•

Afirmativas da Reitoria e contará com recursos vindos de doação de direitos autorais.
Encontro PUC-SP e SEPPIR (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial) debate política de cotas.
Exposição, debate e oficina de dança – “A
outra face da África” –, realizado pelos estudantes africanos, que teve como objetivo dar
acesso à comunidade universitária a algumas
das diversas etnias e manifestações culturais
da África, relacionados aos países presentes
na PUC-SP: Angola, Cabo Verde, Guine
Bissau, Moçambique, são Tomé e Príncipe
(Coordenação das vice-reitorias Comunitária
e Acadêmica e do Programa de Atendimento
Comunitário – PAC).
Encontros, abertos a toda comunidade, com
ocorrência mensal, para discutir relações
étnico-raciais, com a participação de diversos programas de Pós-Graduação e outras
instâncias ligadas às questões étnico-raciais,
incluindo palestras e debates. Foram discutidos temas como: Educação e diversidade – a
PUC-SP na América Latina e na África; A
escola pública em Moçambique; Educação e
diversidade – Programa da Fundação Ford.
Tais atividades tiveram caráter curricular,
possibilitando aos universitários dos diferentes cursos o cumprimento de horas de
atividades complementares sobre as relações
étnico-raciais.
Debates, mostras culturais e apresentações
musicais “O Haiti está aqui” – para apresentar à comunidade a cultura haitiana (Coordenação Departamento de História).
A 2ª Olimpíada de Integração Surdo-Ouvinte (OLIDERDC), que promoveu o intercâmbio social de alunos surdos e ouvintes
em seis modalidades de esporte: atletismo,
natação, futebol, handball, basquete e vôlei.
Sob Coordenação da Derdic e aberto a outras escolas da comunidade, envolveu mais
de 500 atletas.
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Estudos para redução de mensalidades
A problemática da redução de mensalidades foi colocada em pauta pela universidade,
tendo como principal finalidade o atendimento
a uma camada média da comunidade universitária (e da sociedade) que não é contemplada
pelos critérios das Bolsas de Estudo (Prouni e
FIES), por estar acima da renda per capita estipulada ou por ser o número de vagas destinadas
menor que a demanda. Além disso, as normas
em vigor para pagamento das mensalidades
dificultavam o sistema de matrículas, trazendo
não somente prejuízos acadêmicos relacionados
com a organização das turmas como ônus para
o estudante.
Foi constituído um grupo de trabalho,
com integrantes das três vice-reitorias (Vrad,
Vrac e Vracom), para estudar e encaminhar
uma proposta sobre a questão das mensalidades
diferenciadas para os Cursos de Licenciatura da
PUC-SP. O estudo constou de um Diagnóstico da situação atual, da definição de princípios
norteadores da discussão e da caracterização da
proposta.
O encaminhamento, levando em conta as
características socioeconômicas dos estudantes e
a baixa demanda para alguns cursos, foi associado à adequação dos currículos dentro do processo de reformas curriculares, culminando com
a redução de mensalidades (20 a 50%) envolvendo os seguintes cursos: Matemática, Física,
História, Geografia, Português, Inglês, Francês,
Filosofia, Serviço Social, Pedagogia, Computação, Biologia e Fonoaudiologia e quase total gratuidade para a turma noturna do Serviço Social.

113

49º Seminário da Campanha Nacional Antidrogas nas Escolas Superiores. Debate com
acadêmicos, estudantes e interessados sobre
o papel dos programas de prevenção ao uso
de drogas no ambiente universitário, a partir
da apresentação de projetos e resultados já
existentes no Brasil.
Dentre as iniciativas apontadas, destacaram-se aquelas voltadas para as questões étnicoraciais, que representaram um diferencial em
relação ao ciclo avaliativo anterior, tanto pelo
aumento do número de iniciativas como pela
diversidade e pela grande participação da comunidade.
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•

Organização da participação
dos alunos
Implantar uma política voltada para
as atividades complementares,
especialmente as de estágio,
monitoria e iniciação científica
As ações institucionais contidas neste
item referem-se às políticas relativas ao eixo acadêmico de atendimento ao estudante.
O eixo acadêmico integra as ações institucionais voltadas para assegurar a excelência
acadêmica a todos os alunos e que estão dirigidas para o investimento no processo de ensino,
pesquisa e extensão. Compõe as oportunidades
oferecidas pela universidade a todos os estudantes para enriquecimento de sua formação, além
das iniciativas adotadas e de condições que contribuam para a excelência da educação assumida
pela instituição.
Foram monitoradas as participações do
aluno em atividades acadêmicas sistematizadas
na universidade: Estágio; Pesquisa; Extensão;
Monitoria e Gestão.
Estágio

114

O estágio é considerado na universidade fator decisivo na formação do profissional;
constitui-se como aprendizagem significativa e

eficiente, campo de articulação teoria e prática
e exige a interação do aprendiz com a realidade
profissional. Todo e qualquer estágio é curricular. Isso significa que, independentemente de ser
obrigatório ou não, o estágio deve estar relacionado com a linha de formação profissional do
estudante. A CGE – Coordenadoria Geral de
Estágios realiza a gestão acadêmica-administrativa da atividade de estágio na Universidade.4
O monitoramento desse trabalho, gerido
pela CGE, comparando-se dados do ciclo avaliativo 2005/2006 com os do ciclo 2007/2008,
permitiu analisar que, de um modo geral,
houve um acréscimo do percentual de alunos
atendidos, tendo sido mantidas e ampliadas
algumas ações, assim como introduzidas novas
iniciativas.
• Aspectos normativos
Em 2006 e especialmente em 2007, foi
encaminhada a revisão da Política de Estágio,
pela necessidade de normatizar as atividades
de estágio, ajustando-as às atuais demandas
institucionais e legais. Foi produzido o documento “Diretrizes e Normas para a atividade de
Estágio na PUC-SP”, aprovado pelo Cepe em
12/12/2007, que concentrou as decisões colegiadas que vinham sendo desencadeadas pelas
unidades acadêmicas.
Constaram do documento: Diretrizes de
estágio; Política para concessão de contrapartidas
pela Universidade para as unidades concedentes
de estágio; Revisão das diretrizes e normas dos
estágios concedidos por setores acadêmico-administrativos da própria Universidade (Programa Bolsa Estágio – PBE); Diretrizes e normas
para outros aspectos da atividade na PUC-SP:
estágio obrigatório e não obrigatório para estudantes da graduação e pós-graduação, estágio
para alunos de outras Universidades, estágios na
4

Os eixos articuladores do trabalho da CGE são as Diretrizes para a Atividade de Estágios da PUC-SP e a legislação
federal sobre estágios está disponível no site da universidade www.pucsp.br/estagios

Estágios não obrigatórios
Os estágios não obrigatórios contemplaram as seguintes ações no ciclo 2007/2008,
base de dados 2005/2006, que representavam
uma mediação entre a universidade e o mundo
trabalho.
Foram mantidas e ampliadas com ajustes
as seguintes atividades:
•

•

Sistema de Oportunidades on-line
Implantado em 2006, foi o resultado de uma
parceria entre a CGE e a Universia Brasil
S/A. Consiste em um sistema de recrutamento e seleção para vagas de estágios, trainees
e efetivas utilizando o site de recrutamento
da PUC-SP. No período avaliado, o sistema
teve a seguinte abrangência: em 2006: publicação de 1.502 programas de estágios, 74
programas de trainees e 262 oportunidades
efetivas, e em 2007 o sistema contabilizou a
divulgação de 2.312 programas de estágios,
96 programas de trainees e 356 oportunidades efetivas. Assim sendo, em 2006/2007,
foram cadastrados no sistema 5.300 estudantes e aproximadamente 2.800 organizações/
empresas.
Semana de Recrutamento
A atividade tem como objetivo a inserção
dos estudantes em programas de estágios
e consequentemente entrada no mercado
de trabalho. Tem contado com expressiva
participação dos estudantes, sendo que na
5ª edição, em 2006, compareceram 6.000
estudantes e, na 6ª edição, em 2007, 7.000
estudantes. Participaram também do evento
empresas líderes e consolidadas no mercado.
Verificou-se ainda expressivo comparecimento de docentes, gestores e funcionários da
PUC-SP.

•

Segundo pesquisa realizada pela FEA
PUC-SP Consultoria Junior junto ao público presente, os principais objetivos do evento
de 2007 foram: conhecer as empresas (44%);
conseguir um estágio (40%); conseguir
um emprego (5%); fazer parte do cadastro
de empresas (5%); pleitear vaga de trainee
(2%); e outros motivos (4%). Tais resultados
mostraram que o evento atingiu os objetivos
originais.
Constituíram também ações dirigidas à mediação entre a universidade e o mundo do
trabalho a divulgação de programas de estágios, trainees ou mesmo vagas efetivas, nos
murais e em outras mídias da universidade;
a organização de eventos: palestras, oficinas/
workshops e processos de recrutamento, préseleção e seleção.
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PUC-SP para unidades não integrantes do PBE
decorrentes de projetos extensionistas e agentes
de integração.

Implantação do acompanhamento on-line
Com o objetivo de garantir a legalidade
e a qualidade acadêmica dos estágios curriculares não obrigatórios dos alunos da PUC-SP, a
CGE, desde julho de 2007, realizou o acompanhamento on-line dos estágios regulamentados
na universidade, independentemente dos outros
tipos de acompanhamento ou supervisão realizados pelo curso ou unidade acadêmica. Nesse
sistema, todos os estudantes que firmaram Termo de Compromisso de Estágio (TCE), com
interveniência da universidade, são obrigados a
apresentarem relatório de avaliação do estágio
semestral por meio desse site.
O sistema possibilitou intervenções da
CGE que não somente entrou em contato com
os alunos por e-mail, telefone, como foram
agendadas entrevistas com o coordenador do
curso e/ou estágio, ou com o supervisor de estágio na empresa para a solução dos problemas
encontrados.
Estágios oferecidos pelo mercado
Observou-se um aumento crescente
de estagiários (estágio não obrigatório) na
PUC-SP, embora tenha havido uma queda em
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ento

Pibic/CEPE (Iniciação Científica)

165

211

278

Pibic/CNPQ (Iniciação Científica)

133

139

163

Bolsa Financiamento Estudantil do MEC (FIES)

273

252

311

CREDUC

3

–
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–

o que indicou uma ampliação de encaminha6309
5182
mentos, considerando os dois ciclos avaliativos.
39,30%
Grande
parte dos 32,80%
estágios foi realizada pelos
alunos matriculados nos últimos anos.

2006 (ver Tabela 40). Quanto ao percentual de
7105
alunos
atendidos,
representou
em
2005,
2006
e
de Bolsas em Relação ao número de Alunos
42,50%
s
2007, respectivamente, 31,6%, 32% e 34% em
ório da VRACOM relação
2006/1007.
ao número total de alunos matriculados,

OLSAS

dados de 2005 não constam os dados de Residência médica.

Tabela 40 – Número de estágios não obrigatórios por Faculdade da PUC-SP –2002 a 2007
Faculdade

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Economia, Administração, Contabilidade e Atuária

1570

1813

1982

2189

1831

2030

911

893

976

1041

1281

1458

úmero de estágios não obrigatórios por Faculdade da PUC-SP –2002 a 2007
Direito

2002
2003
Comunicação e Filosofia (Jornalismo, Publicidade)
ministração, Contabilidade
e
Atuaria
1570
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 1813

2005
443

2006
534

2007
569

579

606

1982214

2189
262

1831
273

2030
283

210

174

893

976300

1041
421

1281
504

1458
482

478

460

362

443

534105

102
569

109
579

144
606

149

128

214

262

273133

112
283

112
210

362
174

431

379

300

421

111

504

122

126

117

122

147

105

102

109

59

43

35

133

112

112

43

20

27

111

122

126

5289

5144

5444

911

Ciências Sociais

Serviço Publicidade)
Social
e Filosofia (Jornalismo,
Psicologia
ncias Exatas e Tecnologia
Educação

ais

2004
362

Fonoaudiologia

Centro de Ciências Médicas e Biológicas
TOTAL
Fonte: Relatório CGE/2007.

a

ncias Médicas e Biológicas

80
40

3826

482

478

460

144

149

128

362

431

117

122

65

43

4276

37

35

4688

379

147

80

65

37

59

43

35

40

43

35

43

20

27

3826

4276

4688

5289

5144

5444

indústria e serviços, caracterizados como campo
e: Relatório CGE/2007.É importante salientar que dos 5.444
estagiários de 2007, 63% dos contratos foram
de estágio para a maioria dos cursos da PUC-SP.
celebrados diretamente com a CGE, isto é, sem
O trabalho voltado para os estágios dos
Gráfico 16. Agentes de integração e estágios diretos pela PUC-SP em 2007
a participação de agentes de integração, como
alunos envolveu parcerias diversificadas, no âmfica evidenciado no Gráfico 16.
bito interno e externo da universidade, o que
contribuiu para sua concretização e aperfeiçoamento:
Gráfico 16 – Agentes de integração e estágios
Estágio Direto e Agente de Integração
diretos pela PUC-SP em 2007*

63%

27%

3% 2%
DIRETO

CIEE

NUBE

5%

FUNDAP

OUTROS

Fonte: Relatório CGE/2007.

A Coordenadoria Geral de Estágios possuía, em 2007, 6.658 entidades conveniadas
com organizações de vários segmentos: financeiro, terceiro setor, órgãos públicos, comércio,
*
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A contratação direta implica a utilização dos instrumentos
jurídicos disponibilizados pela CGE em sua página ou da
própria organização. A indireta, neste caso, implica a utilização das minutas dos agentes de integração conveniados
com a PUC-SP.

Estágios obrigatórios
Os estágios obrigatórios foram previstos
nos Projetos Pedagógicos dos cursos (PPC).
Conforme as Diretrizes de estágio: Diretrizes e
Normas para a atividade de Estágio na PUCSP, aprovadas pelo Cepe em 12/12/2007, os
cursos têm uma supervisão do estágio obrigatório, definida no âmbito do projeto pedagógico
e realizada na unidade acadêmica, por docente
responsável. Esse tipo
43de estágio tem também
acompanhamento efetivo de supervisor, no
ambiente de trabalho, indicado pela unidade
concedente.
Em relação aos estágios obrigatórios, foram desencadeadas pela CGE, em 2006/2007,
as seguintes ações pautadas pelas Diretrizes citadas:

Tabela 41 – Parcerias internas e externas realizadas pela CGE – 2006/20071
Psico Júnior
FEA PUC Júnior
Núcleo Trabalho e Produção da Faculdade de Psicologia
Agência PUC Publicidade
Rede PUC
Pastoral Carcerária do Estado de São Paulo – CNBB / Sul 1
Sesc SP
Parcerias externas

Instituto Via de Acesso
CIEE
Viva Talentos Consultoria
Escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Fonte: Relatório CGE/2007.
Obs.: O detalhamento dessas parcerias consta do Relatório da CGE.

Prospecção de estágios obrigatórios para o
PIFPEB e outras áreas
Por solicitação das unidades acadêmicas,
foi feita prospecção de campos de estágios e firmação de convênios com inúmeras instituições
para a realização de estágios curriculares obrigatórios de estudantes dos cursos de graduação
em Psicologia, Serviço Social, Fonoaudiologia,
Física, Administração de Empresas, Ciências
Contábeis, dentre outros, e também estágios
vinculados ao PIFPEB.
•

Apoio direto a estudantes com dificuldade de
encaminhamento de estágio
Foi realizada, pela CGE, mediação no
estabelecimento de parcerias entre universidade
e órgãos públicos, ONGs, OSCIPs, e outros, interessados em estagiários da PUC-SP. Parcerias
efetivadas: ONG Novolhar e Iprem – Instituto
de Previdência do Município de São Paulo.

•

Estágios na área da saúde
Foi elaborada proposta de estágio fundamentada no compromisso social da universidade com a comunidade: consolidada em diálogo
com coordenadores de curso, supervisores de
estágio e assessorias das coordenadorias de saúde. A proposta de Residência Multiprofissional
também foi formulada, em resposta ao edital do

•

Atendimento ao estudante

Parcerias internas

Ministério da Saúde, com coordenação da CGE
junto aos cursos da área da Saúde incluindo Biologia, Enfermagem e Medicina.
Programa Bolsa Estágio (PBE)5
O Programa Bolsa-Estágio mantém um
número significativo de estagiários remunerados em vários setores da instituição (números
indicados na Tabela 39 relativa a bolsas, em tópico anterior). Em 2007, após avaliação de seu
funcionamento, foram revistas as normas e os
procedimentos, para aprimorar sua qualidade
acadêmica e adaptar as normas ao seu real funcionamento. As novas normas foram elaboradas
com contribuições relevantes dos supervisores
de estágio dos setores que integravam o PBE
naquele ano (APT, Clínica Psicológica, Arii,
Liaac, Cedic, Agência PUC Comunicação,
Educ, Juizado Especial Cível, Videoteca,
TV PUC-SP, Rede PUC, Derdic, Escritório
Modelo D. Paulo Evaristo Arns, Museu da Cultura e NTC).
Constatou-se, no período avaliado, um
aumento significativo do número de alunos
atendidos pelo Programa (111%), com ampliação da concessão de bolsas: as 85 bolsas oferecidas em 2005 foram ampliadas para 142 em
2006 e 180 em 2007.
5

O PBE foi criado em junho de 1988, por meio da Resolução
Número 03/88, com o objetivo de implementar estágios
nos setores acadêmico-administrativos da Universidade,
oferecidos aos estudantes de cursos de graduação da
PUC-SP.
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Nessa direção, a título de exemplo, a Rede
PUC-SP realizou um importante trabalho de
formação como campo de estágio na área de comunicação. A equipe da Rede PUC, nessa área,
é composta por um coordenador acadêmico,
um funcionário administrativo e uma equipe de
estagiários que são alunos dos diversos cursos de
comunicação da Universidade, contanto com
6 bolsas-estágio. O estágio da Rede PUC qualificou, no período 2006/2007, 19 bolsistas de
diversos cursos da Comfil. A partir das reuniões
de pauta com toda a equipe, os estagiários criam,
desenham, gravam, editam e veiculam a programação, aprofundando conhecimentos adquiridos
em seus cursos, assim como outros, de acordo
com as demandas da produção e da programação.
Após o período de estágio, os alunos têm conseguido boa inserção no mercado de trabalho.
Monitoria

6

O trabalho de monitoria, que se caracteriza por um conjunto de atividades de formação
na área desempenhadas por alunos da gradua
ção, sob orientação de professores, passou a
constar dos Projetos Pedagógicos dos cursos
(PPC) e computada como integralizadora da
carga horária dos cursos.
A PUC-SP oferece anualmente 100 vagas
para monitores, embora, efetivamente, o número
dessa bolsa incentivo ultrapasse esta cota prevista.
No período avaliado, foram oferecidas 168 bolsas de monitoria no primeiro semestre de cada
um dos anos do período avaliado; esse número
representou, porém, uma diminuição em relação
a 2005, quando foram oferecidas 195 bolsas.
Dar continuidade às ações voltadas
à participação do aluno na gestão,
em pesquisa e atividades
de intercâmbio
No período de 2006/2007 foram mantidas as formas de participação dos alunos nos
6
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A Monitoria foi instituída na universidade em 1999 por Resolução da Reitoria que previu a bolsa-monitoria no valor
de três créditos pagos semestralmente.

colegiados da universidade, espaços decisórios
em diferentes níveis, ou seja, da Faculdade,
do centro e dos colegiados superiores: Cepe e
Consun.
Constatou-se também a continuidade da
participação na pesquisa, destacando-se o trabalho de iniciação científica, cujos dados constam
deste relatório, no tópico relativo à dimensão
Pesquisa.
Quanto à Participação do estudante
em Atividades de intercâmbio e convênios,
os dados a seguir mostram a quantificação, na
Graduação, de programas de intercâmbio e de
estudantes participantes (Quadros 21 e 22):
Quadro 21 – Número de Programas de
Intercâmbio da PUC-SP com IES estrangeiras
e de estudantes da GRADUAÇÃO participantes
Número de Programas de Intercâmbio
2005

2006

2007

7

9

10

Número de estudantes
participantes de intercâmbio
2005

2006

2007

28

47

58

Fonte: Arii: Divisão de Cooperação Internacional.

Quadro 22 – Estudantes de IES estrangeiras
participantes de intercâmbio na PUC-SP
(Graduação)
2006

2007

61

64

Fonte: Arii: Divisão de Cooperação Internacional.

Os intercâmbios de estudantes da gradua
ção envolveram os seguintes países: Alemanha,
Argentina, Dinamarca, Chile, EUA, França,
Portugal e Itália.
A Divisão de Cooperação Internacional
efetivou, no período 2006/2007, um Boletim
Rede Internacional, com tiragem de 3.000
exemplares. Também foi realizado um atendimento ao público, da ordem de 30 a 40 atendimentos diários, o que é considerado revelador
do interesse da comunidade pelo intercâmbio
institucional.
Em relação ao intercâmbio internacional
na Graduação, pode-se constatar que a PUC-SP

Relações da instituição
com os egressos
Definir e implantar uma política
institucional de egressos, que defina
investimentos para a formação
continuada e aperfeiçoamento das
ações educacionais da universidade
A PUC-SP conta com o Centro de Exalunos que tem com principal objetivo reintegrar
o egresso à universidade, por meio de intercâmbios profissionais, projetos e eventos acadêmicos, comunitários e culturais, sensibilizando-o
para se engajar em projetos desenvolvidos pela
universidade.
A política institucional de egresso descrita
em documento do Centro de Ex-Alunos evidencia uma ênfase na aproximação da universidade

com os egressos. A política de atuação do setor
está voltada para o aperfeiçoamento de banco de
dados dos ex-alunos, a realização de pesquisas e
o relacionamento, que visa a integração do exaluno e o seu comprometimento com o destino
da PUC-SP. Este último é considerado o principal foco das ações do Centro de Ex-Alunos,
que se tem empenhado em cumprir o papel de
intermediador e incentivador dessa interação,
organizando a participação dos ex-alunos em
reuniões e encontros, associada à troca de informações e à interatividade via Internet.
A contribuição do egresso no sentido de
oferecer subsídios para o aperfeiçoamento do
ensino, como apontado no resultado da avaliação do ciclo 2005/2006, está sendo buscada
procurando dar voz ao ex-aluno por meio de
pesquisa. Em 2007, foi realizado, em parceria
CPA e Centro de ex-alunos, um trabalho de
pesquisa avaliativa junto aos egressos dos cursos
de Graduação, com a utilização de questionário
com aplicação on-line.
Esse trabalho deu continuidade ao processo de ouvir os egressos sobre questões de sua
formação na universidade, desencadeadas no
primeiro ciclo avaliativo-2005/2006. Nesse ciclo, 2007/2008, o instrumento foi aperfeiçoado
e teve como objetivo não somente ouvir os
egressos sobre questões de sua formação como
também analisar alguns impactos sobre sua empregabilidade e desempenho profissional.
Nesse ciclo avaliativo, houve maior empenho na divulgação da aplicação, atingindo-se
um aumento de retorno de questionários respondidos. Embora ainda possa ser considerado
um montante pequeno, dado o número de
egressos da universidade, é bastante significativo,
tendo em vista que no primeiro ciclo o retorno
foi da ordem de 907 ex-alunos de 28 cursos de
graduação.
Os resultados da pesquisa foram explorados neste relatório no tópico relativo à Dimensão

Atendimento ao estudante

vem apresentando um crescimento de iniciativas e participação dos estudantes nesses programas, se analisarmos os dados de 2005 a 2007
apresentados nos quadros anteriores. Os dados,
porém, ainda podem ser considerados aquém
das expectativas de ampliação da internacionalização, considerando o número de alunos da
graduação na universidade.
Quanto a parcerias internacionais envolvendo a Pós-Graduação, verificou-se um número significativo de convênios e cooperações
envolvendo 25 países (em 2005 eram 21 países),
mantendo, no ciclo avaliativo 2007/2008, o
perfil da universidade de buscar a internacionalização da formação e particularmente da pesquisa.
Detalhamento desses dados podem ser
encontrados neste relatório, no tópico relativo à
Dimensão Ensino.
A universidade também concretizou parcerias interinstitucionais, sendo 23 em 2006 e
25 em 2007, com fundações, secretarias de educação, prefeituras, entre outros, para a realização
de atividades acadêmicas, abrindo um leque de
possibilidades de participação do estudante.
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Ensino e no tópico Institucionalização de práticas avaliativas – “Projeto: Estudo avaliativo com
egressos”.
Comunicação com os ex-alunos

No período avaliado, 2006/2007, o Centro de Ex-aluno procurou manter comunicação
sistemática com os egressos, não somente pelo
atendimento direto no campus Monte Alegre,
em local próprio, como pela utilização de dife-

rentes sistemas de comunicação já institucionalizados, como apresentado no Quadro 23.
Os dados revelaram uma ampliação dos
contatos da universidade com os egressos, através do Centro de Ex-aluno, não somente pelas
mídias como também por meio de atendimento
direto ou de eventos organizados pelo setor.
Foram também estabelecidas parcerias (Quadro
24) com diferentes unidades da instituição para
favorecer o atendimento ao egresso.

Quadro 23 – Dados sobre sistemas e canais de informações: modalidade,
número de tiragem ou número de acessos. Ano-Base: 2006 e 2007
Número de tiragem/ acesso

Modalidade
Informativo on-line

2006

2007

828 000

528 000

Site: média do número de visitas

16.250

18.250

Entrevistas e envio de material para o site e Boletim da PUC-SP

250

250

Divulgação na mídia (TV, rádio, jornais)

300

400

Fonte: Centro de Ex-Alunos.

Quadro 24 – Parcerias do Centro de Ex-Alunos com outras unidades da universidade
para atendimento ao egresso. 2006/2007
Unidades da universidade
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Objetivos

CGE – Coordenadoria Geral de Estágios

Divulgação de oportunidades de estágios e empregos

Núcleos de pesquisas

Divulgação dos seminários e palestras e da participação de
ex-alunos como pesquisadores

APT- Assessoria de Políticas Tecnológicas

Desenvolvimento de sites

TUCA – Teatro da Universidade Católica

Divulgação de espetáculos e promoção de ingressos

Biblioteca

Participação em campanhas diversas – doação de livros

PAC – Programa de Atendimento Comunitário

Divulgação de ações e colaboração com campanhas realizadas
pelo Programa

Ouvidoria

Atendimento às solicitações

Secretaria das Faculdades

Obtenção de dados dos formados para ações do setor

Pastoral Universitária

Intermediação de parcerias com empresários em projetos

Consulteg

Fornecimento de dados para avaliação externa do MEC

TV PUC

Intermediação de parcerias com empresários em projetos

Prisma – FEA/PUC – Consultoria Junior

Colaboração e elaboração de questionários de avaliação

ARII – Assessoria de Relações Institucionais e
Internacionais

Disponibilidade de listagem de empresários potencialmente
futuros parceiros em projetos e eventos

Segrac – Secretaria de Registros

Mediação no atendimento de documentação aos egressos
(diploma, histórico escolar e outros)

Pós-Graduação

Divulgação de eventos, como palestras e seminários

Cogeae

Divulgação de cursos e descontos aos egressos

SIGA

Intermediação de dados cadastrais

Reitoria e Vice-Reitorias

Divulgação de ações de interesse da comunidade

DERDIC

Colaboração em eventos

Setal

Intermediação de negociação financeira

CUCA

Divulgação de ações

Centros Acadêmicos

Colaboração nas atividades

ACI – Assessoria de Comum. Institucional

Intermediação para contatar a comunidade

CPA – Comissão Própria de Avaliação

Interlocução sobre avaliação do egresso

FEA/PUC – Consultoria Junior

Colaboração e elaboração de projetos

Fonte: Centro de Ex-Alunos.

política que proporcione o acompanhamento de
suas vivências profissionais e o investimentos para
a formação continuada e o aperfeiçoamento das
ações educacionais da instituição.
Atendimento ao estudante

O monitoramento das atividades voltadas
para o egresso permitiu analisar que permanece
a necessidade de ampliar a aproximação com o
egresso como parceiro do projeto educacional da
universidade e de definir, com mais clareza, uma
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O monitoramento da dimensão Política
de Pessoal teve como referência a Matriz de avaliação da dimensão1 construída pela comunidade
no 1º ciclo avaliativo – 2005/2006, onde estão
registradas as questões norteadoras do trabalho.
Essa matriz foi complementada no ciclo 20072008, tendo como base os “Encaminhamentos
para tomada de decisões para o aperfeiçoamento
da política de pessoal”, apontados a partir dos
resultados da avaliação no 1º ciclo. Tais aspectos
constituíram indicadores e critérios para monitoramento, com o objetivo de retroalimentação
da universidade para ajuste e otimização dos
resultados desejados.
São apresentados a seguir os indicadores e
descritores organizados pelas categorias previstas na matriz avaliativa da dimensão, que serão
orientadores do monitoramento da política de
pessoal na PUC-SP, neste ciclo de avaliação:
Indicadores

Políticas de recursos humanos voltadas
para o corpo DOCENTE: Titulação, Regime
de trabalho, Carreira, Desenvolvimento
profissional

•

Acompanhamento da implantação da Deliberação 12/05 no que se refere à carreira, ao processo de avaliação dos docentes e à reorientação dos departamentos e da Deliberação 01/06
de caráter provisório.

•

Implementação de medidas de redimensionamento do quadro de pessoal docente, por meio
de política que considere a estrutura organizacional, o desenvolvimento profissional, a carreira, as demandas de mercado e o equilíbrio entre
despesas e receitas.

•

Incentivo ao registro das produções intelectuais
dos docentes da instituição.

1

Questões avaliativas constantes da Matriz de autoavaliação institucional da Política de Pessoal são:
1 – Qual o perﬁl dos proﬁssionais da PUC-SP que compõem
o corpo docente e o corpo técnico-administrativo?
2 – Como são desencadeadas as políticas para o desenvolvimento de recursos humanos?

Políticas de recursos humanos voltadas
para o Corpo Técnico-administrativo:
Titulação, Regime de trabalho, Carreira,
Desenvolvimento profissional

•

Fortalecimento da política de formação continua
da dos recursos humanos integrada a processos
de avaliação.

•

Implementação do processo de avaliação dos
profissionais como eixo de aperfeiçoamento.

•

Implementação de medidas de redimensionamento do quadro de pessoal docente, por meio
de política que considere a estrutura organizacional, o desenvolvimento profissional, a carrei-

Política de pessoal

5 – POLÍTICA DE PESSOAL

ra, as demandas de mercado e o equilíbrio entre
despesas e receitas.
Organização de banco de dados atualizado
dos profissionais da instituição

•

Organização e aperfeiçoamento do banco de dados atualizado dos profissionais da instituição.

Clima institucional: relações e grau de
satisfação pessoal e profissional

•

Analisar o grau de satisfação dos profissionais
da instituição e o clima de relações.

Políticas de recursos humanos
voltadas para o corpo DOCENTE:
Titulação, Regime de trabalho,
Carreira, Desenvolvimento
profissional
Os encaminhamentos apontados para o
ciclo avaliativo 2007/2008, em relação à política
de recursos humanos voltadas para os docentes,
podem ser melhor analisados como um conjunto de decisões integradas, relativas: ao Acompanhamento da implantação da Deliberação 12/05
no que se refere ao processo de avaliação dos docentes, à carreira e à reorientação dos departamentos e
da Deliberação 01/06, de caráter provisório, para
avaliar os impactos na qualidade de atuação dos
docentes; à implementação de medidas de redimensionamento do quadro de pessoal docente; e ao
incentivo para registro das produções intelectuais
dos docentes da instituição.
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Acompanhamento da implantação
da Deliberação nº 12/05 no que
se refere à carreira, ao processo
de avaliação dos docentes e à
reorientação dos departamentos
e da Deliberação nº 01/06,
de caráter provisório
Verificou-se um investimento no período
avaliado, pelos órgãos gestores da universidade,
para regulamentação dos procedimentos de
implantação das normas relativas à carreira do
magistério definidas pela Deliberação nº 12/05,
aprovada em julho de 2005. Foram definidos
instrumentos legais complementares e orientadores, destacando-se as Deliberações nos 01/06,
06/06 e 07/06, além da Deliberação nº 04/06,
que modifica artigos da Deliberação nº 12/05,
sobre promoção da carreira.
• A Deliberação nº 01/06, apresentada em
caráter transitório, dispôs sobre os regimes
de trabalho dos docentes: Regime Integral
– TI e Regime Parcial – TP e utilização da
Deliberação nº 65/78 no seu potencial de
maximização, ou seja, com ampliação do
tempo dedicado à regência de aulas e do
percentual de orientandos a serem atendidos
pelos docentes da pós-graduação. A implantação da “maximização”, definida em caráter
transitório pela Deliberação nº 01/06, gerou
insatisfação entre os docentes. Constatou-se,
porém, que foi mantida no período avaliado,
2006/2007, fundamentada na crise financeira da instituição.
• A Deliberação nº 06/06 tratou do Corpo
Docente e da Carreira do Magistério, definindo o perfil de cada cargo, com as respectivas atividades e também as regras de ascensão
na carreira, integradas ao Plano Acadêmico a
ser elaborado pelos Departamentos.
• A Deliberação nº 07/06 instituiu normas
para a avaliação contínua dos professores,
com o objetivo de acompanhar em caráter
permanente o desempenho do docente.

Tais deliberações apresentaram importantes elementos orientadores do processo de
avaliação dos docentes. No final do período
avaliativo, foi produzida pela gestão acadêmica
a Instrução normativa nº1/08, que organizou
o processo de avaliação contínua dos docentes.
Embora com publicação em início do ano letivo
de 2008, foi amplamente discutida e representou
a sistematização de muitas ações já desencadeadas em 2007. Pretendeu subsidiar as instâncias
competentes da universidade para a realização
da avaliação normatizada pelas deliberações: nº
12/05 (art. 28 e 29); nº 04/06; nº 06/06 e nº
07/06. Foram previstas avaliações nos diferentes
momentos da atuação profissional do docente,
ou seja: Admissão inicial; Período probatóriodesempenho do docente no período; Ingresso
na categoria de Assistente Mestre e Assistente
Doutor; Concurso de promoção na carreira: Associado ou Titular; Avaliação trienal do desempenho acadêmico do docente em consonância
com sua categoria funcional.
Os dados mostraram que as normas legais
instituídas:
• Regulamentaram procedimentos relativos à
carreira docente, até então pouco normatizados pela instituição, procurando atender
à necessidade de enfrentamento da crise
econômico-financeira da universidade, sem
prejuízo ao projeto acadêmico.
• Trouxeram elementos essenciais para a orientação dos gestores e dos próprios professores
sobre sua atuação na universidade, na medida em que foram apresentados indicadores
claros relativos às funções básicas nos diferentes patamares da carreira, além de regras
de promoção e de avaliação de desempenho
com vistas ao aperfeiçoamento da docência.
• Apresentaram diretrizes de uma política
para definição de vagas no quadro da carreira docente. As novas regras, amplamente
debatidas pela comunidade, atenderam não
somente às necessidades acadêmicas, mas às
condições financeiras da universidade, que se

por meio da verba FAP, cujos dados podem ser
encontrados neste Relatório no tópico referente
à dimensão Pesquisa.
Grande parte dos investimentos no desenvolvimento do profissional foram efetivados
no âmbito dos cursos e esses dados não foram
mapeados nesse ciclo.
Implementação de medidas
de redimensionamento do quadro
de pessoal docente
Alguns fatores foram determinantes no
redimensionamento do pessoal docente na universidade, podendo-se apontar:
• Necessidade de ajustes financeiros da
PUC-SP, com adoção de medidas que também procuraram preservar as principais características acadêmicas.
• Atendimento ao Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), assinado junto ao Ministério Público, também decorrente da crise
financeira e que contemplou inúmeras medidas relativas a pessoal.
• Política de gestão de pessoal prevista pela
atual gestão e constante do PDI.
• O redimensionamento do quadro de pessoal
da universidade ocorreu em diferentes momentos, com reflexos na composição do quadro de docentes como apresentado a seguir:
2005 – Atendimento aos ajustes financeiros da PUC-SP que apontou para racionalização
de contratos, inclusive com corte de pessoal.
• Foram efetivadas demissões pactuadas, indicadas pelos Departamentos, fundadas em
critérios consensuais pelos diferentes grupos.
Esse processo incluiu o PDV (Plano de Demissão Voluntária).
2006 – Ainda insuficiente para atender
às necessidades financeiras, foi desencadeado
um procedimento pela Secretaria Executiva da
Universidade, com desligamento de significativo número de docentes e funcionários, com o
objetivo de equacionar a folha de pagamento.

Política de pessoal

ressentia da política de promoção que resultou em índices elevados de docentes no topo
da carreira, em algumas unidades.
• Enfatizaram a consideração do corpo docente no contexto do Plano Acadêmico definido
pelo Departamento, que deve conter a política acadêmica e científica de gestão do conhecimento na área epistemológica. Tal plano
também passou a ser instrumento orientador
de decisões administrativas, inclusive dando
parâmetros para previsão de vagas para os cargos da carreira. Os Departamentos passaram
a integrar suas funções administrativas com a
gestão do conhecimento nas áreas específicas.
Verificou-se que algumas normas foram
recebidas com bastante polêmica pelos docentes
e ainda se encontram em processo de institucionalização com base nos debates em órgãos
colegiados para sua implementação.
Ainda não se têm dados de realidade sobre
os impactos da ampliação do tempo de regência
de aulas e a ampliação do número de orientandos na qualidade de atuação dos docentes.
Essa maximização, que significou a aplicação da
Deliberação nº 65/78 no seu potencial máximo,
tem sido objeto de pauta das reivindicações e
dos acordos coletivos da categoria com a mantenedora, pleiteando-se sua extinção.
Pode-se afirmar que 2006 e 2007 foram
marcados pela normatização da carreira docente
e pela institucionalização de processos de avaliação docente, associados a uma política de acesso,
de qualificação e aperfeiçoamento profissional.
Quanto à política de qualificação docente,
os dados revelaram que a universidade manteve
a política de incentivos aos níveis mais altos de
formação prevista em vários dispositivos legais,
inclusive como integrante das regras de ascensão
na carreira. Além disso, foi resguardado o regime
de trabalho docente prevendo horas de planejamento e pesquisa como parte do contrato de
trabalho. A universidade também manteve, no
período avaliado, o “apoio e auxílio docente”,
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CGE – Coordenadoria Geral de Estágios

Divulgação de oportunidades de estágios e empregos

Núcleos de pesquisas

Divulgação dos seminários e palestras e da participação
de ex-alunos como pesquisadores.
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Gráfico 17 – Número de professores da PUC-SP: 2005, 2006 e 2007
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18 e Tabela 42 podem ser explicadas ou por
decréscimo, ou acréscimo de docentes no nível
de titulação, ou por alterações nas titulações
dos próprios docentes. Em relação ao número
de docentes com graduação, observou-se uma
alteração significativa no curso de Direito, com
redução do número de docentes com graduação.
Outros cursos, porém, ampliaram esse número
devido a áreas novas introduzidas pelos projetos
de curso implementados, como na Faculdade
de Comunicação e Filosofia, Administração e
Ciências Sociais. É importante observar que tais
docentes são contratados com exigência estatutária de obterem o grau de mestre ou doutor.
Houve, por outro lado, um expressivo aumento
de docentes com pós-doutorado.

Buscou-se estudar, para fins de monitoramento, se a diminuição no número de docentes
teve reflexos no perfil apresentado em 2005 (1º
ciclo avaliativo), levando-se em conta os seguintes indicadores: titulação, carga horária e tempo
de vínculo com a instituição.
Quanto à Titulação dos docentes, os dados
a seguir evidenciaram que o perfil dos docentes
da PUC-SP se manteve basicamente com as
mesmas características constatadas em 2005,
dado que mais de 80% (85% em 2005 e 81,6%
em 2007) dos professores têm titulação de mestre, doutor e pós-doutor ou livre-docente. Desse
total, mais de 50% dos professores apresentaram
doutorado ou pós-doutorado ou livre-docência.
As pequenas oscilações observadas no Gráfico

Política de pessoal

Perfil dos docentes

Gráfico 18 – Porcentagem de professores da PUC-SP por titulação em 2005 e 2007
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Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

A Tabela 42 apresenta a situação da titulação dos docentes por Faculdade, Departamento
de Ciências da Religião, Pós-Graduação e de
professores sem Departamento.
Os dados também mostraram os reflexos
da política de departamentalização efetivada na
universidade, com uma grande diminuição em
2007, de docentes vinculados à Pós-Graduação
ou “Sem Departamento”, considerando essa
situação em 2005, 100 docentes tiveram a situa
ção regularizada, vinculando-se aos respectivos
departamentos.

A análise da titulação dos docentes da
PUC-SP no contexto das universidades brasileiras, públicas ou privadas, como mostra o
Gráfico 19, manteve em 2007 a situação diferenciada já evidenciada em 2005, especialmente
se analisarmos o porcentual de doutores. Estes
apresentaram percentuais mais altos do que os
das instituições públicas e especialmente superiores aos percentuais das instituições privadas,
que se mantiveram aquém da média nacional. O aumento de docentes com graduação,
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Tabela 42 – Distribuição dos professores por Faculdade e titulação 2005-2007
Titulação

Faculdades, Depto
de C. Religião e
Pós/Graduação

Ano

Matemática Física e
Tecnologia
Ciências Sociais
Comunicação e
Filosofia
Psicologia
Serviço Social
Departamento de
Teologia e C. da
Religião
Direito
Economia,
Administração,
Contabilidade e
Atuárias
Ciências Médicas e
Ciências Biológicas
Educação
Fonoaudiologia
Pós-Graduação
Sem
Departamento
TOTAL GERAL

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

PósDoutorado

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

2005

2

1,5

3

2,3

44

33,6

66

50,4

16

12,2

2007

4

3,7

2

1,9

28

26,2

53

49,5

20

18,7

107

2005

4

3,1

2

1,6

18

14,2

82

64,6

21

16,5

127

2007

21

18,4

1

0,9

8

7,0

61

53,5

23

7,9

114
257

131

2005

25

9,7

5

1,9

79

30,7

121

47,1

27

10,5

2007

40

19,4

1

0,5

41

19,9

87

42,2

37

14,1

206

2005

21

13,5

4

2,6

40

25,8

83

53,5

7

4,5

155

2007

21

14,6

5

3,5

32

22,2

75

52,1

11

6,3

144

2005

16

42,1

19

50,0

3

7,9

38

2007

9

29,0

15

48,4

7

16,1

31

2005

9

23,1

24

61,5

6

15,4

39

2007

7

21,9

17

53,1

8

25,0

32

4

1,2

137

40,9

83

24,8

25

7,5

335

19,8

4

1,6

107

41,6

69

26,8

26

1,2

257

14,6

10

3,8

99

37,9

97

37,2

17

6,5

261

50

21,5

10

4,3

82

35,2

74

31,8

17

5,2

233

16

7,7

41

19,6

65

31,1

75

35,9

12

5,7

209

10

6,2

34

21,2

60

33,6

70

30,8

14

3,4

188

1

1,1

92

2005

86

25,7

2007

51

2005

38

2007
2005
2007
2005

3

3,3

25

27,2

56

60,9

7

7,6

2007

8

10,8

15

20,3

40

54,1

11

9,5

74

2005

4

5,7

20

28,6

42

60,0

4

5,7

70

2007

2

3,8

11

21,2

35

67,3

4

3,8

52

2005

42

70,0

18

30,0

60

2007

9

50,0

9

50,0

18

2005

6

100

60

100

02

2007

2

2005

199

11,2

70

3,9

552

31,0

796

44,7

163

9,2

1780

2007

209

14,3

57

3,9

400

27,4

605

41,5

187

12,8

1458

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

observado na PUC-SP, também ocorreu nas instituições públicas, embora se tenha estabilizado
nas particulares.
Quanto ao regime de trabalho do quadro de docentes, os dados de 2007 indicaram
perfil semelhante ao apresentado em 2005, com
pequenas variações, da ordem de 3% em cada
caso (ver Gráfico 20). Os professores em regime de tempo integral constituíram a maioria,
representando mais de 40% dos docentes da
universidade, sendo que em alguns cursos esse
percentual atingiu mais de 60%. Na Faculdade
de Direito, porém, ainda houve o predomínio
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do regime TP 10. Observou-se que a maior
diminuição quantitativa dos professores constatada em 2007 incidiu sobre os contratos de 40
horas; embora tenham sido mantidos percentuais semelhantes de professores TI em relação ao
total de docentes, comparando-se os dois anosbase (2005: 46,3% e 2007: 43,1%). Isto pode
ser explicado pela política de cortes de pessoal
com vistas à estabilidade financeira da instituição e pela implantação da maximização de horas
dedicadas à regência de aulas pelo docente.
Verificou-se, também, que a situação
de contrato por hora-aula passou à quase
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Gráfico 19 – Grau de formação de professores da educação superior:
PUC-SP, Brasil, Instituições públicas e privavas. 2005-2007
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Fonte: Censo de Educação Superior MEC-2007 e DRH/PUC-SP.

Gráfico 20 – Porcentagem de professores da PUC-SP por Regime de trabalho. 2005 e 2007
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Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

inexistência, representando em 2007 apenas
0,8% dos docentes da universidade, ainda concentrados na Faculdade de Direito.
A Tabela 43 mostra como se apresentou, em 2007, a distribuição dos docentes
por Faculdade, Departamento de Ciências da
Religião, Pós-Graduação e de professores sem
Departamento em relação à situação verificada
em 2005.

Analisando-se o perfil dos docentes quanto ao tempo de vínculo na universidade, comparando-se dados de 2005 e 2007, verificou-se
que também foi mantida situação similar nos
dois anos-base, com relação a percentuais das
diferentes faixas de tempo de vínculo (ver Tabela 44). Constatou-se, porém, uma diminuição
mais acentuada de docentes com 3 a 10 anos na
instituição (26,5% em 2005 e 19,2% em 2007)
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Tabela 43 – Distribuição dos professores por Regime de Trabalho,
por Faculdades e Departamento de Ciências da Religião, Pós-Graduação e Sem Departamento

Faculdades, Depto de C. da
Religião e Pós/Graduação
Faculdade de Matemática Física
e Tecnologia
Faculdade de Ciências Sociais
Faculdade de Comunicação e
Filosofia
Faculdade de Psicologia
Faculdade de Serviço Social
Departamento de Teologia e
C. da Religião
Faculdade de Direito

Tempo
integral

Tempo parcial
Ano

TP 10

TP 20

TP 30

Hora/Aula

TI 40

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

2005

20

15,3

26

19,8

20

15,3

65

49,6

0

0,0

131

2007

25

23,4

17

15,9

25

23,4

40

37,4

0

0

107

2005

5

3,9

13

10,2

13

10,2

96

75,6

0

0,0

127

2007

8

7,0

10

8,8

16

14,0

80

70,2

0

0

114

2005

32

12,5

32

12,5

32

12,5

160

62,3

1

0,4

257

2007

23

11,2

29

14,1

37

18,0

117

56,8

0

0

206

2005

28

18,1

23

14,8

33

21,3

71

45,8

0

0,0

155

2007

28

19,4

17

11,8

33

22,9

66

45,8

0

0

144

2005

2

5,3

2

5,3

4

10,5

30

78,9

0

0,0

38

2007

1

3,2

2

6,5

14

45,2

14

45,2

0

0

31

2005

2

5,1

1

2,6

2

5,1

34

87,2

0

0,0

39

2007

0

0,0

3

9,4

7

21,9

22

68,8

0

0

32

2005

144

43,0

57

17,0

35

10,4

38

11,3

61

18,2

335

2007

140

56,7

47

19,0

31

12,6

29

11,7

10

4,0

247

Faculdade de Economia e
Administração

2005

26

10,0

41

15,7

19

7,3

165

63,2

0

0,0

261

2007

30

12,9

29

12,4

34

14,6

140

60,1

0

0

233

Faculdade de Ciências Médicas
e Biológicas

2005

65

31,1

70

33,4

28

2007

63

33,5

46

24,4

34

2005

16

17,4

12

13,0

9

9,8

55

2007

4

5,4

11

14,9

8

10,8

51

Faculdade de Educação
Faculdade de
Fonoaudiologia
Pós-Graduação
Sem Departamento
TOTAL GERAL

13,3
18,0

45

21,5

01

0,4

209

43

22,8

02

1,0

188

59,8

0

0,0

92

68,9

0

0

74

2005

14

20,0

10

14,3

13

18,6

33

47,1

0

0,0

70

2007

10

19,2

9

17,3

14

26,9

19

36,5

0

0

52

2005

7

11,7

13

21,7

10

16,7

30

50,0

0

0,0

60

2007

5

27,8

1

5,6

6

33,3

6

33,3

0

0

18

2005

1

16,7

0

0,0

0

0,0

3

50,0

2

33,3

06

2007

0

0

0

0

0

0

2

100

0

0

02

2005

362

20,3

300

16,9

218

12,2

825

46,3

65

3,7

1780

2007

337

23,1

221

15,2

259

17,8

629

43,1

12

0,8

1458

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.
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e um aumento percentual de docentes ingressantes (até 2 anos na instituição), sendo 5,6%
em 2005 e 13,4% em 2007.
A análise da atuação dos docentes na
universidade, considerando atividades assumidas na instituição como parte do contrato de
trabalho, revelou informações sobre percentual
de horas voltadas para: aulas na Graduação,
aulas no Pós-Graduação, Atividades acadêmicoadministrativas, Pesquisa e Extensão.
No panorama apresentado (ver Tabela
45), pode-se destacar que os docentes, vinculados, em sua grande maioria, aos departamentos
das Faculdades, atuam na docência da graduação
e Pós-Graduação. Especificamente em relação à
Pós-Graduação, constatou-se maior concentração de horas dedicadas às atividades de orientação, o que pode ser avaliado como bastante

positivo para produção de conhecimento nesse
nível de ensino. Por outro lado, verificou-se
que as horas vinculadas ao contrato do docente
voltadas para pesquisa e extensão na graduação
representam um percentual muito baixo.
Esse panorama tende a modificação futura, com a vigência do novo Estatuto da Universidade, que prevê a ênfase na departamentalização
a partir das grandes áreas do saber, refletindo na
integração da Graduação e da Pós-Graduação.
Carreira do Magistério

Quanto à Carreira do Magistério,
constatou-se que, definidas as regras básicas
de ingresso e promoção na carreira pela Deliberação número 12/05, a universidade percorreu um longo caminho para regulamentação
de procedimentos relativos à mobilidade na

Tabela 44 – Distribuição dos professores por tempo de vínculo na instituição,
nas Faculdades e Departamento de Ciências da Religião, Pós-Graduação e Sem Departamento

Matemática Física e Tecnologia
Ciências Sociais
Comunicação e Filosofia
Psicologia
Serviço Social
Departamento de Teologia e C.
da Religião
Direito
Economia, Administração,
Contabilidade e Atuária
Faculdade de Ciências Medicas
e Biológicas
Faculdade de Educação
Faculdade de Fonoaudiologia
Pós-Graduação
Sem Departamento
TOTAL GERAL

Tempo de Vínculo
Ano

Até 2 anos

De 3 a 10
anos

De 11 a 20
anos

De 21 a 30
anos

Mais de 30
anos

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

2005

10

7,6

59

45,0

36

27,5

13

9,9

13

9,9

131

2007

5

4,7

43

40,2

42

39,3

7

6,5

10

9,3

107

2005

17

13,4

32

25,2

26

20,5

22

17,3

30

23,6

127

2007

21

18,4

23

20,2

25

21,9

18

15,8

27

23,7

114

2005

23

8,9

108

42,0

54

21,0

55

21,4

17

6,6

257

2007

31

15,0

66

32,0

43

20,9

44

21,4

22

10,7

206

2005

7

4,5

24

15,5

15

9,7

68

43,9

41

26,5

155

2007

11

7,6

20

13,9

16

11,1

52

36,1

45

31,3

144

2005

3

7,9

6

15,8

19

50,0

10

26,3

38

2007

4

12,9

1

3,2

16

51,6

10

32,3

31

2005

9

23,1

11

28,2

15

38,5

4

10,3

39

2007

7

21,9

8

25,0

9

28,1

8

25,0

32

2005

4

1,2

97

29,0

153

45,7

61

18,2

20

6,0

335

2007

28

10,9

40

15,6

124

48,2

48

18,7

17

6,6

257

2005

18

6,9

45

17,2

90

34,5

86

33,0

22

8,4

261

2007

74

31,8

22

9,4

76

32,6

49

21,0

12

5,2

233

2005

8

3,8

24

11,5

64

30,6

61

29,2

52

24,9

209

2007

18

8,2

22

10,3

60

32,2

49

28,8

39

20,5

188

2005

6

6,5

18

19,6

15

16,3

34

37,0

19

20,7

92

2007

6

8,1

14

18,9

10

13,5

25

33,8

19

25,7

74

2005

12

17,1

20

28,6

21

30,0

17

24,3

70

2007

5

9,6

11

21,2

20

38,5

16

30,8

52

5

8,3

2005

5

8,3

40

66,7

10

16,7

2007

1

5,6

14

77,8

3

16,7

2005

1

16,7

0,0

Política de pessoal

Faculdades, Depto
de C. da Religião e
Pós-Graduação

60
18

5

2007

2

83,3

6

100

2

2005

99

5,6

471

26,5

500

28,1

460

25,8

250

14,0

1780

2007

195

13,4

280

19,2

419

28,7

337

23,1

227

15,6

1458

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

carreira docente, até então pouco normatizados,
procurando corrigir distorções.2 Foram definidas competências para os cargos, condições de
ascensão e ingresso, além de ser orientada a avaliação contínua associada ao processo, especificando-se regras, responsabilidades, parâmetros e
instrumentos, integrando todos esses elementos
no contexto dos planos departamentais. Conviveu-se nesse caminho com o enfrentamento da
crise econômico-financeira da universidade.
Esses fatores acarretaram a ausência de
abertura de concursos para ingresso e acesso na
carreira ou de enquadramentos por titulação
2

Uma das distorções existentes e já assinalada no ciclo anterior era caracterizada como “pirâmide invertida”, ou seja,
em alguns departamentos foram constatados índices de
docentes no topo da carreira superior ao índices propostos.

durante um período, que se estendeu desde a
vigência da Deliberação nº 12/05 até início de
2007. Em novembro de 2006 e início de 2007,
atrelados às possibilidades orçamentárias, foi
regularizada a situação dos docentes atingidos
pela medida emergencial de contenção financeira (aprovada pelo Consun em 02/2005), chamados “represados”. Assim sendo, com base nos
dispositivos das Deliberações nº 12/05, 04/06 e
07/06, foi feito um escalonamento para atender
aos docentes ingressantes ou que se titularam
mestres e doutores com enquadramento nas
respectivas categorias da carreira docente, após
avaliação contínua pelos departamentos e com
os ajustes de salários previstos pela resolução
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Tabela 45 – Distribuição das horas dos professores conforme atuação na universidade
Distribuição das horas
Faculdade, Depto
de C. da Religião e
Pós-Graduação

Pós-Graduação
Graduação

Nº

%

Disciplina
Nº

%

Orientação
Nº

%

Extensão

Pesquisa

Administrativa

Nº

Nº

Nº

%

%

%

Disponíveis

Nº

Total

%

Matemática Física e
Tecnologia

1455

48,6

400

13,4

655

21,9

20

0,7

20

0,7

445

14,9

0,0

2995

Total

1455

48,6

400

13,4

655

21,9

20

0,7

20

0,7

445

14,9

0,0

2995

Ciências Sociais

2090

51,9

380

9,4

910

22,6

10

0,2

40

1,0

530

13,2

1,7

4030

Comunicação e
Filosofia

4030

59,9

660

9,8

1290

19,2

0,0

10

0,1

715

10,6

0,0

6730

Psicologia

10

70

2540

58,0

510

11,6

850

19,4

0,2

10

0,2

435

9,9

0,2

4380

Serviço Social

420

38,7

170

15,7

270

24,9

0,0

10

0,9

215

19,8

0,0

1085

Dep. de Teologia e
C. da Religião

560

47,5

150

12,7

280

23,7

0,0

10

0,8

180

15,3

0,0

1180

Total

9640

55,4

1870

10,7

3600

20,7

0,1

80

0,5

2075

11,9

0,5

17405

Direito

2692

60,2

580

13,0

860

19,2

0,0

10

0,2

292

6,5

0,0

4472

Economia, Adm.,
Contab. e Atuaria

6275

81,4

380

4,9

480

6,2

0,0

20

0,3

555

7,2

0,0

7710

Total

960

7,9

1340

30

0,2

847

7,0

0,0

12182

0,0

90

9,0

0,0

1000

20

10

80

8967

73,6

11,0

0,0

Ciênc. Biológicas

910

91,0

0,0

0,0

0,0

Ciências Médicas

3181

95,2

0,0

0,0

0,0

10

0,3

150

4,5

0,0

3341

Total

4091

94,2

0,0

0,0

0,0

10

0,2

240

5,5

0,0

4341

Educação

1270

49,8

290

11,4

550

21,6

597

40,3

180

12,2

160

10,8

10

1867

46,3

470

11,7

710

17,6

10

Pós-Graduação

0,0

240

49,0

250

51,0

0,0

0,0

Sem
Departamento

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
10,5

Fonoaudiologia
Total

TOTAL GERAL

26020 62,7

0,0
3940

9

6555

15,8

10495

50

0,0

10

0,4

430

16,9

0,0

2550

0,7

10

0,7

315

21,3

0,0

1480

0,2

20

0,5

745

18,5

0,0

4030

0,0

0,0

490

80

100

80

160

0,4

41523

0,1

160

0,4

4352

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.
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nº 01/2006. Foram abrangidos os titulados em
2003, 2004 até fevereiro de 2005, ficando os
demais previstos para atendimento em 2008.
Dados do período avaliado (2006/2007),
relativos à distribuição dos docentes nos cargos da carreira, apresentados na Tabela 46,
expressam essa situação de pouca mobilidade
dos docentes na carreira, refletindo o pequeno
número de concursos, então vinculados aos
Planos Departamentais e aos limites de vagas
por categoria da carreira, especialmente para
os cargos titulares e associados, que apresentavam, em 2005, índices superiores aos propostos.
Constatou-se, pelas informações, que
foram mantidos os percentuais de docentes na
maioria dos cargos docentes, com exceção dos
Auxiliares de Ensino, que apresentaram um
maior percentual no período, o que é compa-

tível com o ingresso de novos professores, já
apontado. Vale ainda ressaltar que, em 2006,
grande parte de Auxiliares de Ensino já ingressaram na Universidade com o título de Mestre ou
Doutor (sendo 2 com Pós-Doc, 15 doutores, 33
mestres). Em 2007, porém, os 85 Auxiliares de
Ensino ingressantes contavam com a titulação
no nível de graduação.
A análise dos dados também apontou para
a sensível diminuição do percentual de docentes
em situação dos cargos em extinção.
Pode-se considerar que houve grande
ênfase, no período avaliado, no trabalho de
disciplinar as questões da carreira docente,
definindo-se regras exigentes quanto às competências e ao mérito, associadas a processos
de avaliação contínua. Também se enfatizou a
estruturação de condições de implantação de
processos especialmetne avaliativos, bem como

Tabela 46 – Distribuição dos professores nos cargos docentes da carreira, por Faculdades,
Departamento de Ciências da Religião, Pós-Graduação e sem Departamento
Quadro de carreira do magistério
Ano
TL

Matemática Física e
Tecnologia
Ciências Sociais
Comunicação e
Filosofia
Psicologia

Serviço Social
Depto. de Teologia e
C. da Religião
Direito

ASS

ATD

Quadro em
extinção

Quadro provisório
ATM

AE

PTD

PTM

CA

Total

CR

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

% Nº

05

20

15

16

12

31

24

29

22

10

8

9

7

16

12

131

07

14

13

13

12

25

23

23

21

11

10

12

11

9

8

107

05

16

13

12

9

51

40

7

6

6

5

19

15

14

11

2

2

07

15

13

11

10

42

37

4

4

23

20

8

7

9

8

2

2

114

05

54

21

22

9

31

12

42

16

43

17

31

12

33

13

1

0

257

1

1

155

07

49

24

16

8

27

13

30

15

55

27

15

7

14

7

05

32

21

19

12

25

16

28

18

27

17

7

5

15

10

07

31

22

17

12

23

16

29

20

30

21

7

5

7

5

05

7

18

6

16

8

21

14

37

1

3

2

5

07

6

19

3

10

8

26

12

39

2

6

% Nº

%

127

206
1

1

144
38
31

05

8

21

13

33

4

10

7

18

4

10

3

8

39

07

7

22

11

34

2

6

6

19

3

9

3

9

32

05

16

5

5

1

53

16

129

39

123

37

1

0

1

0

1

0

6

2

335

07

15

6

4

2

47

18

104

40

84

33

1

0

1

0

1

0

257

Economia, Adm.,
Contab. e Atuarias

05

46

18

21

8

30

11

86

33

33

13

7

3

15

6

8

3

15

6

261

07

29

12

17

7

23

10

66

28

84

36

5

2

4

2

1

0

4

2

233

Ciências Médicas e
Biológicas

05

48

23

18

9

17

8

52

25

56

27

3

1

5

2

9

4

1

0

209

07

43

23

16

9

15

8

47

25

60

32

4

2

3

2

188

05

37

40

5

5

6

7

15

16

6

7

6

7

17

18

92

07

29

39

4

5

6

8

10

14

9

12

10

14

6

8

74

05

20

29

12

17

10

14

16

23

4

6

2

3

6

9

70

07

18

35

9

17

10

19

9

17

3

6

2

4

52

05

1

2

Educação

Fonoaudiologia

Pós-Graduação

Sem Departamento

TOTAL GERAL

Política de pessoal

Faculdades

Quadro efetivo

1

2

59

98

60

07

18

100

18

05

1

17

07

5

83

6

2

100

2

05

305 17

149

8

266 15 425

24 308 17

150

8

127

7

19

1

31

2

1780

07

256 18

121

8

228 16 340

23 359 25

86

6

58

4

1

0

9

1

1458

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

foram desencadeadas ações essenciais, sendo que
muitas delas assumiram características de diagnóstico para futuros encaminhamentos a serem
realizados pela instituição.
Incentivo ao registro das produções
intelectuais dos docentes
da instituição
Um dos encaminhamentos propostos
como resultados da avaliação do 1º ciclo avaliativo foi o incentivo ao registro das produções intelectuais dos docentes da instituição, tornandoa compatível com a produção de conhecimento

que vem sendo efetivada na universidade por
meio dos grupos de pesquisa, da iniciação científica e de outros projetos institucionais.
A universidade manteve sua política voltada para o incentivo às produções intelectuais
dos docentes, incentivadas especialmente por
dois dispositivos:
• Incentivo a níveis mais altos de formação e
níveis diferenciados de produções intelec
tuais para acesso aos cargos da carreira. A
Deliberação nº 06/06 especifica claramente
esses níveis.
• Incentivo ao trabalho em pesquisa, com
investimento na iniciação científica, com
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Tabela 47 – Número e Porcentagem de Produções Docentes, por categoria: 2006 e 2007
Anos
Categorias

Atividades

2006
%

Nº

%

17

0,3

75

1,6

Artigo publicado

889

18,1

811

17,8

Capitulo de livro publicado

791

16,1

788

17,3

Livro publicado ou organizado

352

7,2

310

6,8

Outra produção

336

6,8

275

6,0

Prefácio posfácio

154

3,1

160

3,5

Texto em jornal ou revista

650

13,2

564

12,4

1684

34,3

1535

33,6

40

0,8

45

Artigo aceito

Produções
Bibliográficas

Trabalho em eventos
Tradução
Total

1,0

4913

Apresentação de trabalho
Carta mapa ou similar
Curso de curta duração

4563

2043

23,1

1986

24,3

–

-

1

0,01
0,01

5

0,1

1

Curso de curta duração ministrado

662

7,5

692

8,5

Demais trabalhos

263

3,0

164

2,0

Desenvolvimento de material didático ou
instrucional

127

1,4

106

1,3

73

0,8

60

0,7

3

0,0

1

0,01

508

5,8

394

4,8
39,7

Editoração
Maquete
Trabalhos Técnicos Outra produção técnica
Orientações concluídas: mestrado,
doutorado, pós-doutorado e outras

3503

39,7

3244

Processos ou técnicas

12

0,1

16

0,2

Produto tecnológico

19

0,2

7

0,1

Relatório de pesquisa

92

1,0

78

1,0

9

0,1

1

0,01

1

0,01

17,1

1416

Software
Sonoplastia

–

Trabalho técnico

1513
Total

Produções
culturais

2007

Nº

8832

17,3
8168

Apresentação de obra artística

40

4,0

29

2,7

Apresentação em rádio ou TV

63

6,3

110

10,1

Composição musical

1

0,1

1

0,1

Obra de artes visuais

17

1,7

35

3,2

598

60,2

623

57,4

Organização de evento
Outra produção artística cultural
Programa de rádio ou TV
Total

TOTAL

49

4,9

43

4,0

225

22,7

245

22,6

993

1086

14738

13817

Fonte: Currículo Lattes, de 1443 professores – Ag./08.
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previsão de horas remuneradas voltadas para
o trabalho de pesquisa e com incentivo à
promoção de parcerias para fomento em
pesquisa.
Os bancos de dados sobre essa produção
ainda não conseguiram expressar a produção
existente na instituição. São apresentados alguns
dados que permitem visualizar aspectos dessa
produção considerando o período de avaliação

2006 e 2007. Para tanto, foram extraídos dados
dos Lattes de 1.443 professores, o que representou cerca de 99% dos docentes da instituição no
período analisado.
Os dados (ver Tabelas 47 e 48) permitiram analisar que os docentes mantiveram o
número de produção nos dois anos analisados
(2006/2007) nas três categorias de produção:
Produção Bibliográfica, Trabalhos Técnicos e

Algumas constatações, porém, puderam
ser feitas quanto ao número e percentual de
docentes que apresentaram produções nas diferentes categorias. Os dados evidenciaram que
foi mantido aproximadamente o mesmo percentual de docentes com produção bibliográfica
no período, sendo 61% em 2006/2007 e 62%
em 2003-2005. Os dados relativos a Trabalhos
Técnicos e Produção Cultural não puderam ser
comparados. A Tabela 48 mostra esse panorama
em 2006 e 2007.
Além desses resultados, também foi possível analisar que foi mantido aproximadamente
o mesmo percentual de docentes sem nenhuma
produção, ou seja, 33% em 2006 e 39% em
2007, sendo que em 2003-2005 esse percentual
foi de 34%. Tais percentuais são considerados
aquém das expectativas da instituição e são reveladores da necessidade de se manter um investimento para reverter esse quadro.

Política de pessoal

Produção Cultural, embora o montante total
tenha revelado uma queda em 2007. Em relação
à Produção Bibliográfica, observou-se nos dois
anos o predomínio de trabalhos apresentados
em eventos, não havendo variações nos demais
tipos. Em relação aos Trabalhos Técnicos, constatou-se que nos dois anos predominaram as
orientações a monografias, teses e outros. Quanto às Produções culturais e artísticas, observouse, nos dois anos, o predomínio de organização
de eventos, seguido de programas de rádio ou
TV, expressando nesse caso a produção de docentes de cursos voltados para essas atividades.
O monitoramento dos dados, considerando a situação apresentada em 2005, ficou
prejudicado devido a grandes diferenças nas metodologias de coleta, pois, enquanto em 2006
e 2007 foi utilizado como fonte o Currículo
Lattes, em 2005 foi utilizado o cadastro docente
da instituição com base de dados de 2003, 2004
e 2005.

Tabela 48 – Número e porcentagem de Professores com uma ou mais produções nas três categorias
Anos
Categorias

2006

2007

Nº

%

Nº

%

Produções Bibliográficas

892

61,8

819

56,8

Trabalhos Técnicos

930

64,4

877

60,8

Produções culturais

374

25,9

374

25,9

Fonte: C.Lattes de 1443 professores – Ag./08.

POLÍTICAS DE RECURSOS
HUMANOS VOLTADAS
PARA O CORPO TÉCNICOADMINISTRATIVO: TITULAÇÃO,
REGIME DE TRABALHO, CARREIRA,
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

as necessidades dos profissionais e as exigências
da universidade trazidas pelo ajuste financeiro.

Os encaminhamentos para tomada de decisões definidos a partir dos dados de avaliação
do ciclo avaliativo 2005/2006 relativos às políticas voltadas para o corpo técnico-administrativo
da universidade tiveram como foco indicadores/
descritores voltados para formação, avaliação e
redimensionamento do pessoal, buscando atender

Quanto à política de formação, os dados avaliativos evidenciaram que a política de
formação do pessoal técnico-administrativo teve
maior fortalecimento a partir de 2007.
Em 2005/2006, a PUC-SP suspendeu
temporariamente os investimentos em capacitação para essa categoria de pessoal, devido à

Fortalecimento da política
de formação continuada
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reestruturação das áreas administrativas da universidade, que se tornou prioritária. Em 2006,
como mostrado nas Tabelas 49, 50 e 51, foram
realizadas capacitações para alguns funcionários
cuja contribuição técnica exigia aperfeiçoamento de conhecimentos específicos em sua área de
atuação, como foi o caso do Hospital Santa Lucinda. Além disso, trabalhou-se na construção
de projetos a serem implementados em 2007.
Em 2007, constatou-se uma ampliação
do investimento em formação, especialmente
focalizada tanto em administração escolar, envolvendo funcionários de secretarias e setores
cujas atividades tenham interface com a vida
acadêmica da Universidade, como na implantação do RM (sistema de gerenciamento de dados
institucionais) envolvendo os setores administrativos. Os programas pretenderam capacitar
os profissionais da PUC-SP em processos operacionais e técnicos, além de desenvolver atitudes
que potencializem o desenvolvimento do trabalho (ver Quadros 25, 26 e Tabela 52).
Além dessas atividades, também ocorreram iniciativas de trabalhos voltados para informação, prevenção, intervenção e capacitação
realizadas em integração pela DRH, Serviço Social e Serviço Médico, tendo sido concretizadas

atividades como campanhas de vacinação contra
a gripe e eventos voltados para a orientação da
saúde dos profissionais da universidade,
Conforme os dados apresentados, foram
envolvidos em atividades de formação, no
período avaliado, 5.460 funcionários (1.731
em 2006 e 3.729 em 2007), sendo que 68,3%
participaram do processo em 2007. Pode-se
avaliar que houve uma dinamização do trabalho de formação de profissionais técnicoadministrativos realizado e ou coordenado
pelo DRH, especialmente se considerarmos a
desaceleração desse foco ocorrida em 2005, em
face das necessidades de reorientação de áreas
administrativas.
Implementação do Processo
de avaliação dos profissionais

Foi realizado também, no período avaliado, um grande investimento no encaminhamento de processos de avaliação dos profissionais,
tomando-o como eixo para o aperfeiçoamento e
instrumento para a evolução na carreira. Implicou a definição coletiva de critérios, instrumentos e encaminhamentos, a partir de diretrizes
gerais da universidade e buscando contemplar

Tabela 49 – Formação de funcionários técnico-administrativos. Ano Base 2006
Temas
Atualização em Administração
Escolar

Tipo de
atividade

Responsáveis

Oficina

Consulteg

Roteiro para Implementação do PPI
Regulação da Carreira do Magistério
e Avaliação Contínua
SARBANES-OXLEY: Implementação
das exigências da lei sobre
governança corporativa

Curso

Gerente da
Controladoria
(Multiplicador)

Orientação sobre o novo sistema de
solicitação de materiais adotado
pelo setor de Almoxarifado

Curso

Empresa Gimba

Integração de novos funcionários
administrativos

Oficina

DRH

Público envolvido
Funcionários das áreas que
atuam com a administração
escolar: SAE, Segrac,
Secretarias Acadêmicas,
URD, Cogeae, Pós-Graduação,
Secretaria da Reitoria,
Consulteg
Funcionários de Áreas
administrativo-financeira:
Contabilidade, Controladoria,
Gerência Financeira,
Tesouraria, Setal, DRH
Funcionários que atuam em
diversas áreas da
Universidade
Funcionários novos
Total de participantes
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Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

Número
53
49
63

82

139

53
439

Tabela 50 – Formação de funcionários técnico-administrativos coordenados
pelo SEMEST/CIPA – Ano Base 2006
Tipo de
atividade

Responsáveis

Treinamento Plano de Abandono –
campus Monte Alegre

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 21 Setores do
campus

34

Treinamento Brigada de Incêndio –
campus Monte Alegre

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 33 Setores do
campus

68

Treinamento Cipa – Campus Monte
Alegre

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 15 Setores do
campus

17

Treinamento EPI – Campus Monte
Alegre

Curso

Cipa, Sesmet

Laboratório de Anatomia

3

Treinamento Cipa – Derdic

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 4 Setores do
campus

4

Treinamento Brigada de Incêndio –
DERDIC

Curso

Cipa, Sesmet

Iesp

4

Treinamento Cipa – CCET

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 6 Setores do
campus

6

Treinamento Brigada de Incêndio –
Cogeae

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários da Cogeae

Público envolvido

Total de participantes

Número

Política de pessoal

Temas

11
147

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

Tabela 51 – Formação de funcionários do Hospital Santa Lucinda: Ano base 2006
Temas

Tipo de
atividade

Responsáveis

Público envolvido

Número

Treinamentos específicos em
instrumentação e procedimentos
hospitalares

Curso e
Oficina
(Total: 35)

Serviço de Ed.
Permanente do
HSL

Equipe Enfermagem do HSL
e Equipes Enfermagem de
unidades específicas

1043

Integração para novos funcionários

Oficinas
12 dias

Cipa, Sesmet e
Serviço Social

Funcionários novos do HSL

Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serv de Saúde

Oficina
(6h)

Cipa, Sesmet e
Serviço Social

Funcionários do HSL
Total de participantes

23
79
1145

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

as especificidades das unidades. O trabalho teve
dois grandes focos no período avaliado:
1 – Programa de Avaliação de Desempenho no
campus Sorocaba, envolvendo as chefias e
demais funcionários. O programa tinha
como objetivos identificar a necessidade de
aperfeiçoamento e reconhecer o potencial
de desenvolvimento futuro, tanto de funcionários como da unidade.
O modelo de avaliação resultou de um trabalho em parceria entre os profissionais de Sorocaba e da DRH – São Paulo, além de contar com
o apoio de um consultor externo (Planorh) e da
CPA/PUC-SP, na análise técnica do instrumento.
Implicou os seguintes momentos:

•
•

•

•

•

•
•

Construção do instrumento de avaliação.
Capacitação das chefias envolvidas (duas
oficinas).
Encontros com os funcionários do CCMB e
do Hospital, para apresentação do programa
(dois encontros).
Construção de manuais e textos orientadores
do trabalho.
Implantação do Programa em outubro/07,
instalando-se processo de avaliação de desempenho periódica (anual).
Acompanhamento da implantação.
Ajuste do instrumento com vistas à leitura
pelo sistema RM.
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Quadro 25 – Formação de funcionários técnico-administrativos. Ano Base 2007
Tipo de
atividade

Responsáveis

Organização dos Arquivos da PUCSP

Oficina

DRH
Cedic

Implantação do sistema RM nas
versões: Vit; Classis Escola, Saúde,
Classis Faculdade, Liber, Fluxus, Bis
17, Testis, Labore, Nucleus,
Chronus, Saldus, Bonum, Gerador
de Relatório

Curso

DRH
Profiss. do RM

Funcionários de Setores
administrativos

231

Atendimento para a Administração
Escolar

Curso
(4 me.)

DRH e outros

Funcionários vinculados às
áreas da administração
escolar e áreas de interface:
Campi São Paulo e Sorocaba

445

Curso Abrafoto – “Fotografia – do
analógico para o digital

Workshops
de 2 h

Experimentando a Diversidade:
inclusão social de pessoas com
deficiência nos quadros da PUC-SP

Encontro
(4)

DRH

Fórum

Apresentação
Trab.: DRH e
DERDIC

Funcionários DRH

6

Congresso

Órgão externo

Profissionais do DRH

4

Capacitação de lideranças para
condução do processo de avaliação
de desempenho

Oficina

DRH

Lideranças administrativas e
acadêmicas do CCMB e HSL

100

Demandas específicas de
capacitação

Curso

Órgãos
externos

Funcionários de 4 Setores do
campus

9

Encontro

DRH –Área de
Des.Pessoas

Temas

18º Fórum Serasa de
Empregabilidade: a área de
Desenvolvimento de Pessoas
Congresso Brasileiro de Treinamento
e Desenvolvimento

Momentos RH: Atualização de
conhecimentos específicos da área
de gestão de pessoas
Integração de novos funcionários
administrativos da PUC-SP

Oficina

Público envolvido
Funcionários de 06 Setores
do campus

DRH e Profiss. Funcionários dos laboratórios
da Abrafoto
de comunicação social

DRH, Sesmet
Serviço Social

Chefias, representantes de
setores, e pessoas com
deficiência

Número
14

82

130

Profissionais da DRH

35

Funcionários novos

90

Total de participantes

1146

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

Quadro 26 – Formação de funcionários técnico-administrativos. Ano Base 2007
Temas

Tipo de
atividade

Responsáveis

Público alvo

Treinamento Cipa – Campus Monte
Alegre

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 12 Setores
do campus

12

Treinamento Brigada de Incêndio –
Campus Monte Alegre

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 37 Setores
do campus

65

Treinamento Cipa – Derdic

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 4 Setores
do campus

4

Treinamento Brigada de incêndio –
Derdic

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 3 Setores
do campus

5

Treinamento Cipa – CCET

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 5 Setores
do campus

5

Treinamento Brigada de Incêndio –
CCET

Curso

Cipa, Sesmet

Funcionários de 5 Setores
do campus

5

Treinamento Brigada de Incêndio:
Cogeae João Ramalho e Consolação

Curso

Direção Geral

9

Cipa, Sesmet

Total de participantes
Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.
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Número

105

Tabela 52 – Formação de funcionários do Hospital Santa Lucinda: Ano base 2007
Tipo de
Atividade

Responsáveis

Público Envolvido

Treinamentos específicos em
instrumentação e procedimentos
hospitalares

Cursos e
Oficinas
(74)

Setor Educação
Continuada do
HSL

Equipe de enfermagem,
funcionários de Setores
específicos do HSL, Eq. de
Enfermagem e funcion. da
CME, Hospitais Convidados,
Alunos de Psicologia e
Enfermagem.

2265

Integração funcionários

Oficinas
(48h30)

Cipa, Sesmet
e Serviço Social

Funcionários do HSL, Alunos
da Psicologia e outros
serviços.

83

Oficina
(20H)

Cipa, Sesmet
e Serviço Social

Funcionários do HSL.

Segregação de Resíduo A4

Total de participantes

Número

120
2468

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

2 – Processo de avaliação periódica dos funcionários e lideranças do quadro administrativo
dos campi de São Paulo e Barueri. No perío
do avaliado (ciclo 2007/2008), o processo
voltou-se a novos funcionários em período
experimental, funcionários promovidos,
transferidos ou alocados provisoriamente. O
trabalho implicou os seguintes momentos:
• Estudos e elaboração de proposta.
• Elaboração de instrumento de avaliação pelo
DRH – São Paulo, contando com a participação da CPA, na análise técnica.
• Construção de manuais e textos orientadores
do trabalho.
• Implantação e acompanhamento do processo, bem como ajuste do instrumento com
vistas à leitura pelo sistema RM.
Os dados das avaliações apontaram demandas que têm subsidiado o treinamento e o
desenvolvimento, através de cursos e/ou programas realizados pela DRH. É um trabalho que
vem sendo acompanhado pelos setores responsáveis, pois envolve mudança de relações e mesmo da cultura institucional, incluindo a revisão
de processos já implantados.

Política de pessoal

Tema

Implementação de medidas
de redimensionamento do quadro
de pessoal técnico-administrativo
A universidade buscou a implementação
de medidas de redimensionamento do quadro
de pessoal técnico-administrativo. Os dados,
apresentados a seguir, mostraram que, em 2006,
o processo de redimensionamento de pessoal
reduziu o quadro de funcionários, com a saída
de 98 pessoas. Porém, em 2007, o número total
de funcionários (1.325) atinge novamente os
índices de final de 2005 (1.342) (Gráfico 21).
Analisando-se a situação 2007 em relação
a 2005, por campi, verificou-se que o aumento
dos funcionários ocorreu especialmente no campus Sorocaba, em função do pessoal do Hospital
Santa Lucinda (2005: 403 e 2007:453) e do
provimento dos campi Santana e Barueri, que
passaram a contar com pessoal desse quadro
(2005: nenhum e 2007: 7 e 13, respectivamente). Os dados dos demais campi mostraram, por
outro lado, que houve uma redução de 6,3%
dos funcionários, sendo 9,3% no campus Monte
Alegre, representando 79 funcionários, e 5,7%
no campus Marquês Paranaguá (3 funcionários)
e 9% na Derdic (3 funcionários).
O redimensionamento do pessoal, implicando reordenamento de funcionários e novas
admissões com outros patamares salariais, foi
orientado por diretrizes que consideraram o
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Gráfico 21 – Número de funcionários técnico-administrativos da PUC-SP – 2005, 2006, 2007
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Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

diagnóstico das condições dos profissionais,
políticas já existentes, estudo da estrutura organizacional, desenvolvimento profissional
atrelado a um plano de carreira, demandas de
mercado, parâmetros e critérios transparentes e
equilíbrio entre despesas e receitas. Tais aspectos
foram apontados como resultado de avaliação
do ciclo 2005/2006. Segundo ponderações dos
setores responsáveis, o processo ainda continua
em estudo em face das propostas do redesenho
da universidade.
Perfil do pessoal técnicoadministrativo

140

2006

Essas diferenças numéricas no quadro representaram poucas alterações para o perfil do
pessoal técnico-administrativo da universidade,
como se pode perceber nas tabelas a seguir relativas a Tempo de vínculo na instituição, Escolaridade/Titulação e Carga horária semanal.
Em relação a tempo de vínculo na instituição, os dados de 2005 a 2007 evidenciaram
algumas diferenciações nesses anos que refletem
o redimensionamento do pessoal. Os dados do
Gráfico 22, mostraram que de 2005 para 2006,
mesmo tendo havido saída de pessoal, isso
ocorreu especialmente entre funcionários de 2
a 10 anos de vínculo. Iniciou-se já nesse ano a
contratação de novos funcionários para atender
às demandas da universidade, processo que teve
continuidade em 2007. Nas demais faixas de

vínculo com a instituição, não houve diferenciação do perfil nesses três anos.
Os dados da Tabela 53 mostram esse
panorama nos diferentes campi, com situações
diferenciadas, especialmente marcadas pelo
grande número de funcionários do campus
Monte Alegre e pela admissão de profissionais
para atuar no Hospital Santa Lucinda, no campus Sorocaba.
Quanto ao nível de escolaridade, o quadro de profissionais de 2007 apresentou melhor
qualificação, na medida em que houve queda
nos porcentuais de funcionários nos níveis analfabeto e escolaridade fundamental, enquanto
houve aumento de funcionários com níveis de
escolaridade Médio (50,3% em 2005 e 55,2%
em 2007) e Superior (23,5% em 2005 e 28,4%
em 2007), inclusive Pós (ver Tabela 54).
Em relação à carga horária dos contratos dos funcionários em 2007 observou-se que,
com pequenas variações, os percentuais em cada
faixa permaneceram os mesmos de 2005 (ver
Tabela 55)
Inclusão de pessoas com deficiência
na universidade
Dentre as políticas de pessoal adotadas no
período, destacou-se a inclusão de pessoas com
deficiência para compor seu quadro técnico-

Gráfico 22 – Distribuição dos funcionários técnico-administrativos por tempo de vínculo
2005, 2006, 2007
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Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

Tabela 53 – Distribuição dos funcionários técnico-administrativos por tempo de vínculo da
universidade, nos diferentes campi. Anos 2005 –2007
Tempo de Vinculo Empregatício
Campus

Monte alegre
Marquês de
Paranaguá
Derdic
Sorocaba
Santana
Barueri
TOTAL GERAL

Ano

Menos de 2
anos

de 2 a 10
anos

de 11 a 20
anos

de 21 a 30
anos

acima de 30
anos

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

TOTAL

2005

119

13,9

375

43,9

221

25,9

97

11,4

42

4,9

854

2007

92

11,8

262

33,8

279

36

89

11,4

53

6,8

775

2005

9

17,3

17

32,7

12

23,1

11

21,2

3

5,8

52

2007

5

10,2

20

40,8

14

28,5

7

14,2

3

6,1

49
33

2005

5

15,2

8

24,2

6

18,2

9

27,3

5

15,2

2007

4

13,3

9

30

8

26,6

4

13,3

5

16,6

30

2005

127

31,5

79

19,6

120

29,8

67

16,6

10

2,5

403

2007

83

18,3

217

47,9

92

20,3

50

11,0

11

2,4

453

2005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

1

14,2

3

42,8

2

28,5

1

14,2

–

-

7

2005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

9

81,8

2

18,1

–

–

-

-

-

-

11

2005

260

19,4

479

35,7

359

26,8

184

13,7

60

4,5

1342

2007

194

14,6

513

38,7

395

29,8

151

11,4

72

5,43

1325

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

administrativo. Vários setores da PUC-SP passaram a contar com esses profissionais em suas
equipes de trabalho.
A preocupação da Universidade, além
do cumprimento da Lei de Cotas (Lei número
8.213/91), foi a atuação voltada para o favorecimento da inclusão e da igualdade social, contratando pessoas com deficiência como profissionais, valorizando suas competências e não
suas deficiências. A primeira fase de admissões

atingiu 40% da meta, tendo sido contratados
62 profissionais em 2007, com a previsão completar 5% de profissionais (154 pessoas) com
algum tipo de deficiência até junho de 2008.
Nesse trabalho, a DRH contou com a
parceria da Divisão de Educação e Reabilitação
dos Distúrbios da Comunicação (Derdic) para
a inserção dos funcionários deficientes auditivos. A Derdic auxiliou na busca de profissio141
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Tabela 54 – Distribuição dos funcionários técnico-administrativos por Escolaridade/Titulação
da universidade, nos diferentes campi. Anos 2005 –2007
Escolaridade/Titulação
Campus

Monte Alegre
Marques de
Paranaguá
Derdic
Sorocaba
Santana
Barueri
TOTAL

Ano

Analfabeto

Fundamental Fundamental
(1 a 4)
( 5 a 8)

Médio

Superior

Pós
Graduação

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

2005

4

0,5

89

10,4

89

10,4

431

50,5

239

28,0

2

0,2

854

2007

4

0,5

56

7,2

63

8,1

395

51,0

254

32,8

3

0,4

775

2005

4

7,7

16

30,8

6

11,5

17

32,7

9

17,3

2007

3

6,1

10

20,4

9

18,4

16

32,7

11

22,4

2005

1

3,0

10

30,3

3

9,1

11

33,3

8

24,2

2007

0

0,0

7

23,3

3

10,0

13

43,3

7

23,3

2005
2007

0
0

0,0

52

0,0

49

0,0

33

0,0

30

0,0

66

16,4

63

15,6

216

53,6

58

14,4

0,0

403

0

0,0

22

4,9

40

8,8

292

64,5

97

21,4

2

0,4

453

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6

85,7

1

14,3

0

0,0

7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

9

81,8

2

18,2

0

0,0

11

2005
2007
2005
2007

0

2005

9

0,7

181

13,5

161

12,0

675

50,3

314

23,4

2

0,1

1342

2007

7

0,5

95

7,2

115

8,7

731

55,2

372

28,1

5

0,4

1325

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.

Tabela 55 – Distribuição dos funcionários técnico-administrativos por carga horária na universidade,
nos diferentes campi. Anos 2005 –2007
Carga horária semanal
Campus

Ano

Menos de 20h
Nº

Monte alegre
Marquês de Paranaguá
CCMB
Santana
Barueri
Derdic
TOTAL

%

De 21h as 30h
Nº

%

De 31h a 40h
Nº

Total

%

2005

17

2

59

6,9

778

91,1

854

2007

24

3,1

66

8,5

685

88,4

775

2005

1

1,9

4

7,7

47

90,4

52

0

6

12,2

43

87,8

49

2007
2005

8

2

5

1,2

390

96,8

403

2007

5

1,1

5

1,1

443

97,8

453

2005

-

-

-

-

-

-

0

2007

–

–

1

14,3

6

85,7

7

2005

-

-

-

-

-

-

0

2007

–

-

2

18,2

9

81,8

11

2005

3

9,1

1

3

29

87,9

33

2007

5

16,7

9

30

16

53,3

30

2005

29

2,2

69

5,1

1244

92,7

1342

2007

34

2,6

89

6,7

1201

90,7

1325

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – DRH/PUC-SP.
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nais e na sua preparação técnico-administrativa
para o trabalho.
O processo foi bem cuidado, tendo sido
realizados vários encontros (vide tabelas de 49
a 51 relativas à formação) para sensibilização
das chefias, representantes dos setores, além de
encontros com os próprios funcionários que
possuem deficiência. A organização do trabalho
partiu de um diagnóstico junto à comunidade,
procurando avaliar o grau de conhecimento

sobre a problemática e identificar possíveis preconceitos e equívocos.
A DRH preparou, também, um material
explicativo com informações e orientações, visando facilitar o contato entre as pessoas, oferecendo informações sobre as deficiências e como
lidar com elas.
É importante salientar que, no período
avaliado, 2006/2007, as questões de pessoal da
universidade passaram a ser geridas pela Secretaria Executiva, instância gestora da PUC-SP

constituída por integrantes da universidade
e da mantenedora – Fundação São Paulo. Foi
criado um Comitê de Recursos Humanos com a
finalidade de assessorar a Secretaria Executiva na
gestão e administração do quadro funcional da
Instituição.
Gestão de cargos e salários
e plano de carreira
A Gestão de cargos e salários tem sido
considerada na instituição fator essencial para
adequada gestão de Recursos Humanos, na
perspectiva de buscar, ao longo dos anos, a implementação de sistemas estruturados de cargos
e salários/plano de carreira consistentes e voltados para o desenvolvimento da instituição.
O plano de cargos e salários como referência na universidade, praticado desde 1996,
vem sendo redesenhado a partir de junho/06.
Avaliou-se que o formato dos cargos
criados e descritos (muito específicos para cada
posição de trabalho) já não atendia às demandas
das áreas, que cada vez mais necessitavam de
pessoas multifuncionais, com visão abrangente
e possibilidade de atuação em diversas frentes.
O diagnóstico preliminar indicava, entre
outros aspectos, que alguns salários praticados
internamente estavam inflacionados ante os
praticados em outras instituições de ensino.
Essa situação decorria, em parte, da estabilidade
funcional existente internamente, diferente do

Política de pessoal

Figura 4 – Participantes dos encontros
promovidos pelo DRH para integração de
funcionários com deficiência – 2007

que ocorria no mercado, que buscava ajustes em
suas estruturas salariais a partir da rotatividade
de pessoal.
Outro fator determinante para os ajustes
no Plano de Cargos e Salários existente foi a celebração do TAC – Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre o Ministério Público da
Capital do Estado de São Paulo e a Fundação
São Paulo, em 26/06/2006, que exigia medidas
de contenção de gastos e ajustes administrativos
para o equacionamento da crise.
Diante desse quadro, e especialmente
pressionado pelo TAC, as novas contratações
passaram a ser, de imediato, praticadas em valores salariais ajustados ao mercado, adotando
uma política com relativa flexibilidade permitindo adequações de situações específicas.
Em continuidade, a partir de julho de
2006, iniciou-se um trabalho sistematizado de
revisão da Estrutura de Cargos e Salários, tendo
sido implementadas ações organizadas em etapas. Até final de 2007, foi concretizada a etapa
de Levantamentos internos e primeiros enquadramentos.
Na implementação dessa etapa do trabalho foi realizada, num primeiro momento, uma
pesquisa de cargos e salários que embasou a organização do Plano de cargos e salários do campus Sorocaba, implantado em janeiro de 2007
para todas as Unidades do CCMB e do Hospital
Santa Lucinda.
Baseando-se na pesquisa salarial realizada
e buscando garantir um tratamento disciplinado
nas questões salariais, a DRH definiu parâmetros com valores e critérios específicos para contratação de novos funcionários, nos diferentes
campi, mantendo, entretanto, a hierarquia de
cargos existentes. A partir desses novos parâmetros, passou-se a revisar os cargos e as estruturas
por área, por meio de entrevistas com gestores e
com os próprios ocupantes dos cargos, quando
necessário.
Procedeu-se à revisão da hierarquia dos
cargos, com base na comparação dos requisitos
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exigidos e nas atividades das diversas áreas,
criando-se novos cargos, com escopo de atuação
abrangente – Junior, Pleno e Sênior. Os estudos
por área foram apresentados e aprovados pelas
instâncias competentes e vigoram dentro dos
novos padrões estabelecidos (nomenclaturas de
cargos, faixas de contratação, etc.).
O trabalho teve continuidade levando em
conta o equilíbrio interno (avaliação e hierarquização de cargos) e o equilíbrio externo (comparação com o mercado – pesquisa salarial) por
meio de pesquisas.
Como ações sequenciais a DRH buscou
junto aos Gestores da Universidade:
•

Definição da Política Salarial a ser praticada
para o pessoal administrativo – São Paulo e
Sorocaba, a partir de material já elaborado.

•

Aprovação da nova tabela salarial integrando
São Paulo e Sorocaba, a partir da pesquisa
salarial realizada no segmento do Ensino Superior e da Saúde.

•

Programação para revisão de estrutura e enquadramentos para as áreas que ainda não
foram trabalhadas em São Paulo.

•

Programação para revisões e enquadramentos
das áreas que já tiveram ações implementadas
em São Paulo e Sorocaba.
Pode-se avaliar que o caminho percorrido

no período considerou o encaminhamento proposto no ciclo 2005/2006 de implementação de
medidas de redimensionamento do quadro de
pessoal docente por meio de uma política de Recursos Humanos considerando as condições dos
profissionais ante as políticas existentes, estudo
da estrutura organizacional, desenvolvimento
profissional atrelado a um plano de carreira, demandas de mercado, parâmetros e critérios trans144

parentes e equilíbrio entre despesas e receitas.

Organização de banco de dados
atualizado dos profissionais
da instituição
No período 2006/2007, a universidade voltou-se para os sistemas de informações.
Houve aperfeiçoamento do Cadastro docente
que constitui instrumento fundamental para a
gerência do elevado número de docentes. Tem
como objetivo análise, cadastro e formalização
de procedimentos relativos aos contratos docentes e pessoal técnico da Derdic, tais como:
contratação, alteração de regime de trabalho,
progressão na carreira, prorrogação de contrato,
alteração contratual. Conforme consta do site
do DRH, tem as seguintes atribuições:
• Acompanhamento das contratações de docentes para o ensino superior e de técnicos
para a unidade Derdic.
• Acompanhamento das alterações cadastrais
e contratuais dos docentes da Universidade.
• Acompanhamento dos afastamentos na
área docente, conforme o Acordo Interno
da Apropuc (Associação dos Professores da
PUC-SP) e a Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo.
• Encaminhamento de demissões e dispensas
na área docente e pessoal técnico da Derdic.
• Elaboração de declarações, para diversas
finalidades, ao corpo docente e técnico da
Universidade.
• Emissão e confecção de relatórios gerenciais
e levantamentos relacionados a área docente
da Universidade.
• Assessoria às chefias acadêmicas, ou seja,
Chefes de Departamentos, Direções de Faculdade e de Centro, Reitoria, no qual se
refere a normas e procedimentos aplicáveis
ao corpo docente e técnico da Universidade.
• Inserção de dados no sistema da folha de pagamento (área docente e técnica), tais como:
alterações de dados cadastrais e contratuais,
promoção na carreira do magistério, etc.

versidade ainda não tem respondido às necessidades de integração de informações, com vistas
ao diálogo entre as áreas e considerando todos
os campi.
Houve também uma preocupação dos
gestores na viabilização do Lates Institucional.
A efetivação dessa iniciativa, porém, só se concretizou em 2008.
O monitoramento do Indicador 4 –
Clima institucional: relações e grau de satisfação pessoal e profissional foi definido
como proposta para o próximo ciclo avaliativo
2009/2010.

Política de pessoal

Além do Cadastro docente, cuidou-se da
implantação do Sistema RM, com o objetivo
de possibilitar o diálogo entre as áreas pela integração das informações, visando a produção de
relatórios gerenciais que pudessem instrumentar
o processo de tomada de decisões. No caso específico, era essencial a integração das informações
de recursos humanos a outras informações acadêmicas administrativas.
O sistema foi implantado atrelado a um
processo de formação dos envolvidos, porém
ainda vem sofrendo ajustes. Nesse sentido, o
Banco de dados de pessoal implantado na uni-
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II – INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE
1 – Responsabilidade social

149

2 – Comunicação com a sociedade

161

O monitoramento da dimensão Responsabilidade Social teve como referência a Matriz
de avaliação da dimensão1 construída pela comunidade no 1º ciclo avaliativo – 2005/2006.
Essa matriz foi complementada no ciclo 20072008 tendo como base os “Encaminhamentos
para tomada de decisões para o aperfeiçoamento
da Responsabilidade Social”, apontados a partir
dos resultados da avaliação no 1º ciclo. Tais aspectos constituíram indicadores e critérios para
monitoramento, com o objetivo de retroalimentação da universidade para ajuste e otimização
dos resultados desejados.
O trabalho avaliativo buscou transcender a mera ideia de coleta de dados, ampliou
o enfoque, considerando diferentes fontes de
informação e os aspectos contextuais das ações
e programas desenvolvidos. Com base na orientação do Inep para a avaliação e monitoramento
dessa dimensão e na complexidade e abrangência que caracteriza o conjunto de ações que a
compõe, manteve-se a definição do conceito de
Responsabilidade Social utilizada no relatório
do primeiro ciclo avaliativo, estruturada em
cinco focos que, apesar de independentes, se
inter-relacionam em muitos aspectos. São eles:
• inclusão social – relação das políticas institucionais com o processo de inclusão social,
envolvendo a alocação de recursos que sustentem o acesso e permanência dos estudantes. Inclui bolsas de estudo, subvenção para
alimentação, transporte e alojamento estudantil, facilidades para portadores de necessidades especiais, financiamentos alternativos
e outros;
• desenvolvimento econômico e social – ações
e programas integrados às diretrizes curriculares com os setores sociais e produtivos,
1

Questões avaliativas constantes da Matriz de autoavaliação institucional da Responsabilidade Social são:
1 – Quais as práticas assumidas pela Universidade para o
desenvolvimento da Responsabilidade Social?
2 – Qual o conhecimento da comunidade universitária em
relação aos projetos de responsabilidade social?

incluindo o mercado profissional, podendo
expressar-se por relações diferenciadas com
a sociedade. Experiências de produção e
transferência de conhecimentos, tecnologias
e dispositivos decorrentes das atividades
científicas, técnicas e culturais que atendam a
demandas de desenvolvimento comunitário.
•
saúde e meio ambiente – ações e programas
incorporados aos projetos acadêmicos que
contemplam as políticas relacionadas com a
promoção da saúde da comunidade interna
e externa e a preservação do meio ambiente,
estimulando parcerias, transferências e produção de conhecimentos.
• preservação da memória e do patrimônio
cultural – ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes curriculares
com as políticas relacionadas ao patrimônio
histórico e cultural, visando sua preservação
estimulando parcerias e transferência de conhecimentos.
Ações confessionais – As ações confessionais se inserem na Pastoral Universitária e se
traduzem na expressão legítima do direito e do
dever da Universidade Católica em colaborar
com a comunidade universitária, configurandose como “parte integrante e indispensável da
vida e estrutura da instituição”.

Responsabilidade social

1 – RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Inclusão social
A PUC-SP no período entre 2006 e 2007
manteve e ampliou seus projetos de excelência
para a inclusão social dirigidas ao público interno
e externo. Muitos desses projetos encontram-se
descritos nas dimensões Extensão e Atendimento ao aluno, como aqueles desenvolvidos pelo
Núcleo de Trabalho (NTC), pela Divisão de
Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação –
Derdic e pela Clínica Psicológica. Assim, são
descritos, a seguir, alguns projetos que ampliam
a panorâmica das atividades associadas à responsabilidade social desenvolvida pela universidade. A seleção desses projetos pautou-se no
fato de eles constituírem ações e recursos que se
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fundamentam nos princípios da equidade no
que tange ao acesso, permanência e continuidade da formação dos atores institucionais.
Ações do Programa de Atendimento
Comunitário-PAC
Sob responsabilidade da Vice-reitoria
Comunitária – Vracom, o PAC, além de outras
ações e programas de natureza social, desenvolve relevante trabalho voltado à inclusão, à
permanência e ao aproveitamento acadêmico de
estudantes que, por questões de diferentes naturezas, necessitam de apoio para qualificar sua
presença na vida da universidade. Suas ações no
âmbito da inclusão social podem ser sinteticamente descritas:
• Constitui-se como referência institucional e
porta de entrada para acolher, reconhecer,
orientar, mediar e elaborar as situações e os
casos que necessitem atendimento comunitário, com o objetivo de favorecer e facilitar
a convivência e a relação entre os integrantes
da comunidade.
• Propõe e executa ações de inclusão, preventivas, integradoras e de intervenção, por meio
da participação dos componentes da PUCSP e da articulação e parceria com os serviços
e unidades existentes nos campi.
• Identifica os estudantes “estrangeiros” e
mapeia suas necessidades para desenvolver
alternativas de inclusão destes, promovendo
ações para a conscientização da comunidade
e disponibilizando recursos e apoios existentes ou criados na estrutura da Universidade e
parcerias externas.
Nesse ciclo avaliativo foram realizados
514 atendimentos na universidade em 2007,
divididos nas seguintes categorias: a) inserção
sociocomunitária; b) mediação de conflitos de
natureza amorosa, familiar e comunitária; e, c)
acompanhamento de casos com distúrbio de
comportamento de característica psiquiátrica,
psicológica e associada ao uso de drogas lícitas
ou ilícitas.

Dentre as ações realizadas destacou-se neste relatório, pela sua significação, o atendimento realizado a 100 estudantes pertencentes ao
convênio internacional, denominado Programa
Estudante Convênio Graduação – PEC-G, que
apresentam demandas de natureza socioeconômica (triagem para bolsa auxílio financeiro oferecida pelo Ministério de Relações Exteriores –
MRE); de relações sociais e de dificuldade de
adaptação no país decorrentes das diferenças
culturais; de problemas de moradia e, em alguns
casos, questões de natureza psicológico-afetiva.
Todos os atendimentos das problemáticas apresentadas foram desenvolvidos individualmente
e a busca de resolução/encaminhamentos deu-se
por meio de parcerias com setores e segmentos
específicos da universidade e da sociedade.
Pelo monitoramento dessa ação, pôde-se
constatar mostra de sua repercussão na integração e no efetivo intercâmbio cultural dos estudantes que participam desse programa.
O Projeto Foco
O Projeto Formação Complementar para
Vestibulandos – Foco – desenvolve ações voltadas para o acesso e a permanência de alunos de
baixa renda, das raças negra e indígena oriundos de escolas públicas em cursos das áreas de
Ciências Humanas, Biológicas e Exatas, nos dois
campi: Santana e Barueri. Tais ações são realizadas conjuntamente pela Pastoral Universitária,
unidades de ensino e Vice-Reitorias Comunitária e Acadêmica.
Dados relativos ao Projeto Foco evidenciaram uma ampliação e reorganização, se
compararmos sua situação em 2005 (primeiro
ciclo avaliativo) e o período avaliado no 2º ciclo
avaliativo 2006/2007.
Em 2005, o Projeto Foco iniciou suas
atividades, com uma turma de 50 alunos (ampliada no decorrer do ano letivo para 55 alunos), que estavam cursando ou que já haviam
cursado o segundo grau. No final de 2005,
o projeto foi reestruturado e ampliado para

Divisão de Educação e Reabilitação
dos Distúrbios da Comunicação
(Derdic)
Outro destaque às ações de inclusão pode
ser referenciado nas atividades promovidas pela
Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação – Derdic.
A Derdic conta, para a realização de atividades associadas ao serviço comunitário, com
o Instituto Educacional São Paulo (Iesp), que é
uma escola especial de educação básica que atua
na educação e no atendimento de surdos.

O Iesp manteve a seguinte estrutura e
organização de programas, com ampliação dos
programas educacionais complementares, especialmente na área de formação profissional:
a) Educação infantil – Programa de Atendimento a bebês. Em 2006/2007 foram atendidos 26 alunos.
b) Ensino fundamental, que oferece dois programas distintos:
• Regular – organizado de 1ª a 8ª séries. Em
2006/2007 foram atendidos 114 alunos.
• Programa alternativo – organizado para
alunos que apresentam acentuada defasagem na relação idade/série escolar, necessitando de uma abordagem metodológica
mais voltada para o aspecto de formação
para o trabalho. Em 2006/2007 foram
atendidos 49 alunos.
c) Programas educacionais complementares,
incluindo:
• Programa de Orientação Ocupacional e
Escolar (POOE). Em 2006/2007 foram
atendidos surdos nas seguintes atividades:
cadastros novos de 422 surdos; cadastros
atualizados de 740 surdos; cursaram processo de orientação e qualificação 180 surdos; colocados no mercado de trabalho:
150 surdos.
• Projeto Viver, que oferece um programa
de atividades corporais e culturais a pessoas surdas da comunidade em geral. Foi
realizada uma parceria com o Fumcad e
a Secretaria de Educação do Município
de São Paulo, atendendo aos alunos das
6 escolas Municipais de Surdos e demais
surdos da comunidade. Vigência do convênio: abril de 2006 a junho de 2008.
Foram atendidos aproximadamente 600
surdos.
• Mais – Movimento de Atenção à Inclusão
dos Surdos. É uma parceria com a Prefeitura do Município de Guarulhos, com
atendimento a 6 classes na Escola Municipal Crispiniano Soares, envolvendo

Responsabilidade social

atender às exigências do MEC/Unesco, e poder
concorrer a uma licitação dos referidos organismos para obtenção de suporte financeiro. Em
2006, a Mitra Arquidiocesana e a PUC-SP,
consorciadas neste projeto, obtiveram parecer
favorável e receberam a verba no valor de R$
72.000,00, que foi administrada pela Mitra.
Assim, como um autêntico projeto de extensão
da PUC-SP, visando um serviço à comunidade,
o projeto passou a funcionar com o patrocínio
dos organismos mencionados acima. Dentre os
120 alunos matriculados, 80 foram beneficiados
pelas bolsas MEC/Unesco, sendo os demais
subsidiados pela universidade.
Muitas mudanças ocorreram em termos
práticos e teóricos nesse novo formato do Foco:
as aulas passaram a ser ministradas aos sábados
e aos domingos. Foram introduzidas atividades
étnico-raciais sobre a questão negra e a questão
indígena; acesso a bens culturais; avaliação periódica aplicada pelo MEC e outra pela coordenação do curso.
Dentre outras ações afirmativas desse
projeto, ressaltou-se o trabalho de tutoria e
acompanhamento de estudantes afrodescendentes que cursam Ciências Sociais e História e de
sensibilização da comunidade universitária para
o acolhimento e o apoio necessários ao aproveitamento desses estudantes durante sua permanência na universidade
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6 professores e 72 surdos. Vigência do
contrato. Início em 2005, renovado em
Março/2007 até Março/2008.
• Cursos de Capacitação Profissional.
• Ainda em relação à acessibilidade, a Derdic, por meio da Apropam, respondeu
pela contratação e pelo acompanhamento
de intérpretes para atender alunos surdos que frequentam os diversos cursos
da universidade. Em 2006/2007 foram
contratados 10 intérpretes para entender
11 alunos surdos. A atuação do intérprete
permite que os alunos surdos tenham acesso às aulas numa língua: Língua Brasileira
de Sinais – Libras, que lhes é acessível.
• Instrutores surdos da Derdic atuaram,
junto com professores da disciplina de
Língua Brasileira de Sinais, que desde
2003 era optativa, mas a partir de 2007
passou a ser obrigatória, nos cursos de
Licenciatura e Fonoaudiologia.2
Pode-se avaliar que as atividades desenvolvidas pela Derdic nesse ciclo mostraram-se
em consonância com as políticas públicas3 para
a pessoa deficiente. Além de dar continuidade às
ações tradicionalmente desenvolvidas, voltadas
à educação de crianças, jovens e adultos surdos,
desenvolveu importante trabalho voltado à melhoria de condições para a promoção da acessibilidade a bens sociais como saúde, educação
e lazer a essa população. Mediante treinamento

para o uso de Libras, na busca de garantir maior
eficiência e efetividade na comunicação de pessoas ouvintes com pessoas surdas, desenvolveu
várias ações voltadas para a inclusão social desse
segmento da população em diferentes contextos.
Essas ações deram-se principalmente no âmbito
de escolas e empresas que buscaram viabilizar a
capacitação e assessoria a profissionais responsáveis pelo atendimento diferenciado previsto por
lei ao surdo.

2

FEA PUC Consultoria Júnior

3
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O Decreto Federal número 5626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei 10.436, torna obrigatória a
inserção de Libras como disciplina curricular nos cursos de
formação de professores para o exercício do magistério,
em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia,
de instituições de ensino, públicas e privadas.
Definidas pelas leis que estão diretamente relacionadas ao
atendimento público a pessoas com deficiências, como as
Lei 10048 (08/11/2000), lei 10098 (19/12/2000), e Decreto 5626 (4/2004), que regulamenta a lei sobre Libras (que
regulamenta as leis no. 10436 e 10098) e Decreto 5296
(2/12/2004), que estabeleceu normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Em
relação à pessoa deficiente, o art. 6º. do referido decreto
trata do tratamento diferenciado e atendimento imediato
garantido por lei às pessoas deficientes, que inclui especificamente em relação à surdez “serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por
intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira
de Sinais-Libras e no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas surdo-cegas, prestado
por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de
atendimento”.

Desenvolvimento econômico
e social
Nesse foco foram monitoradas as ações e
programas que integram as atividades acadêmicas de pesquisa, ensino e extensão com setores
sociais e produtivos e incentivam a transferência
e produção de conhecimentos, tecnologias e dispositivos decorrentes das atividades científicas,
técnicas e culturais e atendam às demandas de
desenvolvimento comunitário. Muitos desses
projetos encontram-se descritos na dimensão
Extensão, principalmente aqueles desenvolvidos
pelo Núcleo de Prática Jurídica: Escritório Modelo D. Paulo Evaristo Arns, Hospital Escola –
Santa Lucinda e o Instituto de Estudos Especiais
(IEE). Assim, são descritos a seguir alguns projetos que ampliam a panorâmica das atividades
associadas ao desenvolvimento econômico e
social.

Criada em 1996, a FEA PUC Consultoria Júnior desenvolve várias atividades na área
da Responsabilidade Social e gestão em geral.
Constitui-se como uma associação civil sem fins
lucrativos, tendo por princípio o Projeto Aprender e Atuar para Transformar (Apat). Foi planejada nos moldes do movimento de Empresas
Juniores (MEJ) surgido na França em 1967 e no
Brasil em 1987. Composta só por estudantes, integrada e administrada por alunos da Faculdade
de Economia, Administração, Contabilidade

e) Desenvolvimento social – elabora projetos e
treinamentos que visam atingir patrocinadores e apoiadores, para facilitar o processo de
captação de recursos de ONGs, Instituições
e Fundações.
f ) Plano de negócios – faz a caracterização de
um negócio, de sua forma de operar, suas
estratégias, seu plano para conquistar uma
fatia do mercado e as projeções de despesas,
receitas e resultados financeiros.
Algumas das atividades por ela realizadas
já se tornaram tradicionais na Universidade.
Dentre outras, se destacam: a Semana do Terceiro Setor, o Trote Solidário (em parceria com
o PAC) e o Desafio de Cases.
Recebeu o selo instituído pela Fundação
Abrinq para organizações que desenvolvem iniciativas significativas em benefício de crianças
e adolescentes e, em maio de 2006, recebeu o
Prêmio Cidadania Universitária, concedido pela
Câmara Municipal de São Paulo, em uma disputa entre 150 instituições de ensino superior
pelo projeto “Trote Solidário”. Nesse ano, após
recepção de 250 calouros no Tucarena, o trote realizou o Pedágio Solidário, no qual foram
distribuídas 2.000 mudas de palmito, espécie
que corre risco de extinção e 9.000 folhetos informativos; visitas à Derdic; doações de livros à
biblioteca Cedro Líbano. Em 2007 o tema do
trote foi “A riqueza do lixo” e os folhetos distribuídos explicavam formas de coleta seletiva e
indicavam cooperativas que recebem lixo reciclável. Os calouros também realizaram visita a
uma cooperativa de lixo para conhecer o processo de reciclagem.
Espelhando-se na proposta do Sife, evento de mobilização para ações sociais simultâneas do mundo, em 2006 realizou o “Dia de
envolver fazendo a diferença”, possibilitando
às crianças de baixa renda a oportunidade de
conhecimento de pontos turísticos, históricos
e culturais da cidade de São Paulo. Especificamente no âmbito da área de Responsabilidade

Responsabilidade social

e Ciências Atuariais (FEA), presta serviços de
consultoria em várias áreas de gestão empresarial, incluindo a de desenvolvimento social,
sob a orientação de professores e profissionais
da área, além de realizar eventos de porte social
e empresarial. Proporciona a esses estudantes
experiência efetiva ao colocá-los em contato direto com a gestão de empresas e estimulá-los a
desenvolver atividades sociais que levem à compatibilização de valores pessoais, protagonismo
universitário e transformação social.
Os serviços de consultoria prestados pela
Consultoria Júnior são voltados principalmente a micro e pequenas empresas. Com preços
abaixo dos praticados pelo mercado, as consultorias são oferecidas em cinco áreas: plano de
negócios, gestão empresarial, desenvolvimento
social, marketing e recursos humanos.
Ao longo de sua história, já realizou parcerias com renomadas empresas e a arrecadação
obtida com os serviços prestados é revertida para
a própria empresa. Os tipos de resultados das
consultorias realizadas variam de acordo com as
cinco macroáreas de prestação de serviços:
a) Marketing – identifica as oportunidades de
negócios mais promissoras para as empresas
e esboça como penetrar, conquistar e manter
posições nos mercados identificados.
b) Gestão Financeira – elabora a análise financeira a partir de estudos de fluxos de caixa,
linhas de crédito e estruturação dos custos,
apresentando indicadores que mostram se há
possibilidades do projeto tornar-se viável.
c) Gestão Empresarial – propõe a estruturação
do fluxo de informação, faz análise dos processos empresariais, mapeamento dos processos gerenciais, monitoramento e elaboração
de controle de estoques.
d) Recursos Humanos – procede à avaliação do
desempenho dos funcionários, à pesquisa do
clima organizacional da empresa e se necessário sugere recrutamento de novos colaboradores.
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Social, desenvolveu ações em três diferentes
segmentos: estímulo ao voluntariado e cidadania, preservação ambiental e qualidade de
vida. Com o fim de despertar a consciência da
questão social e desenvolver visão crítica sobre
aspectos relacionados ao tema, o trabalho nesse
âmbito teve um importante papel político e de
controle na estratégia global da Empresa Junior, com ênfase na formação de colaboradores
para o desenvolvimento da missão.
Assistência Judiciária
“22 de Agosto”
O projeto Assistência Judiciária “22 de
Agosto” compõe, com o Escritório modelo D.
Paulo Evaristo Arns e o Juizado Especial Cível,
três importantes iniciativas da Assistência Jurídica da Universidade, incorporando à formação
dos estudantes a preocupação com a função social do Direito.
Criado há 40 anos pelo tradicional Centro
Acadêmico da Faculdade de Direito, beneficia
a população de baixa renda da Zona Oeste da
capital paulista com serviços gratuitos nas áreas
cível e penal, em questões de família, moradia e
criminais. Conta com a participação intensa dos
estudantes estagiários orientados por professores
e profissionais. Em equipes compostas por 20
(vinte) estagiários de Direito e 10 (dez) de Psicologia, os estudantes fazem formação na área
da assistência sociojurídica, proporcionando
assistência individual e apoiando a organização
comunitária para defesa de direitos.
Além da atuação nesse campo, também
realizam campanhas com finalidades sociais
como arrecadação de alimentos, brinquedos e
roupas e atividades recreativas e educativas para
crianças institucionalizadas. Um dos projetos da
Assistência Judiciária “22 de Agosto” é o PUCSP na Comunidade, que leva estudantes da
PUC-SP a bairros cujos moradores precisam de
ajuda sociojurídica, possibilitando assim que estes realizem planos e ações concretas com vistas
a melhorar as condições de vida local.

Juizado Especial Cível Central –
Anexo VI PUC-SP – JEC
Criado em 2005, por meio de convênio
com o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, o Juizado da PUC-SP contribui para a
aplicação mais ágil e efetiva da lei e aproxima o
Judiciário da população.
O trabalho é desenvolvido por alunos do
curso de Direito, supervisionados por professores e outros profissionais. Desde 2006, conta
com um juiz fixo, fruto da eficiência demonstrada no seu primeiro ano de funcionamento –
a pauta do anexo PUC-SP está entre as mais
rápidas de todos os anexos do Juizado Especial
Cível Central. No momento em que propõe a
ação, o interessado recebe a data de sua primeira
audiência, marcada sempre para um prazo inferior a 25 dias. O Anexo PUC-SP atende pessoas
de todas as camadas sociais e econômicas. Favorece demandas de pequena monta, garantindo
a mesma seriedade das varas comuns, só que de
forma mais rápida e menos onerosa.
As informações sobre a produção do
JEC no período de 2006/2007 estão contidas
neste Relatório no tópico relativo à dimensão
Extensão.
Saúde e meio ambiente
Neste foco foram monitoradas as ações
e os programas que contemplam promoção da
saúde da comunidade interna e externa e preservação do meio ambiente. Esses temas têm
o objetivo comum de proteger a vida em sua
plenitude, por isso são abordados como temas
intrinsecamente interligados. Para este relatório,
foram destacados os programas e as pesquisas
considerados mobilizadores da produção de
melhores condições de vida, tanto do ponto de
vista físico ou material, como econômico/social,
além das algumas iniciativas ligadas à prática
do esporte na universidade. Outras atividades
envolvendo prestação de serviço realizadas pela
universidade, igualmente voltadas para promo-

•

Programa “Operação Rio Limpo”
Há mais de uma década, o programa Operação Rio Limpo ajuda a promover o uso das
águas e das margens como espaço de lazer, saúde
e vida. Ligado ao Laboratório de Ecossistemas
Aquáticos da Faculdade de Ciências Biológicas
da PUC-SP, no campus Sorocaba, o programa
já realizou ações com o objetivo de promover
conscientização ambiental e divulgar a existência do Comitê de Bacias em locais como Sorocaba, Cerquilho e Estrada Parque Itu-Cabreúva.
Realizado em parceria com a prefeitura
municipal, governo do estado, organizações
sociais, conta com o apoio da sociedade local.
A maioria de suas ações é desenvolvida aos domingos e feriados, às margens de represas, rios,
córregos e outros locais procurados para pesca,
recreação e lazer, por meio de atividades lúdicas
e educativas, palestras e exposições, que levam
informações à população sobre saúde pública,
doenças infectocontagiosas, conservação dos
recursos da natureza (água e peixes), aspectos
da fauna e flora da região. Dentre as atividades,
destacam-se:
• as exposições “Peixes dos Rios Sorocaba e
Tietê”, “Bichos e Doenças do Lixo” e “Reciclagem e Reutilização de Materiais”. As
ações ocorreram no mês de março, quando é
comemorado o Dia Mundial da Água;
• a celebração do Dia Municipal do Rio Sorocaba, quando a cidade recebeu uma série de
atividades do programa Operação Rio Limpo, atingindo aproximadamente quatro mil
pessoas por evento – realizadas em terminais
rodoviários e outros espaços públicos com
grande circulação de pessoas. A divulgação
das ações atinge todas as cidades vizinhas a

•

•

•

Sorocaba, levando informação a aproximadamente um milhão de pessoas;
a comemoração do dia internacional do
meio ambiente, nas cidades de Sorocaba,
Votorantin e Porto Feliz, no qual professores
e estudantes fizeram a apresentação do material em 4 escolas para cerca de 500 alunos/escola/ano. Cada equipe que participou desses
eventos foi formada por seis alunos de biologia, totalizando 34 alunos/monitores; com o
mesmo objetivo, foi realizado em 2007 um
evento semelhante na pastoral da criança
(Sorocaba), com cerca de 2.000 pessoas;
a visitação de estudantes dos ensinos Fundamental e Médio ao Laboratório de Ecossistemas Aquáticos. As crianças e jovens buscam
material sobre o Rio Sorocaba (fauna e flora),
pesquisam temas como conservação dos recursos hídricos, efeitos da poluição hídrica
na qualidade de vida da população e formas adequadas de tratamento de resíduos e
efluentes;
a realização de palestras nas quais os integrantes do programa são convidados para
palestras em escolas da região;
a parceria que a Faculdade de Ciências Biológicas estabelece com órgãos públicos e privados para realização de pesquisas científicas.

Responsabilidade social

ção da saúde, foram detalhadas neste relatório
no tópico relativo à Extensão, dentre elas, podese citar particularmente o trabalho desenvolvido
pelo Hospital Santa Lucinda, Derdic, Clínica
Psicológica, NTC, entre outros.

Gerador Social de Energia Elétrica
Desde 2005, o professor Mário Kawano,
do Centro de Ciências Exatas da PUC-SP, vem
desenvolvendo um projeto que articula ensino,
pesquisa e extensão. O projeto Gerador Social
de Energia Elétrica trabalha em função de um
problema concreto: famílias de baixa renda,
que se encontram em estado de exclusão social
por falta de acesso à rede de energia elétrica.
Com material de baixo custo e fácil reprodução
– turbina de plástico e cerâmica –, o docente
e estudantes do curso de Engenharia Elétrica
apresentam uma solução simples e eficiente,
viabilizando a geração de energia a partir do uso

155

Autoavaliação institucional da PUC-SP

da força da água existente no local. A turbina
extrai energia da água convertendo em energia
mecânica.
Entre 2006 e 2007, dez famílias das
regiões serranas do Vale do Ribeira e do litoral sul estado de São Paulo (Bertioga, Guarujá
e Caucaia do Alto) foram beneficiadas com o
projeto, que na dimensão da pesquisa e do ensino vem despertando o interesse e levando a
participação de jovens pesquisadores, estudantes
do curso de engenharia elétrica a trabalhar na
linha de pesquisa sobre estudos de novos materiais para a construção de pequenas turbinas.
Importante ressaltar que a solução encontrada
para o problema da população beneficiada pelo
projeto4 não degrada o meio ambiente.
Esporte na Universidade
O ano de 2006 foi bastante importante
para a prevenção, intervenção e promoção da
qualidade de vida na universidade. Nessa data
foi criado o Estatuto da Coordenadoria de Esportes da PUC-SP – Cepuc-SP, que veio consolidar e sustentar a formalização da política para a
área em questão, além de representar um marco
histórico institucional para o esporte, haja vista
que a elaboração de tal material deu-se por meio
da participação direta de representantes das atléticas, do PAC e do Departamento de Educação
Física e Esportes da Faculdade de Educação da
PUC-SP. A partir dele o esporte comunitário
ganhou estímulo traduzido na proposição de
diferentes ações esportivas
Além disso, políticas implementadas pelo
PAC se estruturaram a partir do “Programa Institucional de Saúde e Qualidade de Vida” e de
projetos que visaram o movimento e a melhoria
das condições de vida, ou seja, atividades físicas
e desportivas como meio de resgate de relações
saudáveis (esporte comunitário, esporte de representação estudantil e esporte de representação institucional).
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Acessível no http://www.feedchannel.net/channel/view/
10/video/3262/recent

Tais atividades foram planejadas em conjunto com os integrantes da área, considerando
três eixos fundamentais: Esporte Comunitário,
Esporte de Representação Estudantil e Esporte
de Representação Institucional.
Esporte Comunitário: de caráter integrativo e cooperativo, almeja a) desenvolver hábitos e relações mais saudáveis dentro do espaço
universitário, por intermédio da participação
em atividades, jogos, eventos esportivos; b) promover ações recreativas, educativas e lúdicas; c)
favorecer os contatos e as trocas por meio do
encontro entre as pessoas; d) disseminar a concepção da integralidade do funcionamento do
corpo e da mente; e) desenvolver atitude crítica
a respeito do modelo de prática esportiva prevalecente, que pode limitar e bloquear a melhor
participação do ser humano em conquistar e
promover a saúde amplamente.
O Projeto Clube da Caminhada é um bom
exemplo. Nele foram organizadas duas caminhadas: uma na Serra do Lopo – Extrema-MG
(com 40 participantes) e outra em São Paulo,
cuja temática foi “(Re) Conhecendo São Paulo –
por Ramos de Azevedo” (com 41 participantes).
Para reforçar a importância do Projeto Clube da
Caminhada, na Universidade, houve também
uma exposição de Fotografias da Natureza, do
fotógrafo Beto Celli, no período de 26/02/07
a 09/03/07, no espaço de exposição da biblioteca, realizada em parceria com a Videoteca da
PUC, que reuniu atores sociais importantes que
discutiram temas como: corridas de aventura /
trekking de regularidade, ecoturismo, fotografia
e banco de imagens; montanhismo / escalada.
O desenvolvimento de uma nova perspectiva e prática acerca do alcance e importância
desse tipo de esporte coloca-se como tarefa a
ser atingida pela instituição, pois é recurso e ao
mesmo tempo instrumento para atingir uma
abrangente condição do uso do esporte, na vida
humana.
Também na área de esporte comunitário,
eventos esportivos internos (desenvolvidos dire-

pendo com a competitividade exacerbada, a
seletividade social, a exclusão e a desigualdade
social.
Esporte de representação estudantil: de
caráter integrativo e competitivo, envolve a organização e a articulação dos alunos e das entidades esportivas, por meio das Associações Atléticas Acadêmicas, para representar as faculdades
e seus respectivos cursos em atividades externas.
O trabalho nesse eixo culminou com a criação
da Liga das Associações Atléticas da PUC-SP
(Laapuc-SP).
O grande marco desse programa configura-se na construção partilhada, com os estudantes, de ações que subsidiam a política esportiva
institucional. Desse esforço resultaram:
• Formação da Liga Atlética Acadêmica da
PUC-SP – Laapuc-SP em parceria com as
Atléticas da PUC-SP: 22 de Agosto (Direito); Psicologia; Relações Internacionais;
FEA; Comunicação.
• Estruturação da Comissão Deliberativa Esportiva da PUC-SP, composta por representantes dos 3 segmentos institucionais: PAC,
Defe e Laapuc-SP.

Responsabilidade social

tamente na quadra) ocorreram sob coordenação
do DEFE, em parceria com o PAC. A análise
do monitoramento mostra que apenas parte das
atividades planejadas foi realizada, conforme
descrito no Quadro 27.
A análise de dados do Setor, considerando os resultados alcançados e as justificativas
apresentadas pelo cancelamento de atividades
planejadas, mostra que os fatores principais
que dificultaram o pleno desenvolvimento da
política de esportes na Universidade foram: a
falta de espaços físicos adequados para atender
às várias modalidades, no que tange os treinos,
competições e eventos (individuais e coletivos)
e a escassez de recursos financeiros e/ou contrapartidas institucional para ampliação de parcerias externas.
Pode-se analisar que a médio/longo prazo,
a montagem das equipes nas várias modalidades
esportivas para representar a PUC-SP e a participação de eventos e competições universitárias,
além de fomentarem a valorização do esporte
universitário e suas entidades específicas, são
fatores de promoção da saúde, pois tal como
é concebida na PUC-SP, a prática de esportes
norteia-se em valores para o bem comum, rom-

Quadro 27 – Atividades Esportivas do primeiro semestre de 2007
Olimpíadas de Calouros – Objetivo: Integração dos "Calouros" da PUC-SP para com a Universidade e incentivar
a prática do Esporte
Futebol Society – Objetivo: Integrar toda a Comunidade Universitária
Tênis de Mesa e Xadrez (não ocorreu) – Objetivo: Integrar toda a Comunidade Universitária
Torneio de Vôlei de Dupla (não ocorreu) – Objetivo: Integrar toda a Comunidade Universitária
Torneio de Streetball – Basquete de Três (não ocorreu) – Objetivo: Integrar toda a Comunidade
Universitária
6ª Copa Guilherme Geromel de Futsal – Objetivo: Integrar toda a Comunidade Universitária
1º Jogos Católicos e Comunitários do Brasil (não ocorreu) – Objetivo: Integrar as faculdades católicas e
comunitárias do Brasil e realizar de fato o esporte de representação dentro da PUC-SP
Objetivo: Integrar os funcionários e professores da PUC-SP
Copa PUC-SP (não ocorreu) – Objetivo: Integrar as atléticas e fomentar a política de esportes da PUC-SP
9ª Copa Paulo Freire de Futsal – Objetivo: Integrar toda a Comunidade Universitária
Copa Voleibol (não ocorreu) – Objetivo: Integrar toda a Comunidade Universitária
Copa Basquete (não ocorreu) – Objetivo: Integrar toda a Comunidade Universitária
Tênis de Mesa e Xadrez (não ocorreu) – Objetivo: Integrar toda a Comunidade Universitária
Torneio de Natal (não ocorreu) – Objetivo: Integrar os funcionários e professores da PUC-SP
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Esporte de representação institucional:
em relação aos resultados alcançados no Esporte de Representação Institucional, destacou-se
a participação na construção da Abrade – Associação Brasileira do Desporto Educacional,
juntamente com outras sete Universidades (São
Judas, Uniban, UniSantana, Unip, USP, Mackenzie e Anhembi-Morumbi) e a Secretaria
Municipal de Esportes. A participação da PUCSP em diversas reuniões, de outubro a dezembro
de 2007, culminou, no final de dezembro, na
criação simbólica da ABRADE junto à Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo.
Preservação da memória
e do patrimônio cultural
No período avaliado de 2006/2007, por
meio de setores como o Centro de Documentação e Informação Científica (Cedic), o Museu
da Cultura e Espaço Banespa,5 a Universidade
deu continuidade às ações de preservação e divulgação de diferentes tendências e expressões
da memória social nacional e também internacional. Promoveu o restauro do acervo iconográfico, a avaliação dos arquivos conservados na
universidade; realizou um projeto, a partir do
trabalho do restaurador Júlio Moraes, de execução de obras que retratam os protagonistas do
início da história da PUC-SP e da produção,
pelas mãos da artista plástica Regiane Cayre, de
quadros dos Reitores da PUC-SP, desde sua fundação em 1946, formando a galeria dos reitores.
Para este relatório, foram selecionadas
três referências significativas do período: a atua
lização e ampliação do acervo da biblioteca, o
Projeto Avaliação dos Arquivos da PUC-SP
coordenada pelo Cedic, o livro “PUC-SP –
Universidade Comunitária” produzido pela
Vracom.
Para a Atualização e ampliação do acervo
da biblioteca, a universidade mantém 6 biblio-
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As atividades desses setores foram descritas no Relatório
de Autoavaliação – ciclo 2005/2006.

tecas distribuídas em diversos campi, a saber:
Biblioteca do campus Monte Alegre, Nadir
Gouvêa Kfouri; Biblioteca do campus Marquês
de Paranaguá, do Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia (BMT); Biblioteca Técnica no Ibirapuera, da Divisão de Educação e Reabilitação
dos Distúrbios da Comunicação (Derdic) junto
com a Bibrinq; Biblioteca do campus Sorocaba,
do Centro de Ciências Médicas e Biológicas
(CCMB); Biblioteca do campus Santana. Em
2006, uma nova unidade no campus Barueri foi
inaugurada.
A Biblioteca mantém um software (Aleph) que gerencia o Sistema de Bibliotecas da
PUC-SP e proporciona um trabalho compartilhado entre as bibliotecas. Além de possibilitar o
estabelecimento de convênios cooperativos em
nível nacional e internacional.
Os dados do Quadro 28 mostram um
aumento do acervo nos itens exemplares, perió
dicos, dissertações de mestrado e doutorado. A
diminuição do número de títulos se justifica em
função da redistribuição do acervo tendo em
vista a criação da biblioteca do campus Barueri.
Em relação ao material de multimídia, houve
também significativa ampliação do acervo, conforme Quadro 29.
Cabe salientar também que, nesse ciclo,
a biblioteca elaborou projeto para a criação da
Biblioteca Digital, incorporando, além de teses
e dissertações, TCCs (trabalhos de conclusão
de curso), Relatórios de iniciação científica,
monografias Lato e Stricto Sensu e a Produção
Científica Acadêmica da Universidade.
O Projeto Avaliação dos Arquivos da
PUC-SP, que reuniu vários segmentos da universidade (Vrad, Vrac, Vracom, CAJ, APT e
Cedic), teve como objetivo identificar os conjuntos documentais de guarda permanente e de
guarda intermediária, visando a preservação dos
primeiros e a guarda adequada dos demais, pelo
tempo necessário à administração da Universidade. O projeto, em andamento, coleta dados
e informações essenciais para a elaboração das

Anos

Títulos*

Exemplares*

Periódicos

DM/TD
Título

DM/TD
Exem

DM/TD
em pdf

2006

145.608

172.517

8.196

19.056

48.693

1.312

2007

142.427

257.088

8.255

20.776

52.076

4.560

Quadro 29 – Quantidade de DVD e VHS
da Biblioteca – 2006/2007
Material multimídia

DVD

VHS

2006

442

5.372

2007

763

5.458

tabelas de temporalidade de documentos TTD
dos setores envolvidos e de seus respectivos
planos de classificação. Com base nas TTD, a
Equipe Executiva realiza a seleção e a eliminação daqueles conjuntos documentais que já não
exercem nenhuma função para a instituição.
O Livro “PUC-SP – Universidade Comunitária”, publicado em 2007, pela vice-reitoria
comunitária, reuniu relatos de várias frentes de
trabalho de inspiração comunitária existentes
na universidade. Elaborado a partir das informações e análise acumuladas e fornecidas por
equipes responsáveis, apresenta um quadro geral
dos Trabalhos Comunitários vinculados: a) aos
Centros da universidade por campus; b) à administração central da universidade, sob a coordenação da Vracom; c) à Reitoria (realizados por
órgão suplementares). Redigido na forma de um
relatório sociocomunitário, expõe e sistematiza
as ações da PUC-SP em seus serviços de extensão, que também são abordados neste relatório
nos itens de Extensão, Atendimento ao Aluno e
neste próprio de Responsabilidade Social. Produzida pela Vracom, essa publicação constituiu
importante trabalho de sistematização e divulgação das práticas assumidas pela Universidade.
Expressa o movimento de articulação entre
ações de natureza acadêmico-científicas com
demandas sociais emergentes e contextualiza
o cenário no qual se configura seu diferencial,
enquanto instituição de caráter comunitário, ao

prover a sociedade de profissionais qualificados
com forte compromisso para agir de modo crítico e responsável.
Ações Confessionais
A Pastoral Universitária, em consonância
com as Diretrizes e normas para as Universidades Católicas, promulgadas pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, vem criando
oportunidades de vivência religiosa e do diálogo
fé-cultura nos diferentes campi da Universidade. Elaborado conjuntamente pela Igreja e pela
Universidade, o Projeto Pastoral da PUC-SP
orienta-se e estrutura-se em princípios e estratégias voltados ao ensino, pesquisa e extensão.
No ensino, por meio das disciplinas teológicas
ou de introdução ao pensamento teológico e
de atividades para-acadêmicas contribui para
uma formação permanente que reafirme os
valores humanistas de inspiração cristã. Na
pesquisa, leva as diferentes práticas pastorais
a se tornarem objetos de estudo cuja finalidade maior é a de contribuir à sistematização de
práticas mais coerentes e eficazes de ação social
e a uma visualização sistêmica de seu potencial
transformador. Na extensão, pela inserção social
dos cursos, docentes e estudantes desenvolvem
práticas metodológicas de pesquisa participante,
de atividades de promoção social, de conscientização e de ensino continuado. No âmbito da
convivência cotidiana humano-afetiva, é tarefa
específica da pastoral a formação dos vários
aspectos da vida comunitária: acolhida, formação religiosa, vivência sacramental e caminhos
de espiritualidade.
No período de 2005-2007, suas atividades
foram assim classificadas: atendimento a alunos
e funcionários, assessoria acadêmica, parceria

Responsabilidade social

Quadro 28 – Títulos e exemplares que representam o acervo impresso ciclo – 2006/2007
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com projetos institucionais. Com relação ao
atendimento a alunos e funcionários Orientação
humano-espiritual e Confissões, pode-se dizer
que no período houve um aumento de 100 para

176 atendimentos nos campi: Monte Alegre,
campus Marquês de Paranaguá e Sorocaba.
Dentre as atividades realizadas no período
destacaram-se as seguintes (Quadro 30):

Quadro 30 – Ações e parcerias realizadas pela Pastoral Universitária
Ações

Parcerias

-Plantões nos Campi Santana e Sorocaba para atender às solicitações de
alunos e funcionários ou encaminhá-las às instâncias cabíveis.

Pastoral Universitária- PAC

-Inserção como parceira dos centro acadêmico 22 de agosto e o
escritório modelo da PUC no trabalho de assistência jurídica em defesa
dos direitos da pessoa para moradores daquela favela.

Pastoral Universitária- Projeto
Pindorama

-Parceria com o Projeto Pindorama, participou do processo de inscrição
de índios para o vestibular da PUC.

Pastoral Universitária- Projeto
Pindorama.

-Estudo sobre possibilidade de parceria de atividades e/ou projetos de
objetivos comuns.

Pastoral Universitária PUCJR

-Projeto de Formação Complementar para Vestibulandos (FOCOVestibular)

Pastoral Universitária- VRAC e
VRACOM

-Parceria com a equipe de Pastoral Universitária da Arquidiocese para
atendimento aos doentes do Hospital Santa Lucinda.

Pastoral Universitária-PU e PU da
Arquidiocese de Sorocaba

-Intercâmbio com a Pastoral Universitária de Osasco para atuação
conjunto a no campus universitário e cooperação com o projeto FOCOVestibular.

Pastoral Universitária e PU da
Diocese de Osasco

-Reuniões para troca de experiências com a Pastoral Universitária da
Arquidiocese de Santo André.

Pastoral Universitária e Pastoral
Universitária da Diocese de Santo
André.

Fonte: Relatório Pastoral Universitária.

É significativa a colaboração da Pastoral
nas atividades regulares de ensino e de sua contribuição para a formação permanente. As diferentes iniciativas de diálogo com a comunidade
interna e externa expressam a preocupação da
Universidade na reafirmação dos valores humanistas de inspiração cristã. A participação ativa
da Pastoral no cotidiano da vida universitária e
no contexto da sociedade articula formação religiosa e espiritualidade com a responsabilidade
social.
Considerações finais
A análise do conjunto das ações selecionadas para a dimensão da Responsabilidade
Social revelou a preocupação e o empenho
da universidade para a criação de espaços de
participação e reflexão, envolvendo tanto a co-
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munidade interna e como a externa no enfrentamento dos desafios colocados pela realidade
social. Na análise dessa dimensão, tornou-se
explícito seu imbricamento com as práticas de
ensino, pesquisa e extensão realizadas, descritas
em outros itens deste relatório. Esse imbricamento torna-se expressivo quando se focaliza
a parceria estabelecida pela universidade com a
sociedade, parceria essa materializada no trabalho desenvolvido por professores, estudantes e
funcionários em projetos e ações de dimensões
acadêmico-social das mais diversas naturezas,
que expressam o cuidado em atender integralmente às necessidades de formação de seus
estudantes. A ações monitoradas revelaram o
quanto o diálogo entre universidade e sociedade estimula a construção do conhecimento coletivo transformador e incentiva a diversidade
e pluralidade de saberes.

O monitoramento da dimensão Comunicação com a Sociedade teve como referência
a Matriz de avaliação da dimensão1 construí
da pela comunidade no 1º ciclo avaliativo –
2005/2006. Essa matriz foi complementada no
ciclo 2007-2008, tendo como base os Encaminhamentos para tomada de decisões para o aperfeiçoamento da Comunicação com a Sociedade,
apontados a partir dos resultados da avaliação no
1º ciclo. Tais aspectos constituíram indicadores
e critérios para monitoramento, com o objetivo
de retroalimentação da universidade para ajuste
e otimização dos resultados desejados.
São apresentados a seguir os indicadores e
descritores organizados pelas categorias previstas na matriz avaliativa da dimensão, que serão
orientadores do monitoramento do ensino na
PUC-SP neste ciclo de avaliação:
Indicadores

Estratégias, recursos e qualidade da
comunicação interna e externa

•

Manutenção da efetividade, credibilidade e dialogicidade das práticas comunicativas, criandose condições para aprimoramento sempre constante desses referenciais.

•

Investir na aquisição de equipamentos em maior
quantidade e qualidade, para integração entre
os sistemas que envolvem a tecnologia.

•

Preservar órgãos de apoio que compõem a rede
de comunicação da PUC-SP, como Rede PUC-SP,
a TV PUC-SP e a Educ, considerando seu papel
de socialização de informações, de divulgação
da produção acadêmica e de formação. Orientar
tal desafio de assegurar a qualidade das ações e
a manutenção do equilíbrio econômico.

1

Questões avaliativas constantes da Matriz de autoavaliação institucional da Comunicação com a Sociedade:
1 – Como acontece a comunicação interna e externa na
instituição?
2 – Que elementos e estratégias garantem a passagem da
informação entre os membros da comunidade de forma
efetiva e constantemente atualizada?
3 – Quais dinâmicas são utilizadas para estabelecer um
vínculo comunicativo dialógico e não unilateral entre toda
a comunidade acadêmica?

•

Manutenção e apoio às práticas de comunicação de iniciativa da comunidade e dos espaços
colegiados como momentos privilegiados de comunicação.

•

Apoiar o trabalho da Ouvidoria enquanto canal
de contato direto e imparcial, permitindo que
os sujeitos possam opinar, interferir, criticar e
interagir nos rumos da instituição.

Imagem pública da instituição nos meios de
comunicação social

•

Reforçar a visibilidade da imagem da PUC-SP
como instituição de excelência acadêmica, bus-

Comunicação com a sociedade

2 – COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

cando superar elementos negativos veiculados.

•

Superar a tendência da instituição de se voltar
apenas a si mesma para ampliar a visibilidade e
a legitimação junto à sociedade.

•

Ampliar a comunicação interna divulgando as
ações e produções acadêmicas.

Estratégias, recursos e qualidade
da comunicação interna e externa
Os descritores monitorados em relação ao
indicador Estratégias, recursos e qualidade da
comunicação interna e externa foram relacionados a diferentes modalidades de comunicação
na universidade: à comunicação institucional
assumida pela gestão, à tecnologia da informação e comunicação, aos órgãos de apoio que
compõem a rede de comunicação, além de
outras instâncias institucionais que viabilizam a
comunicação interna e externa.
Comunicação Institucional
Quanto à Comunicação Institucional empreendida pela gestão da universidade, constatou-se, no período avaliado (base de dados
2006/2007) uma ampla reformulação no setor
coordenador do trabalho – Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) –, assim como
nos formatos e conteúdos das diferentes mídias
utilizadas na comunicação interna e externa.
A ACI passou por um processo de reorganização, especialmente a partir de 2007. Segundo sua coordenação, a atuação do setor esteve
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pautada na perspectiva da comunicação como
área estratégica da gestão inteligente nas organizações, capaz de atuar no planejamento e viabilizar e propor respostas diferenciadas, exigidas
ante os novos cenários que têm se apresentado
à universidade. Suas principais preocupações
estiveram voltadas para: auxiliar a PUC-SP a
cumprir seu papel social de não apenas produzir conhecimento, mas também de divulgá-lo e
preservar a imagem da Universidade como instituição de excelência acadêmica, comunitária e
com perfil humanista.
Assim sendo, a ACI ampliou e aperfeiçoou
suas áreas de atuação, em busca da atualidade
das configurações da comunicação estratégica.
O Setor passou a integrar as áreas de Jornalismo,
Eventos e Comunicação Mercadológica, exercitando assim os preceitos da Comunicação Integrada.
Essa reorganização, que foi implantada no
início de 2008, implicou novo plano de cargos
e salários, que tornou mais claras as especificidades do trabalho e as possibilidades de progressão
na carreira dos funcionários. Passaram a compor
a equipe de profissionais Analistas de Comunicação (Júnior, Pleno e Sênior), atuando nas
seguintes áreas:
• Área de Jornalismo;
• Área de Eventos;
• Área de Comunicação Mercadológica;
• Área administrativa;
• Área de Imprensa.

A comunicação institucional efetivouse por meio de órgãos e recursos específicos,
mantendo, no período avaliado, a comunicação
on-line e produtos de mídia impressa, porém
com novos formatos. Foram identificadas como
principais ferramentas utilizadas pela ACI: o
Portal da universidade; O Boletim A Semana;
PUC em notícias e publicações específicas.
O Portal da universidade passou por um
processo de reformulação, buscando, especialmente, dar maior visibilidade às ações da instituição, divulgando inclusive as iniciativas dos
diferentes setores, acadêmicos, comunitários e
administrativos. Esse aspecto foi dinamizado
pelo espaço “Acontece na PUC”, que manteve
renovação contínua das informações a serem
veiculadas, com links para aprofundamento do
que foi noticiado. O espaço teve o formato de
boletim on-line diário para divulgar junto à comunidade tudo o que acontece na universidade.
Dados de 2007 mostraram o volume de
material produzido e divulgado pela ACI: Capa
do site: 562; Seção notícias: 670; Boletim A Semana: 653; Fotos produzidas e publicadas: 179.
O Gráfico 23 permite visualizar a situação
de visitas ao portal da PUC-SP no ano de 2007,
com média diária de 22.717 acessos.
O Boletim A Semana, modalidade de
mídia escrita, veiculado semanalmente na comunidade, recebeu novo projeto gráfico. Seu
conteúdo também era divulgado no portal da
instituição.

Gráfico 23 – Média diária de acesso ao site da PUC-SP. Abril a Dez/2007
Gráfico 23. Média diária de acesso ao site da PUC-SP. Abril a Dez/2007
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A área de eventos da ACI participou, em
2007, em parceria, da realização dos seguintes
eventos: Semana Acadêmica/07, que teve 8.000
participantes em 147 simpósios e Feiras do
Vestibular, tendo sido realizadas 10 feiras, com
atendimento a 15.000 alunos.
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Outra mídia escrita enfatizada no perío
do foi o “PUC em notícias”, com publicação
quinzenal, voltado para a cobertura jornalística
de fatos de relevância comunitária e acadêmica
na PUC-SP. A cada edição, o jornal selecionou
uma reportagem para ser comentada por alunos,
professores e funcionários.
A ACI também desenvolveu outros boletins e informativos, como:
• Boletim especial para os calouros do Vestibular de Verão 2007.
• Boletim especial para os calouros do Vestibular de Inverno 2007.
• Boletim especial sobre Barueri, para os calouros do Vestibular de Inverno/07.

Como resultado da avaliação realizada no
1º ciclo avaliativo (2005/2006), foi proposto
um investimento na tecnologia da informação, incluindo aquisição de equipamentos, em maior
quantidade e qualidade, para favorecer a integração entre os sistemas e a unificação do trabalho
que envolve a tecnologia, incluindo também a
definição das relações do setor responsável com
as diferentes instâncias da universidade para o
planejamento e administração da área.
Como iniciativa para ampliar a comunicação entre diferentes setores, órgãos e áreas
foi destacado, no período entre 2006 e 2007, a
Assessoria de Políticas Tecnológicas que investiu na reestruturação da área informacional, de
maneira a garantir a unificação e a abrangência
necessárias ao suporte do conjunto das atividades da Universidade.
Para tanto, a APT priorizou investimentos no setor interno de Redes, Sistemas e Suporte, adquirindo, em 2006, um sistema de gestão integrado (ERP) da empresa RM Sistemas
(Totvs), capaz de substituir os antigos sistemas
e procedeu às reformas administrativas pertinentes. Durante 2007, vários módulos foram
implantados em setores como Controladoria,
DRH.
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Também foram criados o setor interno
de Desenvolvimento de Sistemas e o Núcleo
de Mídias Digitais, este último com a tarefa
de manter e atualizar todo o conteúdo digital
da Universidade; criar novos sites e conteúdos
digitais a serem disponibilizados; manter e atua
lizar conteúdos para ambientes de Educação a
Distância.
Em 2006, a Divisão Redes, Suporte e Telecomunicações implantou o modelo de Condomínio Digital de Telefonia.
Os dados de avaliação no período
2006/2007 evidenciaram que a universidade
investiu na reestruturação da área informacional, encaminhando iniciativas coordenadas pela
Assessoria de Políticas Tecnológicas. Podem ser
destacados nessa direção: a aquisição do Sistema
RM para possibilitar o diálogo dos diferentes
bancos de dados existentes na instituição, no
âmbito acadêmico ou administrativo; a criação
de setores específicos responsáveis pela manutenção e atualização de todo o conteúdo digital
da Universidade, além da criação de novos sites
e conteúdos digitais a serem disponibilizados;
implantação do modelo de Condomínio Digital
de Telefonia.
Informações detalhadas sobre essas iniciativas podem ser encontradas neste Relatório
no tópico relativo à Dimensão Gestão e Apoio.
Editora da PUC-SP: Educ,
TV PUC-SP e Rede PUC-SP
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Como resultado da avaliação do ciclo
anterior, foi também proposto para encaminhamento pela universidade, a preservação
dos órgãos considerados subsidiários de comunicação que compõem a rede de comunicação da
PUC-SP: Rede PUC-SP, a TV PUC-SP e a Editora PUC-SP: Educ. Salientou-se que tal iniciativa
deveria ser orientada pelo desafio de assegurar a
qualidade das ações e a manutenção do equilíbrio econômico. Tais órgãos foram destacados
levando em conta seu importante papel de

socialização de informações, de divulgação da
produção acadêmica da universidade e de formação.
A Editora da PUC-SP – Educ tem como
política de publicação atender aos vários programas, tanto de graduação quanto de pós-graduação desta universidade, porém, mantém-se aberta à edição de trabalhos acadêmicos também de
outras universidades
No conjunto de suas obras, a política editorial da Educ esteve voltada à divulgação, em
sua maioria, de pesquisas, dissertações e teses,
tendo como prioridade os livros de coleção,
como também livros avulsos, incluindo alguns
periódicos acadêmicos, ensaios e literatura.
A tiragem de cada título lançado pela
Educ foi definida de acordo com a demanda
calculada para cada obra em particular, variando
entre 500 a 2.000 exemplares. Houve algumas
reedições e também reimpressões devido à ampliação de público interessado, no caso de livros
que foram comercializados além do tempo previsto em sua primeira edição.
Conforme relatório da Educ, em 2006, a
editora produziu 21 livros e 23 revistas e, em
2007, produziu 30 livros e 18 revistas, o que
representou uma ampliação de sua participação
na difusão do conhecimento produzido na universidade, se compararmos com sua produção
de 2005, quando o setor encontrava-se em fase
de reestruturação. Os títulos produzidos foram
disponibilizadas para venda em espaço próprio
na PUC-SP, no campus Monte Alegre, tal como
já vinha sendo realizado.
Os apoios e as parcerias ocorridos com
a Educ foram, na maioria das vezes, realizados
com instituições que apoiaram a pesquisa, como
é o caso da Capes, CNPq e Fapesp, além de algumas universidades interessadas em coedição
ou em outro tipo de vínculo para a sua participação na publicação da obra específica. Parcerias
foram feitas, em grande parte, com outras editoras, não necessariamente universitárias.

Internet – Divisão de Infraestrutura e Controle
da PUC-SP) e à publicação de artigos, contabilizaram:
• Total de acessos: 89.274.
• Total de artigos publicados: 1020.
Os dados de acesso de 2006 não foram
contabilizados, considerando que a ferramenta
que gerencia as estatísticas dos sites iniciou em
2007.
No período de 2006 foram adquiridos
novos equipamentos, nas seguintes condições:
• Câmera Filmadora Panasonic NV-GS300
3.1 MP LCD 2.7 MINIDV 3CCD comprada com recursos do projeto História dos
Bairros – Jardim Felicidade, cuja finalidade
era sua utilização pelos moradores, retratando a história do bairro. Ao final do projeto
passou a ser utilizada como câmera de apoio
pela TV PUC-SP.
• Impressora Epson Stylus Photo R220 CD/
DVD adquirida com a finalidade de atender
à demanda das impressões dos DVDs do
projeto História dos Bairros – Jardim Felicidade, sendo que, ao final do projeto passou a
ser utilizada em outros trabalhos.
Dados relativos à TV PUC-SP, no período monitorado (2006/2007), mostraram que
ocorreram grandes alterações no setor, envolvendo desde a mudança física, com a instalação permanente do estúdio no campus Monte
Alegre, como a aproximação com espaços e
profissionais da mesma área, como o laboratório de jornalismo e a Rede PUC, e também a
aproximação com as demandas institucionais.
Constatou-se a realização de um número significativo de atividades, podendo-se afirmar que
houve uma dinamização do trabalho da TV
PUC-SP, tendo como referência o momento de
reordenamento constatado no ciclo avaliativo
anterior (2005/2006). Verificou-se uma ênfase
crescente no atendimento de demandas internas
da universidade, associada à preocupação com a
difusão do conhecimento gerado na instituição.
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A TV PUC-SP é uma produtora universitária que atua na produção de programas
audiovisuais, atendendo autarquias, ministérios,
prefeituras, fundações de desenvolvimento e
outras, com um conteúdo cultural, comunitário e jornalístico, multiplicando e difundindo
o conhecimento gerado no âmbito acadêmico
e social.
No período avaliado, 2006/2007, a TV
PUC-SP desenvolveu um conjunto expressivo
de atividades ligadas à política de comunicação
(interna e externa), bem como às medidas adotadas para a manutenção do fluxo de informações.
Em relação à política de comunicação
(interna e externa), verificou-se a produção de
um grande número de programas, com ênfase
no âmbito interno, especialmente em 2007.
Em 2006, foram produzidos 12 programas
internos e 31 externos, sendo que em 2007 foram concretizados 13 programas externos e 69
internos, que, com reproduções, atingiram 285
produções. A descrição dos programas pode ser
visualizada neste Relatório, no tópico relativo
à Dimensão Extensão, onde estão detalhados,
dadas suas características extensionistas.
Foram adotadas medidas para manutenção do fluxo de informações com reedições
e reapresentações dos programas produzidos.
Além dessas atividades, a TV PUC-SP realizou,
em 2007, os seguintes Fluxos de Informação:
105 – Matérias Institucionais.
01 – Institucional PUC.
01 – Institucional para a Faculdade de
Ciências Atuariais.
01 – Documentário do aniversário da
Faculdade de Direito.
01 – Vídeo Homenagem a Profª. Márcia
Regina da Costa.
01 – Edição de material para a Curia.
01 – Vídeo Comissão PUC 60 anos /
Reitoria
Dados de 2007, relativos à TV PUC-SP
na web – www.tvpuc.com.br – (fonte: NUCC-
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Tal ênfase revelou-se como a principal marca do
perfil da política do setor, que sofreu ajuste no
período, buscando alternativas para potencializar e ordenar os recursos com vistas à qualidade
das ações e o equilíbrio econômico da universidade.
A Rede PUC-SP, como constatado no período avaliado 2006/2007, vem se mantendo na
perspectiva adotada a partir de 2001, quando se
instalou como órgão laboratorial da Faculdade
de Comunicação e Filosofia (Comfil), com o gerenciamento pelo curso de Jornalismo. O Departamento de Jornalismo indica um Coordenador
Acadêmico para gerir o circuito interno de TV,
além de compor um conselho de programação
para discutir e definir o que deveria ser veiculado.
Um outro grupo, denominado Conselho Gestor,
indicado a partir do Conselho Departamental da
Comfil, responsabiliza-se pela inserção da Rede
PUC nas diversas áreas de atuação da Faculdade
e pelo envolvimento dos demais cursos da área de
comunicação com esse recurso.
A Rede PUC manteve os 10 (dez) pontos
de exibição em locais públicos no campus Monte
Alegre e um no Corredor da Cardoso, além de
diversos pontos de uso mais restrito como, por
exemplo, na Reitoria, no setor de Audiovisual, na
administração da Biblioteca e no Laboratório de
Vídeo da Comfil. Alguns pontos tiveram limitações, devido a reformas no campus, tendo sido
eliminados os pontos da Biblioteca e do Tuca. Por
outro lado, em junho de 2006, foram instalados
três novos pontos na praça de alimentação, inclusive na lanchonete instalada no quinto andar do
edifício Reitor Bandeira de Melo.
O contrato de manutenção do circuito
interno não foi renovado, tendo sido feito informalmente pela NET, porém sempre aquém das
necessidades.
Na área de produção, a Rede PUC apresentou, em 2006/2007 uma programação variada e eclética produzida pelos seus estagiários,
pela comunidade PUC, além de uma seleção de

Tabela 56 – Produção da Rede PUC-SP.
2006/2007
Produções

2006

2007

Coberturas de eventos

09

08

Entrevistas

10

04

Reportagens

10

36

Vinhetas

29

39

Vídeos diversos

07

11

65

106

Matérias
TOTAL

08

Fonte: Rede PUC-SP.

filmes e documentários adequados à mídia de
uma rede interna de TV.
Além dessas produções, a Rede PUC
atuou na divulgação de programações da instituição nas diferentes áreas, além de subsidiar
diversos setores na produção de matérias jornalísticas e de publicidade (ver Tabela 56).
Foi estabelecido um convênio de intenções com a TV PUC-SP visando o intercâmbio
de programação entre a Rede e a TV PUC-SP,
de forma a maximizar a audiência interna e externa da produção audiovisual da universidade.
Na área de formação, enquanto campo
de estágio na área de comunicação, no período
2006/2007, foram qualificados 19 bolsistas, favorecendo o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos em seus cursos e de outros, em
função das demandas da produção e da programação, envolvendo criação, desenho, gravação,
edição e veiculação da programação.
O setor indicou, no período, dificuldades
decorrentes de equipamentos desatualizados,
sem manutenção, além das dificuldades da
manutenção específica da rede de cabos, o que
não é realizado pelos setores especializados da
universidade, como a APT. Como propostas
de encaminhamentos foram destacados: a necessidade de novos circuitos para distribuir a
programação da Rede PUC para outros campi
e Cogeae; criação de versão adaptada das produções para a Internet a ser veiculada no site da
PUC-SP; introdução de novas tecnologias; parcerias visando a ampliação das ações e aprofundamento de pesquisas na área da comunicação.

Diante do encaminhamento para Manutenção e apoio às práticas de comunicação de
iniciativa da comunidade e dos espaços colegiados como momentos privilegiados de comunicação, constatou-se que a universidade manteve,
no período, iniciativas de comunicação realizadas pela comunidade puquiana, desvinculada da
comunicação institucional. Unidades, órgãos e
associações de funcionários têm se constituído
como um importante campo produtor de informação da universidade, assumindo um fluxo
comunicacional interno permanente e ainda
realizando troca de informações com a comunidade externa.
Receberam destaque, no período monitorado, 2006/2007, as revistas produzidas pelas
unidades acadêmicas, especialmente ligadas à
Pós-Graduação. Em 2005, a PUC-SP apresentava 31 títulos de revistas especializadas e, em
2007, esse número foi ampliado para 44 iniciativas. O detalhamento dessas informações pode
ser encontrado neste Relatório, no tópico relativo à Dimensão Pesquisa.
Também foram mantidos os canais de
comunicação de iniciativa das entidades representativas de docentes, funcionários e alunos. A
Associação dos Professores (Apropuc) manteve
a publicação semanal do jornal Pucviva, que
se caracteriza pelas manifestações e leituras diferenciadas da realidade institucional. Outros
canais também se mantiveram, como a Revista
Cultura Crí-ti-ca, Jornal Pucviva on-line, Revista Puc-Viva (9 números em 2006/2007), além
do site específico, continuamente atualizado.
A Associação dos funcionários (Afapuc) tem
parceria com a Apropuc na publicação do jornal
Pucviva, além de manutenção de site específico.
Como iniciativa dos alunos, pode-se
destacar que a Associação dos Pós-Graduandos
(APG) também manteve a produção da revista

eletrônica multitemática acadêmica, que se coloca como espaço para publicações da produção
acadêmica dos pós-graduandos e de docentes
da Pós-Graduação. O Centro Acadêmico 22
de agosto, da Faculdade de Direito, manteve a
veiculação do Jornal 22 e de boletins mensais
on-line em site próprio. Destacou-se também a
continuidade da publicação do jornal produzido pelo curso de jornalismo, com sua ampla
tiragem interna e externa. Observou-se ainda
que grande parte dos Centros acadêmicos das
Faculdades mantém sites ativos e atualizados.
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Práticas de comunicação de
iniciativa da comunidade

Ouvidoria
No primeiro ciclo avaliativo foi apontada
a necessidade de apoio ao trabalho da Ouvidoria, setor recém-criado (iniciou suas atividades
em final de 2004) com o objetivo de se propiciar
um canal de contato direto e imparcial, permitindo que os sujeitos possam opinar, interferir,
criticar e interagir nos rumos da instituição.
Informações mais detalhadas sobre as
ações do setor no período avaliado, 2006/2007,
podem ser encontradas neste Relatório, no tópico relativo Dimensão Extensão.
Análises dos dados dos dois períodos
avaliados revelaram um aumento crescente do
acesso à Ouvidoria pela comunidade e das ações
efetivadas por esse órgão para encaminhamento
das situações apresentadas. Isso ficou constatado, por exemplo, em relação ao número de casos
solucionados pela Ouvidora, com um aumento
tanto de 2006 para 2007 (6.491 e 6.894, respectivamente), como em relação a 2004/2005,
quando foram solucionados 1.671 casos. Constatou-se também um aumento de procura pela
Ouvidoria, sendo que em 2005 foram atendidas
em média 20 pessoas por semana e em 2007,
100 pessoas por dia.
A Tabela 57 apresenta a discriminação
dos casos solucionados e sua origem, no período
avaliado:
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Tabela 57 – Discriminação dos casos solucionados pela Ouvidoria-2006/2007
2006

2007

Origem

Nº

Origem

N°

ACI

249

ACI

70

Afapuc-Apropuc

14

Afapuc-Apropuc

2

Agências bancárias

0

Agências bancárias

7

Alunos/faculdades

384

Alunos/faculdades

212

APT

127

APT

114

Arii

16

Arii

25

Barueri

25

Barueri

Biblioteca

90

Biblioteca

CAJ

29

CAJ

17

Campus Santana

26

Campus Santana

39

CCET – Marquês de
Paranaguá

166

CCET – Marquês de
Paranaguá

305

CCMB – Sorocaba

180

CCMB – Sorocaba

153

Cedic

7

Cedic

5
7

Centros acadêmicos

14

Centros acadêmicos

Cipa

10

Cipa

Clínica Psicológica

23

Clínica Psicológica

Cogeae

138

Cogeae

Conselhos Universitários

4

Conselhos Universitários

Coral da Puc – Cuca

6

Coral da PUC – Cuca

3
23
378
0
0

CPA-A

14

CPA-A

22

Derdic

17

Derdic

11

Desacato e desrespeito

25

Desacato e desrespeito

36

DRH

66

DRH

106

DSAS

124

DSAS

97

DTCR

67

DTCR

56

Educ

Educ

15

Escritório Modelo

12

Escritório Modelo

12

Estágios

41

Estágios

44

Ex-alunos

12

Ex-alunos

Expcom – bolsas

2

979

Expcom – bolsas

17
646

Fac. de Ciências sociais

167

Fac. de Ciências sociais

195

Fac. de Direito

185

Fac. de Direito

306

Fac. Com. Filosofia

452

Fac. Com. Filosofia

313

Fac. de Educação

38

Fac. de Educação

67

Fac. de Psicologia

30

Fac. de Psicologia

75

Fac. de Serviço social

23

Fac. de Serviço Social

43

Fac. de Fonoaudiologia

11

Fac. de Fonoaudiologia

29

FEA

546

FEA

614

Financeiro

10

Financeiro

0

Funcionários

66

Funcionários

5

Graber

17

Graber

Indeterminados

19

Indeterminados

0

NTC

12

NTC

2

PAC

32

10

PAC

59

Pastoral universitária

6

Pastoral universitária

16

Pindorama

1

Pindorama

Pós-Graduação

330

Pós-Graduação

Professores

73

Professores

Público externo

49

Público externo

Recepção dos calouros

3

Recepção dos calouros

0
268
24
283
0

Restaurante

90

Restaurante

Segrac

41

Segrac

42

Sesmt

7

Sesmt

19

36

Setal

291

Setal

788

Siga

54

Siga

46

Sugestões

46

Sugestões

0

Tesouraria

44

Tesouraria

26

TV PUC-SP

12

TV PUC-SP

20

Vandalismo contra a PUCSP
Vários deptos.
Vestibular/transferência

7
66
369

Vandalismo contra a pucsp

130

Vestibular/transferência

410

18

Videoteca/Tuca

Vrac

89

Vrac

Vrad
Pedidos externos
TOTAL

139
42
260
6559

2

Vários deptos.

Videoteca/Tuca
Vracom

Vracom
Vrad
Ambulatório médico
Aulas inaugurais

10
162
86
234
9
24

Consulteg

7

Controladoria

9

Problemas de
atendimento
TOTAL

168

42
105

3
6894

Fonte: Relatório da Ouvidoria 2006 e 2007.
Obs: O número elevado de casos em algumas Faculdades podem ser proporcionais ao número de alunos.

é sempre muito criticada. Também foram colocadas questões relativas aos computadores
disponíveis, equipamentos para audiovisual e
quanto ao ruído ambiental.
Quanto às proposições do setor, destacou-se:
• Necessidade de rede de comunicação interna
(Intranet), que facilitaria o intercâmbio entre
os funcionários e professores em demandas
que, muitas vezes, são feitas à Ouvidoria e
que tocam vários departamentos ou faculdades simultaneamente.
• Urgência da interface de sistemas informativos, que foi agilizada, mas falta ainda muito
para que os diferentes bancos de dados dialoguem.
• Manter o deslocamento do Ouvidor pelos
diferentes campi da universidade, dado que
a Ouvidoria está instalada no campus Monte
Alegre e ampliar o contato com o docente.
Conforme autoavaliação do Setor: “a ação
da Ouvidoria oscilou entre o eficaz e o paliativo. Não foi preciso estimular a participação da
comunidade em tarefas de fiscalização, melhoria
e planejamento da vida acadêmica, pois o senso
crítico de nosso público é bastante desenvolvido.
Muitas das críticas da comunidade apontaram
alternativas possíveis e todas elas foram dadas a
conhecer a todas as instâncias decisórias”.
Pode-se afirmar que a Ouvidoria, com
atuação recente na universidade (criada em
2004), vem cumprindo suas funções de canal
de contato direto de participação, tendo como
principal público os alunos da universidade.
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O relatório do Setor situa as principais
problemáticas explicitadas à Ouvidoria, no
período, assim como faz indicações importantes
de encaminhamentos para o aperfeiçoamento
da universidade e de sua atuação:
• Em 2006, a comunicação com a Ouvidoria foi
marcada pelo momento delicado e traumático
das demissões dos professores. Foram recebidas 227 mensagens referentes às demissões de
professores no mês de janeiro de 2006.
• Uma das maiores demandas dos alunos
referiu-se a desacordos quanto aos processos
de atribuição de notas ou de critérios de avaliação dos professores.
• As questões relativas a bolsas de estudos
também exigiram atenção e acompanhamento pelo Setor e referem-se à política de
bolsas da instituição. Boa parte dos alunos
não consegue acompanhar as demandas da
Bolsa Escola da Família e outra parte não foi
contemplada pelas bolsas e busca alternativas
para sua situação de inadimplência.
• Problemas relativos a pagamento de mensalidades também foram frequentes, com
apresentação de críticas quanto às formas e
modelos de cobrança financeira pela Setal e
aos procedimentos de cobrança de débitos,
revelando muitas vezes informações contraditórias e falta de articulação entre Setal,
Expcom e Tesouraria.
• Quanto à Pós-Graduação, a maior dificuldade apontada residiu nos horários desconectados de funcionamento dos inúmeros setores.
• As reclamações relativas à Cogeae referiram a
pouca eficácia do atendimento telefônico.
• As demandas do público externo foram em
sua quase totalidade referentes a informações
e esclarecimentos de transferências, e-mails
de professores e uso da biblioteca.
• A qualidade da alimentação oferecida nos
restaurantes também foi objeto de reclamações contínuas de alunos e funcionários.
• A infraestrutura do campus Monte Alegre,
particularmente no prédio Bandeira de Melo

Imagem pública da instituição
nos meios de comunicação social
Como resultado da avaliação do período
2005 e 2006, foi proposto um reforço na visibilidade da imagem da PUC-SP como instituição
de excelência acadêmica, buscando superar elementos negativos veiculados, além de busca na
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Figura 7 – Boletim Eletrônico

Figura 7. Boletim Eletrônico

Figura
Boletim Eletrônico
Eletrônico
Figura66.– Boletim

•

•
•
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Criação do boletim eletrônico PUC-SP em
Pauta, enviado a um mailing de 2.100 jornalistas de diversas editorias.
Atendimento de jornalistas para indicação de
fontes da PUC-SP: 1.576.
Atendimento de jornalistas com acompanhamento de equipes pelos campi: 60.

Algumas ações que também concorreram para a preservação da imagem pública da
PUC-SP como instituição de excelência acadêmica, foram desencadeadas pela área de atuação
mercadológica da ACI, podendo-se apontar:
• Acompanhamento e avaliação da con
corrência.
• Avaliação sobre a percepção do aluno com
relação à Universidade.
• Avaliação sobre a percepção do aluno de diferentes universidades com relação aos seus
cursos e as suas universidades.

•

•

Avaliação e negociação de permutas com as
diversas mídias.
Recepção e avaliação de mídia impressa com
relação ao retorno junto aos diversos públicos da PUC-SP.
Contato entre a PUC-SP e a agência de
Publicidade Satélite SMG.

Pode-se ainda destacar no período, como
importante canal para comunicação da comunidade, a implantação do site do Redesenho
Institucional enquanto espaço informativo e de
participação, continuamente atualizado durante
o período de discussão da proposta do redesenho da PUC-SP.
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III – GESTÃO E APOIO INSTITUCIONAL
1 – Organização e gestão

175

2 – Infraestrutura

185

3 – Avaliação e planejamento

193

4 – Sustentabilidade financeira

205

1 – ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO

Adequação da gestão ao cumprimento dos

•

Estudo – Redesenho.

O monitoramento da dimensão Organização e Gestão teve como referência a Matriz de
avaliação da dimensão1 construída pela comunidade no 1º ciclo avaliativo, 2005/2006. Essa
matriz foi complementada no ciclo 2007-2008,
tendo como base os “Encaminhamentos para
tomada de decisões para o aperfeiçoamento da
Organização e Gestão”, apontados a partir dos
resultados da avaliação no 1º ciclo. Tais aspectos
constituíram indicadores e critérios para monitoramento, com o objetivo de retroalimentação
da universidade para ajuste e otimização dos
resultados desejados.
São apresentados, a seguir, os indicadores
e descritores organizados pelas categorias previstas na matriz avaliativa da dimensão, que serão
orientadores do monitoramento do ensino na
PUC-SP neste ciclo de avaliação:

•

Reforma do estatuto.

Indicadores

Iniciativas que favoreçam a comunicação
entre diferentes setores, órgãos e áreas:

•

Renovação e atualização dos recursos tecnológicos, assim como a implementação de diversas
medidas de controle administrativo financeiro.

•

Renovação dos quadros de liderança da universidade.

Aperfeiçoamento dos sistemas de controle
de processos administrativos de serviços de
apoio:

•

Implantação de uma política austera de controle de custos, racionalização e otimização de
recursos.

1

Questões avaliativas constantes da Matriz de autoavaliação institucional da Organização e Gestão são:
1 – Qual é a estrutura organizacional da PUC-SP?
2 – Existem entidades organizadas de alunos, professores
e funcionários na Universidade?
3 – Qual o modelo de gestão administrativa proposta para
a PUC-SP no período de 2004/2008?
4 – O processo de tomada de decisões institucionais e o
processo de gestão contemplam os ﬁns e objetivos institucionais?
5 – O plano de gestão é coerente com a estrutura organizacional da PUC-SP?

Iniciativas que favoreçam
a comunicação entre diferentes
setores, órgãos e áreas
Como iniciativa para ampliar a comunicação entre diferentes setores, órgãos e áreas
foi destacado, no período entre 2006 e 2007,
o investimento nas Políticas Tecnológicas relativas a reestruturação da área informacional, de
maneira a garantir a unificação e a abrangência
necessárias ao suporte do conjunto das atividades da Universidade.
Para tanto, a Assessoria de Políticas Tecnológicas – APT, priorizou investimentos no setor
interno de Redes, Sistemas e Suporte, adquirindo, em 2006, um sistema de gestão integrado
(ERP) da empresa RM Sistemas (Totvs), capaz
de substituir os antigos sistemas e procedeu às
reformas administrativas pertinentes. Durante
2007, vários módulos foram implantados em
setores como Controladoria, DRH.
Também foram ampliadas e consolidadas
as ações dos setores internos de Desenvolvimento de Sistemas e Núcleo de Mídias Digitais, este
último com a tarefa de manter e atualizar todo
o conteúdo digital da Universidade; criar novos
sites e conteúdos digitais a serem disponibilizados; manter e atualizar conteúdos para ambientes de Educação a Distância.
Em 2006, a Divisão Redes, Suporte e
Telecomunicações implantou o modelo de
Condomínio Digital de Telefonia, consolidação
dos servidores e aplicativos; nova fibra óptica
de saída, novas políticas de segurança; upgrade
link Monte Alegre, Derdic e Sorocaba; comprou
cerca de 350 novos computadores de primeira
linha para setores administrativos e acadêmicos.
Em 2007, outras iniciativas foram tomadas: implantação do Outsourcing de Impressão,
com redução do custo de cópias e impressão em
mais de 50%; implantação do plano de celulares
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objetivos e projetos institucionais:
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corporativos; nova compra de computadores
de primeira linha, para atender às necessidades
acadêmicas e administrativas; licenciamento
Institucional de plataformas Adobe, Microsoft e
Corel; regularização de diversos softwares acadêmicos em uso nos laboratórios de informática;
implantação de um Projeto de Financiamento
Institucional para Manutenção Tecnológica
FIMT – MEC/SESu, com investimento para
licitação de computadores, projetores multimídia, no-breaks, equipamentos para redes sem fio,
servidores, notebooks, TVs; desenvolvimento de
um sistema para organização da Base de Dados
sobre os serviços comunitários da PUC-SP; realização da primeira videoconferência para defesa
pública de dissertação de mestrado, com integrante da banca a distância; desenvolvimento de
ferramenta de apoio à Avaliação Institucional e
à Comissão Própria de Autoavaliação.
Além dos investimentos em diferentes
setores, a gestão também investiu na implementação do Projeto de Integração de seus sistemas
tecnológicos. Para tanto, em 2006, a universidade contratou a RM Sistemas, iniciando a
substituição dos antigos sistemas dentro de um
processo de unificação. Com a implantação do
RM na Coordenadoria, DRH, Setal e Secretarias Acadêmicas, em 2007 foram emitidos
boletos bancários pelo novo sistema, em 2008.
A necessidade de integração de sistemas informativos justificou-se pela detecção dos seguintes
problemas:
• Pulverização de miniaplicativos administrativos específicos que não se integram de forma
sistemática.
• Sistema SAE desatualizado, tanto tecnologicamente quanto em termos de suporte aos
processos acadêmicos.
• SI2: problemas de modelagem e arquitetura
(escalabilidade, usabilidade, manutenção,
documentação e outros).
• Diversas “bases de dados” espalhadas pela
universidade e que não se relacionam.

O RM é um sistema integrado de gestão
corporativa que tem como característica principal interligar todos os sistemas de informação da
Universidade. A tecnologia incorporada no RM
permitiu que a PUC-SP adotasse essa nova abordagem em substituição aos sistemas antigos, que
necessitavam de revisão; além de incompatíveis
entre si, tais sistemas eram obsoletos. Essa possibilidade de integração ocorre por meio de sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning –
Sistemas Integrados de Gestão) que são plataformas de software desenvolvidas para integrar
os processos dos diversos departamentos de
uma instituição, possibilitando a automatização
e armazenamento de todas as informações de
negócios. As vantagens desse novo sistema pode
ser assim definida:
• Processos integrados.
• Gestão por centro de custo.
• Base de dados única.
• Otimização dos processos.
• Integridade das informações.
• Melhoria no atendimento ao aluno (cliente).
• Modernização da tecnologia disponível (interna/externa).
• Agilidade nas decisões.
• Competitividade nos processos.
• Georreferenciamento estratégico.
• Planejamento e Ação.
• Gestão da inadimplência.
• Controle de evasão.
A implantação dessas vantagens exigiu da
instituição a necessidade de revisão de todos os
seus processos para que os mesmos pudessem
ser interligados. A implantação do RM, por
ser um processo complexo, exigiu, por algum
tempo, a convivência comum entre os sistemas
antigos e o novo. Em um primeiro momento,
essa adaptação significou transtornos – principalmente durante a fase de migração dos sistemas.
O organograma da equipe do projeto foi
assim definido:

^
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Figura 8 – Organograma da equipe do projeto

No exercício de 2007, ocorreu parcialmente a implementação do novo software
de gestão empresarial totalmente integrado
(Corpore RM), com o objetivo de fornecer suporte operacional e gerencial, principalmente
no que tange às áreas administrativa, financeira,
acadêmica e de saúde. A implantação do projeto deve ocorrer até junho de 2008, quando se
iniciará o processo de amortização, pelo prazo
de 5 anos.
A comunicação também foi favorecida
por meio da criação do setor interno de Desenvolvimento de Sistemas e do Núcleo de Mídias
Digitais, este último com a tarefa de manter e
atualizar todo o conteúdo digital da Universidade; criar novos sites e conteúdos digitais
a serem disponibilizados; manter e atualizar
conteúdos para ambientes de Educação a Distância. Algumas outras ações devem ainda ser
destacadas:
• Nos anos de 2005/2006, tivemos, na Divisão Redes, Suporte e Telecomunicações: remanejamento dos Servidores para área com
controle de acesso; implantação do modelo
de Condomínio Digital de Telefonia, consolidação dos servidores e aplicativos.

•

•

•

•
•
•

Nova fibra óptica de saída, novas políticas
de segurança; upgrade link Monte Alegre,
Derdic e sorocaba.
Compra de cerca de 350 novos computadores de primeira linha, para setores administrativos e acadêmicos.
Em 2007, teve início a implantação do
Outsourcing de Impressão, com redução
do custo de cópias e impressão em mais de
50%; implantação do plano de celulares corporativos; nova compra de computadores de
primeira linha, para atender às necessidades
acadêmicas e administrativas.
Licenciamento Institucional de plataformas
Adobe, Microsoft e Corel.
Regularização de diversos softwares acadêmicos em uso nos laboratórios de informática.
Implantação, em 2007, de um Projeto de
Financiamento Institucional para Manutenção Tecnológica FIMT – MEC/SESu, com
investimento de 12 milhões custeio e capital
relativo à infraestrutura de equipamentos –
computadores, projetores multimídia, nobreaks, equipamentos para redes sem fio,
servidores, notebooks, TVs – laboratórios e
serviços.
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•

•

•

Desenvolvimento de um sistema para organização da Base de Dados sobre os serviços
comunitários da PUC-SP.
Realização da primeira videoconferência para
defesa pública de dissertação de mestrado,
com integrante da banca a distância.
Desenvolvimento de ferramenta de apoio à
Avaliação Institucional e à Comissão Própria
de Autoavaliação.

Outro destaque em relação às ações que
favoreçam a comunicação entre os diferentes
setores, órgãos e áreas é a reestruturação da Assessoria de Comunicação Institucional (ACI)
Instalada no campus Monte Alegre na sala T-38
(térreo, prédio Sede); a ACI é um setor diretamente ligado à Reitoria e oferece estágio para
alunos do curso de jornalismo, a partir do segundo ano.
Segundo o Manual do Estudante (PUCSP, 2008, pp. 25 e 26) a ACI é
[...] responsável pela comunicação institucional
interna e externa da Universidade e (...) presta
atendimento à imprensa, por meio da indicação
de professores e pesquisadores para repercutirem
fatos de relevância política, social e econômica ou
concederem entrevistas, e é responsável ainda pela
home-page da PUC-SP (www.pucsp.br) e pelo
clipping diário de notícias sobre educação, emprego e religião.

Informações mais detalhadas sobre a atua
ção da ACI podem ser encontradas neste relatório no tópico relativo à Comunicação com a
Sociedade.
Aperfeiçoamento dos sistemas
de controle de processos
administrativos e de serviços
de apoio
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Para o aperfeiçoamento dos sistemas de
controle de processos administrativos foi desencadeada uma política austera de controle de custos, racionalização e otimização de recursos. Em

relação ao controle de custo e às informações
mais detalhadas sobre essa iniciativa, podem ser
encontrados neste relatório no tópico relativo à
dimensão Sustentabilidade financeira. A racionalização e a otimização de recursos podem ser
reconhecidas pelo conjunto de ações definidas
para a reorganização dos serviços de administração escolar, de apoio a gestão acadêmica e
dos expedientes acadêmico-administrativos das
faculdades.
Tais serviços ficaram a cargo da Secretaria
de Administração Escolar – SAE; de Consultoria Técnica de Apoio à Gestão Acadêmica –
Consulteg e de Expedientes Acadêmico-Administrativos das Faculdades – EAAF.
A estruturação desses setores resultou particularmente de estudos realizados pelo grupo
de trabalho – GT de Administração AcadêmicoEscolar, que trabalhou desde 2001 apresentando
projeto de reformulação envolvendo os referidos
setores. A resolução que institucionalizou a nova
estrutura organizacional foi publicada em abril
de 2008 (Resol. nº 33/2008).
A nova proposição implicou a reorganização de alguns setores, aglutinação de outros
e sistematização de ações que já vinham sendo
assumidas na instituição, como foi o caso da
Consulteg.
A SAE propiciou aos funcionários a ampliação do conhecimento dos processos existentes na Administração Escolar. Vale lembrar que
esses processos, antes da implantação da SAE,
eram desencadeados nas Unidades acadêmicas
que se constituíam a partir das Faculdades existentes, sendo o conhecimento até então limitado às diretrizes curriculares dos cursos praticados pelas Unidades acadêmicas. A dimensão da
SAE agregou ampliação do conhecimento ante
as normas acadêmicas e financeiras vigentes. A
implantação ainda apresentou dificuldades no
decorrer de 2008/2009, considerando o tempo
necessário à implantação do novo sistema integrado de gestão RM.

aos gestores e órgãos técnicos administrativos, bem como pelos subsídios à Reitoria
e aos colegiados superiores na definição de
ações para superação das deficiências apontadas, na revisão e nas projeções das políticas
de desenvolvimento de ensino, pesquisa e
extensão;
c) de Análise de Projetos, responsável específica pelo suporte técnico e administrativo
ao Cepe, pela análise técnica dos projetos
submetidos à sua aprovação e pelo apoio aos
gestores na elaboração e implementação dos
projetos de ensino, pesquisa e extensão das
suas unidades;
d) de Registros Acadêmicos Institucionais, responsáveis pela preservação e consolidação das
informações históricas acadêmicas visando:
a. fornecer suporte acadêmico e jurídico aos
registros escolares dos alunos, assim como
das informações legislativas externas que
forma o conjunto fundamental das bases
acadêmicas institucionais da Univer
sidade;
b. preservar o conjunto das informações e
estatísticas referentes a cursos, corpo docente, corpo discente e funcionários;
c. consolidar as informações solicitadas à
Universidade;
d. atuar como interface da Secretaria Geral
da Universidade no fornecimento dos dados estatísticos.
Os Expedientes Acadêmico-Administrativos das Faculdades encontram-se instalados
dentro de cada faculdade e estão subordinados
à Direção, cuja principal atribuição é garantir o
apoio técnico-administrativo necessário ao exercício das funções de gestão acadêmica
São atribuição dos Expedientes:
a) receber, registrar e encaminhar, devidamente instruídos, os respectivos andamentos, as
correspondências, os requerimentos, documentos e processos destinados à Direção e
aos demais gestores acadêmicos da Unidade;
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A SAE está instalada fisicamente no andar
subsolo do prédio Bandeira de Melo. Além desse núcleo central, deverão ser instalados Postos
Avançados de Atendimento nos demais campi.
Benefícios decorrentes da implantação:
a) o aluno é atendido num mesmo local, de
forma integrada; o atendente possui todas
as informações, tanto acadêmico-escolares
como relacionadas a sua situação financeira;
b) procedimento único de atendimento e registro; dessa forma, o problema das distorções,
tanto de prazos de atendimento, como a precisão das informações, é eliminado;
c) criação da sinergia de trabalho entre equipes;
por exemplo, a integração das equipes de
SAE, Segrac, URD, secretarias setoriais minimizam as atividades de retrabalho.
A Consulteg tem por competência fornecer aos órgãos de gestão executiva e deliberativa
superiores, bem como aos demais níveis da administração acadêmica da universidade, apoio
técnico-acadêmico e subsídios que garantam a
qualidade e a legitimidade tanto na elaboração
como execução dos planos e Projetos Acadêmicos Institucionais, além de subsidiá-los com as
informações de sua competência.
São funções da Consulteg, as seguintes
áreas de apoio:
a) de Consultoria, Estudos e Legislação, responsável específica pelo suporte técnico,
do conjunto de conhecimentos básicos e
técnicos sobre fundamentos da educação
superior, sua estrutura e funcionamento, e
sobre sua legislação básica, subsidiando os
gestores acadêmicos e colegiados deliberativos, sobretudo na definição das políticas de
ensino, pesquisa e extensão, na elaboração e
execução dos planos e projetos institucionais
(PDI e PPI), dos projetos pedagógicos dos
cursos, com suas organizações curriculares e
respectivos planos de formação;
b) de Sistemas de Avaliação, responsável pela
organização e sistematização dos dados de
avaliações internas e externas, pela assessoria
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b) organizar processos ou protocolizar correspondências ou documentos da Direção,
dando-lhes o devido encaminhamento;
c) encaminhar à Direção os relatórios gerenciais
de desempenho dos cursos, departamentos e
da faculdade;
d) arquivar correspondências e processos encerrados pela Direção e pelos demais gestores da
Faculdade;
e) digitar e encaminhar correspondências e documentos da Direção;
f ) agendar reuniões ou atendimentos em geral;
g) secretariar as reuniões e elaborar as atas;
h) despachar com a Direção e os demais gestores os seus respectivos expedientes;
i) dar suporte ao sistema de avaliação interna e
externa no âmbito da faculdade;
j) atuar em consonância com a SAE e a Consulteg, e com os órgãos a eles subordinados,
tendo em vista a permanente melhoria da
eficiência da Expediente;
k) exercer outras atribuições determinadas pela
Direção, compatíveis com a natureza do Expediente, vedada a sobreposição de funções e
atribuições de outros órgãos da administração acadêmico-escolar.
Para a implantação desses serviços, foi
organizada a capacitação do pessoal para a nova
estruturação da administração escolar da universidade. A formação teve como objetivos não
só treinar os colaboradores nos processos operacionais/técnicos, mas também e principalmente
criar um programa que gerasse atitudes que
possibilitassem o desenvolvimento de um clima
organizacional agradável e um desempenho de
excelência no atendimento ao aluno, às áreas
parceiras e às pessoas/organizações externas.
Informações mais detalhadas sobre essa iniciativa podem ser encontradas neste Relatório no
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tópico relativo à dimensão Política de Pessoal.

Adequação da gestão
ao cumprimento dos objetivos
e projetos institucionais
A adequação da gestão, no período entre
2006 e 2007, ao cumprimento dos objetivos e
projetos institucionais da PUC-SP previstos no
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
foi marcada por dois eventos que, apesar de distintos, têm caráter complementar: a revisão do
Estatuto e o Redesenho Institucional.
Em relação ao Estatuto, em agosto de
2006, o Conselho Superior Universitário (Consun) aprovou a formação de uma comissão para
coordenar o processo junto à Reitoria. Essa
Comissão foi composta pelos seguintes conselheiros:
1) Mariângela B. Wanderley (Diretora do Instituto de Estudos Especiais)
2) Cibele Isacc S. Rodrigues (Diretora do Centro de Ciências Médicas e Biológicas)
3) Madalena G. Peixoto (Diretora do Centro de
Educação)
4) Maria Margarida C. Limena (Diretora do
Centro de Ciências Humanas)
5) Ivone C. Dias Gomes (Representante dos
Professores do Centro de Educação)
6) Andréa de Melo (Representante dos Funcionários Administrativos)
7) Ronaldo Martins (Representante dos Funcionários Administrativos)
8) Gisele dos Santos Santana (Representantes
dos Estudantes do Centro de Educação)
O objetivo era subsidiar a atualização do
Estatuto da PUC-SP, ante as exigências contidas
no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC,
estabelecido entre o Ministério Público e a Fundação São Paulo.
No decorrer dos trabalhos, a Reitoria
apresentou à Comissão estudos e diagnóstico
institucional, demonstrando a necessidade de
se dar início a um processo de ampla reforma
do modelo organizacional da Universidade.
Esse estudo foi apresentado pela Reitoria ao

Exposição de Motivos –
Texto elaborado pela Comissão
do Consun (29/11/2007)
Dimensão e complexidade da Universidade

A PUC-SP tornou-se uma Universidade
de grande porte ao longo de seus sessenta anos.
Os vários aspectos que compõem seu desenho
institucional atual são resultado desse crescimento no ensino, na pesquisa e na extensão e,
ao mesmo tempo, de modelos organizacionais
oriundos de disposições legais externas ou endogenamente construídos. De fato, em termos de
organização institucional, as Universidades, ao
menos as clássicas, resultam de uma composição
de conceitos, estruturas e rituais medievais e/ou
modernos, de forma que a dialética entre passado e presente ou entre preservação e atualização
tem acompanhado todas elas ao longo de suas
histórias.
A PUC-SP foi inspirada, originalmente,
na Universidade de Louvain, sendo erigida da
incorporação e agregação de Faculdades anteriormente constituídas e viveu seus primeiros
tempos como um corpo marcado pela diversidade de unidades com gestão superior unificada
(Reitoria e Consun). A reforma do estatuto de
1970, ancorada no documento de Buga, redesenhou a universidade preservando parte dessas
estruturas, fundindo unidades paralelas e incorporando a figura de Departamentos. Desde

então, a Universidade passou por um expressivo
crescimento, do ponto de vista do desenvolvimento de novas áreas de conhecimento e, consequentemente, de programas de pós-graduação,
educação continuada, cursos de graduação e
atividades de extensão.
Nos 60 anos de sua história é possível
identificar três fases e níveis de influência:
a) implantação da educação católica superior
na forma de Universidade, com predomínio
das humanidades e com finalidade principal
de ensino (1946-1969); período em que a
influência da PUC-SP era, sobretudo, local;
b) adesão ao modelo de Universidade de pesquisa com a preservação da tradição humanista,
cujo marco é a fundação da Pós-Graduação
(1969-1990); período no qual a PUC-SP
transformou-se em universidade de influência nacional;
c) a fase que se abre na década de 1990 é marcada pela exploração de novas tendências
em diálogo com as transformações culturais
e tecnológicas da sociedade e com a mundialização, e o grande desafio dessa fase em
que ainda vivemos é a internacionalização da
PUC-SP, e a correspondente busca de articulação e de reconhecimento nesse âmbito
maior.
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Consun, em reunião extraordinária de 20 de
setembro. Nessa mesma reunião, a Comissão
foi incumbida pelo Consun de elaborar uma
exposição de motivos que justificasse uma profunda reforma do desenho organizacional da
PUC-SP, com consequente reforma estatutária,
ampliando as atribuições iniciais da Comissão.
Na reunião de 25/10, a Comissão apresentou a exposição de motivos que se segue, e o
Consun resolveu divulgá-la à Universidade por
meio de seus representantes, desencadeando
assim um amplo debate sobre a reforma estatutária.

Características Históricas da PUC-SP

Ao menos dois aspectos merecem ser
aqui ressaltados em relação às características da
PUC-SP. Primeiramente, foi o tempo da consolidação de uma identidade para a PUC-SP, que
se expressou no modelo confessional, filantrópico e comunitário, marcada pelas práticas democráticas, pela resistência política e pela inclusão
social. Em segundo lugar, a consolidação de
um determinado modelo de gestão acadêmica
e de administração econômico-financeira que
subsiste ainda hoje com sua lógica, a despeito
do crescimento significativo da população universitária.
A realização das atividades-fim da universidade pressupõe estruturas organizacionais
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que administrem diretamente as suas dinâmicas
acadêmicas, bem como estruturas administrativas que forneçam os meios para a sustentação
e gestão dessa finalidade. Depois da reforma
de 1970, a Universidade avançou do ponto de
vista do ensino e da pesquisa, do número de
programas de pós, de modalidade de cursos,
de grupos de pesquisa. Criou, para tanto, novas estruturas administrativas a partir de uma
lógica de anexação, não dando conta de elaborar uma concepção e uma estrutura geral que
oferecessem as condições de uma coordenação
orgânica entre o todo e as partes. As atuais
demandas, advindas das exigências e dos serviços acadêmicos, têm como causa imediata o
crescimento dos corpos discente e docente, as
novas tecnologias, o desenvolvimento das áreas
e níveis de conhecimento, a concepção atual de
universidade e as novas questões postas pela sociedade. Tais demandas não possuem, contudo,
correspondências condizentes no âmbito da administração geral da Universidade e clamam por
modificações que respondam, ao mesmo tempo,
por uma renovação do sistema geral de gestão da
Universidade com suas estruturas e processos,
por um redesenho das áreas de conhecimento e
pela criação das condições para a inserção qualificada da instituição na sociedade nacional e
internacional.
A necessidade da reforma e os princípios
a serem preservados
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A reforma que hoje se impõe tem como
grande princípio a revisão crítica e criativa do
presente, a partir da preservação de aspectos
positivos do passado e das projeções de futuro.
Deve levar em conta as mudanças que ocorreram nos últimos anos: o surgimento de novos
campi;
• a emergência da figura decisiva do coordenador de curso.
• crescimento da pós-graduação e da educação
continuada.
• a relação instável e indefinida com a mantenedora.

Ao mesmo tempo, a reforma deve, também, tentar equacionar problemas que se acumularam:
• desarticulação entre unidades responsáveis
por ensino, pesquisa e extensão;
• fragmentação, paralelismo e isolamento de
setores do ponto de vista das funções e dos
fluxos;
• multiplicação de instâncias que burocratizam excessivamente os processos; modelo de
financiamento centrado em mensalidades.
• inadequação das estruturas acadêmico-administrativas do ponto de vista da sustentabilidade financeira;
• incoerências e inconsistências do atual estatuto que foram sendo contornadas por portarias, resoluções e deliberações.
No entanto, a qualidade e a importância
da PUC-SP estão associadas a princípios que
correspondem a valores de fundo que devem ser
preservados e aperfeiçoados:
• a autonomia universitária (didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial);
• a democracia interna;
• a educação humanista e o compromisso
social;
• a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão;
• a dimensão plural, crítica e participativa da
comunidade universitária;
• o protagonismo da PUC no cenário do ensino superior brasileiro.
O Redesenho Institucional da PUC-SP
teve início em agosto de 2006 no Conselho
Universitário. Desde então, a discussão ganhou
outros âmbitos, o que possibilitou criar espaços
de discussão sobre novas estruturas que permitissem que a Universidade tivesse dinâmicas
mais ágeis e integradas para a realização de suas
atividades-fim: ensino, pesquisa e extensão.

De um lado, um apelo histórico da comunidade
universitária, que, desde a década de 1980, já
diagnosticava a necessidade de reforma de seu
ordenamento instrucional. De outro, a crise financeira demonstrou que os problemas da universidade tinham caráter sistêmico, envolvendo, além de
aspectos de gestão, também dimensões estruturais.
(Relatório de Gestão 2004/2008, p. 26)

O assunto Redesenho foi incluído na
pauta de discussão dos diferentes setores da
universidade no CCMB, foram dez encontros;
no Centro de Educação, cinco reuniões abertas
com estudantes, funcionários e professores; no
CCH, o redesenho foi tema de três sessões do
Conselho de Centro; no CCJEA – a FEA e o
Direito – discutiram internamente o redesenho.
A Reitoria também aceitou a solicitação de diversas unidades para apresentar sua proposta.
Foram 12 encontros: com os Centros e a Pós,
funcionários, Cogeae, Derdic, Consulteg e as
faculdades FEA, Direito, Fonoaudiologia e
Ciências Sociais.
Para ampliar a divulgação e a participação
da comunidade a Cori instituiu um portal –
www.pucsp.br/redesenho, onde foram concentradas as discussões sistematizadas, por meio de
boletins, documentos e propostas.
A Cori – Comissão do redesenho Institucional – também ampliou as discussões sobre
o redesenho, organizando eventos no início do
segundo semestre de 2007. Buscou-se fomentar
reflexões sobre temas importantes que guardam
estreita ligação com a organização interna da
Universidade. Como exemplo, foi organizado
um debate com a comunidade composto por
três mesas de trabalho: Mesa 1 – As relações
entre as áreas de conhecimento e a organização
da Universidade: Mesa 2 – Legislação e Política
Educacional Superior Brasileira: implicações no
redesenho institucional da PUC-SP; Mesa 3 – A

natureza comunitária da PUC-SP e os modelos
de gestão: democracia, autonomia e sustentabilidade.
As propostas iniciais foram assim descritas
pela CORI:
Reitoria: O principal ponto da proposta
é a criação dos Institutos, figuras acadêmicoadministrativas que se constituiriam em torno
de grandes áreas de conhecimento. Os Institutos abrigariam programas de pós-graduação,
cursos de graduação e de educação continuada
(especialização, aperfeiçoamento e extensão) e
seriam estruturados tendo como base os departamentos. Segundo a direção da Universidade,
a proposta vem sendo construída por uma comissão interna, mas tem fundamento em uma
série de debates realizados em diversas unidades
acadêmicas.
Centro de Ciências Médicas e Biológicas (CCMB): As mudanças apontadas pelo
CCMB indicam a reorganização da Universidade por áreas epistemológicas. O Centro aponta
também alguns pressupostos que deveriam ser
observados durante o processo de reorganização, como a importância da área da Saúde ser
alocada no atual CCMB (campus Sorocaba),
manutenção da estrutura departamental e dos
diretores técnicos e administrativos do Hospital
Santa Lucinda.
Pós em História da Ciência: A equipe do
programa sugere formas de propiciar interfaces
entre os grandes campos ou áreas do conhecimento. Para tanto, propõe a criação de “centros”
ou “núcleos”, localizados no cruzamento entre
os grandes campos ou áreas do saber, que seriam
os pontos nevrálgicos de trabalho conjunto e
diálogo entre essas áreas.
Prof. Adilson José Gonçalves: O professor apresenta “primeiras ideias” sobre a criação
de um curso de Pós-Graduação stricto senso de
caráter profissionalizante, em Teoria, História e
Crítica da Arte ou Fundamentos Teóricos, História e Crítica de Arte.

Organização e gestão

O processo legislativo do Redesenho
Institucional foi proposto atendendo a duas demandas distintas:
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Profa. Lúcia Santaella: A professora
sugere a criação de um Instituto de Interfaces
Tecnológicas, que atravessaria a área de humanidades até alcançar a informática e a engenharia
computacional. Seria um cruzamento de saberes
educacionais, técnicos, informáticos e estéticos
que abrigaria cursos, programas, grupos de pesquisa e projetos de extensão já existente e outros
que deverão surgir.
Prof. Luiz Augusto de Paula Souza:
A posição do professor é a de que é possível
se apropriar das dimensões epistemológicas
como referência ao debate organizacional sem
transformá-las em enquadramento: indica que a
aglutinação das instâncias seja feita por meio de
seus objetivos, finalidades, vocações.
Prof. Luiz Eduardo Wanderley: Trata-se
de uma reflexão sobre a natureza institucional
da PUC-SP (instituição privada, confessional,
comunitária, filantrópica, sem fins lucrativos).
O professor propõe difusão massiva de documentos de nossa história particular, da Igreja
Católica e dos projetos de educação superior das
últimas décadas, para que todos os interessados
conheçam essa história.
José Nagamine (Consulteg): O documento traz uma reflexão sobre a democracia da
PUC-SP e seu modelo de gestão, retomando
um histórico desde a reestruturação da Univer-

sidade, no final dos anos 60. Fala também sobre
a importância do redesenho no atual momento
por que passa a instituição.
Pós-graduando Eric Calderoni: O aluno apresenta diversas sugestões (eleição para
diretor de campus, ouvidor e diretor da Cogeae,
mudanças na composição do Conselho Universitário e da Comissão Geral de Pós-Graduação,
valorização da carreira docente, atribuições da
Cipa, entre outros) e já aponta redações dos artigos referentes a essas modificações no Estatuto
da PUC-SP.
Prof. Helgo Max: Propõe uma reflexão
a respeito da excelência aliada à sustentabilidade. Uma das sugestões é o estabelecimento de
critérios mínimos para a constituição de instâncias administrativas ante a sustentabilidade
necessária.
Ao final de 2007, as propostas estavam
se constituindo em torno de algumas questões:
ampliação da articulação dos níveis de ensino
graduação, pós-graduação e educação continuada; redefinição na administração superior
com troca das três Vice-reitorias (Acadêmica,
Administrativa e Comunitária) por cinco PróReitorias (Graduação, Pós-graduação, Educação Continuada, Cultura e Relações Comunitárias e Planejamento, Desenvolvimento e
Administração).

2 – INFRAESTRUTURA

Utilização da infraestrutura no

O monitoramento da dimensão Infraestrutura teve como referência a Matriz de avaliação, construída pela comunidade no 1º ciclo
avaliativo, 2005/2006, na qual estão registradas
as questões norteadoras do trabalho.1 Essa matriz
foi complementada no ciclo 2006-2007, tendo
como base os Encaminhamentos para tomada de
decisões para o aperfeiçoamento da infraestrutura,
apontados a partir dos resultados da avaliação
no 1º ciclo. Tais encaminhamentos constituíram indicadores e critérios para monitoramento
das ações, com o objetivo de retroalimentação
da universidade para ajustes e otimização dos
resultados desejados.
São apresentados a seguir os indicadores e
descritores organizados pelas categorias previstas na matriz avaliativa da dimensão, que serão
orientadores do monitoramento da extensão na
PUC-SP neste ciclo de avaliação.

•

Indicadores

Expansão dos Espaços Institucionais

Expansão dos espaços institucionais

•

Replanejamento e integração funcional dos diferentes espaços (campi Monte Alegre e Santana);

•

Implantação do campus Barueri.

•

Ampliação do número de salas de aulas e laboratórios (campi Monte Alegre e Marquês de
Paranaguá).

•

Ampliação dos espaços para expansão das atividades de pesquisa: salas de reuniões, atendimentos individuais, defesas de teses e dissertações (campus Monte Alegre).

•

Criação de novos espaços de convivência para
os alunos, funcionários e professores; (campi
Monte Alegre e Marquês de Paranaguá).

•

Ampliação da área de estacionamento (campus
Monte Alegre).

•

Investimento na praça de alimentação: acústica, climatização e reorganização do paisagismo
(campus Monte Alegre).

1

Questões avaliativas constantes da Matriz de autoavaliação institucional da Infraestrutura são:
1 – A infraestrutura da instituição (instalações, equipamentos e serviços oferecidos) tem favorecido as atividades
de ensino, pesquisa e extensão?

desenvolvimento de prática pedagógica
Construção da Clínica de audição, voz e linguagem (Derdic).

•

Construção do Ginásio de Esportes Osmar Santos (Derdic).

•

Investimento no Centro de Capacitação Profis-

Conservação dos espaços existentes na
Universidade: Foco nas Bibliotecas

•

Investimento

na

digitalização

da

produção

acadêmica da PUC-SP.

•

Infraestrutura

sional (Derdic).

Investimentos nas bibliotecas: ampliação de
espaço, de acervo, entre outros.

Conservação dos espaços existentes na
universidade: Foco nos Laboratórios

Adaptação da infraestrutura para alunos com
necessidades especiais

Para investimentos e manutenção da infraestrutura da universidade, com vistas a oferecer melhores condições para as ações educacionais, a universidade contou com verba federal,
decorrente de medida provisória, aprovada pelo
gabinete do Presidente da República e vinculada às ações do Ministério da Educação para
melhoria dos espaços físicos da Universidade,
tecnologia de informática, entre outros benefícios dessa natureza. A verba, recebida no final de
2006, totalizou o valor de R$ 12 milhões. Desse
montante, em 2007, houve aprovação de investimentos de R$ 2.000.000,00 para manutenção
e reformas.
Para analisar a expansão dos espaços institucionais, os descritores foram organizados por
campus.
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Campus Monte Alegre
Aprovação dos projetos dos novos edifícios
a serem construídos no corredor Cardoso
de Almeida/ Monte Alegre

Constatou-se no período avaliado,
2006/2007, um investimento para aprovação de
projetos de edificações a serem construídos no
corredor Cardoso de Almeida/ Monte Alegre,
previstas como essenciais à expansão e melhoria
das condições de infraestrutura da universidade:
• Foram aprovados na prefeitura, em 2006,
os projetos dos novos edifícios, incluindo
ações sobre o tráfego, dadas as características desses edifícios como conjugados. Os
projetos foram elaborados pelo arquiteto
Rino Levi. Houve, também, a aprovação no
Depave – Departamento de Preservação de
Áreas Verdes, tendo em vista a população
de 19 árvores a serem replantadas. Todos os
projetos executivos foram aprovados, ou seja,
projeto de elétrica, hidráulica, elevador, ar
condicionado, paisagismo, ventilação, luminosidade, som dentro da sala, acústica, além
dos projetos estruturais e os de fundação. A
construção dos edifícios exigiu providências
relativas à transferência de setores que estavam alocados nos espaços a serem ocupados
pelos novos prédios, o que implicou:
• Discussão e negociação com diferentes setores envolvidos no trabalho de planejamento
para a disponibilização de outros espaços ou
locação, se necessário.
• Decisões quanto à transferência de dois
grandes setores: Psicologia Experimental
e Biotério e a Clínica Psicológica. As ações
foram iniciadas em 2006 e complementadas
em 2007. O primeiro foi alocado em abril de
2007, em parte de um imóvel na Rua Bartira,
sendo que a alocação definitiva deste setor foi
prevista para 2008. O imóvel não pertencia

à PUC em 2006, portanto, de certa forma
foi uma ampliação de espaço da universidade. Nesse ano também foi desencadeado
o processo de negociações e adaptações para
transferência da Clínica Psicológica para o
espaço do atual Departamento de Recursos
Humanos – DRH, no piso estacionamento
do edifício Bandeira de Mello, prevista para
se iniciar em 2008. Para tanto, houve investimento no local, que foi totalmente climatizado. O espaço permite a construção de
playground e a área é adequada às necessidades da clínica, atendendo, inclusive, critérios
para o seu credenciamento junto ao Sistema
Único de Saúde – SUS. Possibilita também
a ampliação do atendimento à comunidade
universitária: funcionários e estudantes.
A desocupação da área foi prevista para
2008 e a conclusão do processo de transferência
para o início de 2009.
Reordenação e melhoria de espaços
institucionais

Foram desencadeadas várias iniciativas de
reordenação de espaços no campus Monte Alegre, envolvendo diferentes imóveis, onde estão
alocados setores da universidade no entorno da
sede principal, buscando a racionalização do uso
e ampliação de possibilidades, sendo que algumas iniciativas foram desencadeadas em função
da construção dos novos edifícios. Foram envolvidos nesse processo setores Administrativos
(DRH, DAS) TV PUC-SP, Brinquedoteca, Instituto de Estudos Especiais-IEE, Cogeae, Unidade de Registro de Diplomas-URD, Secretaria
Geral de Registro Acadêmico-Segrac, Secretaria
de Administração Escolar – SAE, laboratórios
de informática, Cedic, Biblioteca, Escritório
Modelo, além da Psicologia Experimental e Biotério e a Clínica Psicológica, já citados. As seguintes ações foram encaminhadas no período:
• O Centro administrativo, localizado no
subsolo do edifício Bandeira de Mello, foi
deslocado para o edifício João Ramalho. Esse
processo não foi considerado uma ampliação

•

•

•

•

•

Foram entregues imóveis alocados pela TV
PUC-SP, que passou a ocupar espaços no
campus Monte Alegre.
Outra mudança importante foi feita a partir da liberação de espaço no subsolo, onde
funcionavam dois postos de atendimento
bancário, para instalação da Secretaria de
Administração Escolar (SAE) – (Central de
atendimento ao aluno e Registro Escolar)
e para ampliação de salas de laboratório de
informática. Em 2007, foram realizados estudos para transferência da agência bancária
Bradesco para o piso estacionamento, que
se efetivou neste mesmo ano. Em seguida,
também foram desencadeadas ações para a
transferência do Banco Real, para esse piso,
prevista para 2008.
A ampliação da biblioteca tornou-se viável
com base em estudos e providências para
utilização do espaço Bradesco em 2007 e
também no deslocamento do Cedic, a ser
concretizado mediante reforma das dependências de imóvel, na Rua Monte Alegre,
espaço antes ocupado pela Secretaria Geral
de Registro Acadêmico (Segrac).
Organização do arquivo central da Universidade. Essa foi uma ação importante
desenvolvida em 2007, que concentrou a
documentação da instituição e passou a ocupar dependências do imóvel da Rua Monte
Alegre, anteriormente citado, implicando a
racionalização do uso dos espaços nos campi.
Esse trabalho, iniciado em 2006, agregou a
catalogação e a digitalização dos arquivos,
com a utilização de serviços técnicos especializados na área.
A ampliação do Escritório Modelo foi realizada em 2007. Essa ação demandou a liberação
de uma dependência nos fundos do imóvel
em que o escritório modelo está alocado, utilizada para arquivos que foram transferidos
para o imóvel da Rua Monte Alegre. O espaço foi reformado, contribuindo para ampliação e melhoria do atendimento desse setor.

Infraestrutura

pelos gestores da área, mas uma transferência
na perspectiva de um novo conceito de gestão administrativa.
• As atividades de formação continuada coordenadas pela Cogeae, que funcionavam em
salas de diferentes campi da universidade localizados em São Paulo, foram concentradas
no Edifício Comendador Balbo, situado na
Rua Consolação. O objetivo dessa mudança
foi melhorar as condições de infraestrutura a
fim de consolidar um projeto da universidade
de constituição de um centro de excelência
integrado, dentro de padrões desejáveis de
qualidade para a realização de atividades de
extensão, aperfeiçoamento e especialização.
A transferência da Cogeae para o edifício
Balbo foi iniciada em 2007 para que o centro
administrativo pudesse ocupar o edifício João
Ramalho, onde ela funcionava parcialmente.
O campus Marquês de Paranaguá, localizado
nas proximidades do edifício, passou a sediar
turmas novas de cursos oferecidos neste ano por
este setor responsável pela coordenação da formação continuada oferecida pela universidade.
• Neste ano foi realizado, também, o estudo
para a transferência da unidade da Cogeae
que funcionava no edifício Francisco Matarazzo para o edifício Balbo, prevista para
março de 2008. No prédio da unidade alocada no Edifício Balbo esse setor funcionava
em quatro andares: térreo, 1º andar, 2º andar
e 13º andar. No final de 2007, foram alocados o 6º, 7º e 8º andares, o que ampliou em
mais 17 salas para 40 alunos e uma para 80
alunos. Também foi instalado um segundo
auditório com capacidade para 100 pessoas,
sendo que o primeiro, já existente, tem capacidade para 120 pessoas. Cabe ressaltar que
esses espaços são todos climatizados, com ar
condicionado central, para garantir um atendimento confortável ao tipo diferenciado de
público atendido, constituído por profissionais graduados.
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Aprovação do Projeto de Restauro

Criação de novos espaços de convivência;

do Prédio Sede da PUC-SP

investimento na praça de alimentação

Dado que o prédio sede da PUC-SP,
situado na Rua Monte Alegre é tombado como
patrimônio histórico, o projeto de restauro exigiu a aprovação pelo Condephat e no Ministério
da Cultura. Isso ocorreu em 2006 e aguarda patrocínio com base na Lei Rouanet.
A capela situada junto à universidade,
também tombada, tinha aprovação pela Lei
Rouanet do Ministério da Cultura, e, como não
se conseguiu patrocínio, foi reformada com recursos próprios, mediante arrecadação na comunidade. Tendo em vista os recursos financeiros
disponíveis, a capela teve realizada parcialmente
sua recuperação e restauro.

e oferecimento de vagas adicionais no

Ampliação do número de salas de aula
e laboratórios

A ampliação do número de salas foi prevista dentro da ação de readequação de andares
do edifício Bandeira de Melo. Foi definido o
investimento de 2 milhões (da verba de 12 milhões provinda do MEC) para a readequação de
dois andares desse edifício, especialmente para
recuperação do cabeamento elétrico e reforma
dos banheiros, o que deverá ocorrer no início de
2008, incluindo também ampliação do número
e do espaço das salas de aula
Quanto aos laboratórios, com a transferência do banco Bradesco para o piso do estacionamento e a locação do Cedic para imóvel
na rua Monte Alegre, previstas para 2008, será
possível a ampliação dos laboratórios de informática no piso do subsolo.
Ampliação dos espaços para expansão das
atividades de pesquisa

188

Em 2007, foram desencadeadas ações
para readequação de espaços de uso comum na
universidade envolvendo atividades de pesquisa.
Houve a instalação de quatro salas multiuso,
fundada em uma nova filosofia de ação que é o
compartilhamento dos espaços, o que foi adotado inclusive na pós-graduação.

estacionamento

Devido à prorrogação do prazo previsto
para a construção dos novos edifícios, não foi
possível implementar outros reordenamentos
de espaços, o que impediu a viabilização dos
investimentos previstos, voltados para a praça
de alimentação, a ampliação de vagas no estacionamento e a criação de novos espaços de convivência. Tais projetos foram postergados para
2008 e 2009.
Campus Barueri
A edificação do campus Barueri deu-se
com recursos da prefeitura de Barueri e a participação de diversos parceiros. Sua inauguração
integrou as atividades de comemoração dos 60
anos da Universidade, em agosto de 2006.
Em 2007, funcionavam nesse campus da
PUC-SP quatro graduações (Psicologia, Administração, Ciências Econômicas com ênfase em
Comércio Internacional e Fisioterapia), além
de cursos da Cogeae e o Projeto Foco (curso de
preparação para o vestibular). Como o campus
foi erguido em parceria com a prefeitura de Barueri, também são realizadas nesse local atividades organizadas pelas secretarias do município,
tais como oficinas de formação e atualização dos
professores da rede municipal de ensino.
Implantado, portanto, em 2006 e 2007,
com instalações ainda em conclusão, esse
campus teve algumas instalações complementadas e outras implantadas, oferecendo aos
estudantes: biblioteca, auditórios, laboratórios
(informática, anatomia, fisiologia, psicologia
experimental e clínica), 28 salas, (para aula,
reuniões, vivência, multiuso para pesquisas e
projetos), setor de alimentação, duas quadras
poliesportivas e um estacionamento para 150
veículos. Três salas e dois auditórios foram
patrocinados por empresas.

Campus Marquês de Paranaguá
Em 2006, foi elaborado o Projeto de Restauro dos Edifícios tombados do campus Marquês de Paranaguá, pelo prof. Paulo Bruno, da
FAU, que inclui ampliação de salas. Em 2007,
o projeto foi encaminhado para apreciação dos
órgãos competentes na área federal.
Foi aprovado, em 2007, o Projeto de
adequação do espaço físico do campus Marquês
de Paranaguá, o que viabilizará um conjunto de
reformas necessárias para o desenvolvimento das
atividades acadêmicas daquele campus. Também
foi implantado nesse campus o Centro de Estudos Semióticos (Cesima), ligado à História da
Ciência.
Campus Sorocaba
Em 2006, concluiu-se a ação jurídica para
reconhecimento do espaço da Universidade e
em 2007 foram realizadas reformas e ampliações, destacando-se:
• Reforma para a modernização do auditório
“Pacaembu”, com capacidade para acolher
100 pessoas e contando com projeção multimídia.
• Reforma e equipamento de Sala de Procedimentos Técnico/ cirúrgicos para os cursos de
Medicina e Enfermagem.
• Construção de 12 salas de cirurgia no Hospital Santa Lucinda, obedecendo a normas recentes da Anvisa. Tal investimento, mediante
empréstimo, permitiu a instalação do melhor

centro cirúrgico da região, cuja utilização
tem contribuído para diminuir déficit orçamentário do hospital.
Utilização da infraestrutura
no desenvolvimento da prática
pedagógica na Derdic
Constatou-se, no período avaliado,
2006/2007, a ocorrência de investimentos na
Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios de Comunicação – Derdic, que viabilizaram melhores condições para atendimento
fonoaudiológico, desenvolvimento físico e formação profissional do deficiente auditivo.
Assim, em 2007, foram concretizadas a
adequação de espaço físico e aquisição de equipamentos para o funcionamento dos seguintes
setores:
• Clínica para bebês (com patrocínio).
• Centro de Capacitação Profissional: Gastronomia, Informática e Multimeios.
• Ginásio de esportes “Omar Santos”.
• Clínica de audição, voz e linguagem.
• Centro de Audição da Criança CeAC.

Infraestrutura

No período avaliado, constatou-se que os
laboratórios de Anatomia, Fisiologia, biotério
foram instalados dentro de padrões modernos
e obedecendo às normas técnicas, oferecendo
condições de exaustão, ventilação e bancadas
adequadamente preparadas para os procedimentos do Programa de Psicologia Experimental. Foi também instalado um espaço inicial para
atendimento da Clínica Psicológica.

Conservação dos espaços
existentes na Universidade –
foco nas Bibliotecas
Dados avaliativos de 2006/2007 evidenciaram investimentos para a digitalização
da produção acadêmica da PUC-SP. Foram
realizados estudos e encaminhamentos para
a criação da Biblioteca Digital que incorporará, além de teses e dissertações, TCCs
(trabalhos de conclusão de curso), relatórios
de iniciação científica, monografias Lato e
Stricto Sensu, abrangendo a produção científica acadêmica da universidade.
As atividades tiveram início no período,
sendo que, conforme informações do setor, foi
iniciada a digitalização de Teses e Dissertações
produzidas da PUC-SP.

•
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e reserva de itens, facultados a professores,
alunos, ex-alunos e funcionários, também
foi mantido, no período avaliado, o serviço
de empréstimo de materiais bibliográficos
que não constam no acervo das Bibliotecas da PUC-SP com instituições externas.
Manteve-se também a disponibilização de
terminais para acesso ao catálogo e pesquisa
por Internet;
d) serviço de fotocópias: a Biblioteca manteve o oferecimento no próprio recinto de
serviço de fotocópia em concordância com
a Lei dos Direitos Autorais, permitindo a
reprodução de pequenos trechos de itens
de seu acervo exclusivamente para fins acadêmicos;
e) comutação bibliográfica no Brasil/exterior:

Outros investimentos ainda foram constatados relativos às bibliotecas:
a) manutenção e melhorias das Bibliotecas nos
diferentes campi – A PUC-SP assegurou, no
período avaliado, a manutenção das 6 bibliotecas existentes, distribuídas em diversos
campi, a saber: Biblioteca do campus Monte
Alegre, Nadir Gouvêa Kfouri; Biblioteca do
campus Marquês de Paranaguá, do Centro
de Ciências Exatas e Tecnologia (BMT);
Biblioteca Técnica no Ibirapuera, da Divisão
de Educação e Reabilitação dos Distúrbios
da Comunicação (Derdic) junto com a Bibrinq; Biblioteca do campus Sorocaba, do
Centro de Ciências Médicas e Biológicas
(CCMB); Biblioteca do campus Santana. Em 2006, foi montada e inaugurada a
biblioteca do campus Barueri;
b) sistema de informatização: verificou-se a continuidade da manutenção do software Aleph
que gerencia o Sistema de Bibliotecas da PUCSP e proporciona um trabalho compartilhado
entre as bibliotecas, além de possibilitar o estabelecimento de convênios cooperativos em
nível nacional e internacional;
c) sistemática de empréstimo: domiciliar, Internet, local: além dos serviços de renovação

Tabela 58 – Dados de comutação bibliográfica –
período 2006/2007
Comutação

2006

2007

Solicitações da PUC-SP

272

190

Fornecimento para outras
Instituições

310

212

TOTAL

582

402

Fonte: Biblioteca PUC-SP.

f ) atualização e ampliação do acervo 2006/2007.

Tabela 59 – Acervo impresso – Títulos, exemplares e periódicos (Data base: 31/12/2006)
Periódicos

DM/TD
Titulo

DM/TD
exem

DM/TD
em pdf

129.412

5.204

16.475

45491

1.312

18.088

1.085

760

1.222

0

8.603

739

1.480

1.480

0

Biblioteca

Títulos*

Exemplares*

BNGK

115.889

BCET

10.427

BTD

9.358

BCS

335

335

0

0

0

0

BCCMB

7.367

13.847

1.168

341

500

0

CEPRIL

2.232

2.232

0

0

0

0

TOTAL

145.608

172.517

8.196

19.056

48.693

1.312

Fonte: Biblioteca PUC-SP.

Tabela 60 – Material multimídia (Data base: 31/12/2006)

190

Material
multimídia

DVD

VHS

CD

Disquete

Microfichas

K7

Slide

DVDr

TOTAL

442

5.372

626

41

607

3

28.000

8

Fonte: Biblioteca PUC-SP.

Biblioteca

Títulos*

Exemplares*

Periódicos
Nac/estrang

DM/TD
Títulos

DM/TD
exemp

DM/TD
em pdf

BNGK

113.484

207.375

5.385

17.988

48.631

4.560

BCET

11.454

21.477

501

912

1.517

0

BTD

4.409

6.516

434

1.476

1359

0

BCS

643

665

5

0

0

0

BCCMB

7.721

3.384

1.615

400

569

0

CEPRIL

2.438

2.462

0

0

0

0

BCB

2.278

3.510

315

0

0

0

TOTAL

142.427

257.088

8.255

20.776

52.076

4.560

Fonte: Biblioteca PUC-SP.

Tabela 62 – Material multimídia (Data base: 31/12/2007)
Material
multimídia

DVD

VHS

CD

Disquete

Microfichas

K7

Slide

DVDr

TOTAL

763

5.458

400

37

607

7

28.000

9

Infraestrutura

Tabela 61 – Acervo impresso – Títulos, exemplares e periódicos (Data base: 31/12/2007)

Fonte: Biblioteca PUC-SP.

Os dados evidenciaram, quanto ao acervo impresso, que tanto em relação a títulos de
livros como de periódicos, o investimento foi
maior em número de exemplares do que em
número de títulos, buscando atender à procura
pelos alunos e docentes. Em relação ao material
multimídia, analisando-se as informações de
2006 e 2007, constatou-se um aumento no número de DVDs e pequenas alterações nas outras
modalidades.
Conservação dos espaços
existentes na Universidade –
foco nos laboratórios
Em 2007, houve a aprovação da medida
provisória federal que possibilitou recursos,
da ordem de 5 milhões, para a universidade, a
serem utilizados para melhoria do parque tecnológico da Universidade, tanto em termos de
computadores, quanto laptops, quanto em termos de projetores multimídia. Foram adotados
os procedimentos legais para a aquisição dos
equipamentos, que serão alocados para as atividades pedagógicas com alunos. A implantação
ocorrerá em 2008.

Foi elaborado, em 2007, projeto para
montagem de laboratório de informática para
alunos e professores na Cogeae da Consolação,
que será concretizado em 2008.
Adaptação da Infraestrutura para
alunos com necessidades especiais
Foram realizados, no período avaliado
2006/2007, investimentos relativos à infraestrutura dos diferentes campi, para atendimento
a pessoas com necessidades especiais:
• Campus Santana: previsão, no Plano diretor,
a ser implantado em 2008, de construção de
elevador hidráulico para 2 andares.
• Campus Barueri: implantação do Plano diretor, com rampas para atendimento aos alunos com necessidades especiais.
• Campus Marquês de Paranaguá: o projeto
de acessibilidade encontrava-se, em 2007,
em fase de implantação. Nele estão previstas
vagas de estacionamento para deficientes,
criação de rampas e instalação de elevadores.
• Cogeae – Consolação: além de outras condições de acessibilidade, o edifício contempla
a cada dois andares um sanitário adequado
para deficientes.
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•
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Campus Monte Alegre: o edifício Bandeira
de Melo conta com vagas para deficientes no
estacionamento e manteve os elevadores para
acessibilidade do aluno deficiente às atividades dos cursos. Foi instalado outro elevador
na Rua Bartira, que possibilita acesso do
térreo ao 5º andar. Há projeto futuro para
colocação de outros elevadores. Em relação
ao edifício tombado da Rua Monte Alegre,
há acesso para térreo e primeiro andar, o que
facilita o rodízio de salas para atender alunos
cadeirantes. Há projeto futuro para colocação de elevadores a fim de atender os três
andares.

Os dados apresentados permitem analisar
que a PUC-SP promoveu no período avaliado
um conjunto de mudanças atendendo à necessidade de oferecer melhores condições para o
desenvolvimento do projeto pedagógico da universidade, levando em conta a sustentabilidade
financeira da instituição.
É importante salientar, porém, que a
continuidade dos investimentos se faz necessária, não somente para conclusão das ações
iniciadas como para concretização de outros
encaminhamentos propostos, mas que foram
postergados.

O monitoramento da Avaliação e do
Planejamento teve como referência a matriz de
avaliação construída pela comunidade no 1º
ciclo avaliativo, 2005/2006, na qual estão registradas as questões norteadoras do trabalho1.
Essa matriz foi complementada no ciclo 20062007, tendo como base os Encaminhamentos
para tomada de decisões para o aperfeiçoamento,
principalmente, das atividades desenvolvidas
pela Comissão própria de Avaliação. Tais encaminhamentos constituíram indicadores e
critérios para monitoramento das ações, com
o objetivo de retroalimentação da universidade
para ajustes e otimização dos resultados desejados.
São apresentados a seguir os indicadores e
descritores organizados pelas categorias previstas na matriz avaliativa da dimensão, que serão
orientadores do monitoramento da extensão na
PUC-SP neste ciclo de avaliação.
Indicadores

Monitoramento e reordenamento de ações
em função aos processos de Autoavaliação

•

Elaboração de projeto de continuidade dos trabalhos avaliativos Ciclo 2007/2008.

Interlocução e articulação da autoavaliação
com a avaliação externa e por outros agentes

•

Sistematização da análise dos resultados, contendo o balanço crítico dos aspectos avaliados,
bem como a indicação de encaminhamentos e
sugestões que se fizeram necessários para os
diferentes níveis decisórios da Universidade.

1

Questões avaliativas constantes da matriz de autoavaliação institucional de Avaliação e Planejamento são:
1 – Como se deu o processo de instalação da CPA da PUCSP?
2 – Como se dá a inserção da Autoavaliação Institucional
e da Avaliação Externa na dinâmica da vida universitária.
Levou em conta a cultura democrática instalada na PUCSP?
3 – O que pensam os representantes dos diferentes campi
da PUC-SP em relação ao exercício da avaliação?

Inserção da Autoavaliação na dinâmica
institucional

•

Dialogar com a comunidade, no sentido de validar as análises de cada dimensão em fóruns
de interlocução especialmente organizados para
tal.

•

Projeção do novo ciclo avaliativo.

Monitoramento e reordenamento de
ações em função dos processos de
autoavaliação
Para monitorar as próprias atividades, a
CPA definiu um conjunto de indicadores que
foram acompanhados no período dos últimos
dois anos, implicando a interlocução com a comunidade sobre os resultados da autoavaliação
institucional e um diálogo com os processos das
avaliações externas realizadas pelos MEC.
Foram definidos os seguintes indicadores:
• Participação da comunidade acadêmica, divulgação e análise dos resultados avaliativos.
• Consolidação e publicização dos resultados
avaliativos.
• Ajustes do Projeto da Autoavaliação
(2007/2008) a partir das problematizações
da comunidade.

Avaliação e planejamento

3 – AVALIAÇÃO
E PLANEJAMENTO

Participação da comunidade
acadêmica, divulgação e análise
dos resultados
O Projeto de autoavaliação Institucional
da PUC-SP, desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), no biênio 2006/2007,
ampliou as condições para a participação da
comunidade acadêmica no desenvolvimento
de suas ações. O grande desafio que a Autoavaliação enfrentou, e ainda enfrenta, foi analisar
os resultados da avaliação procurando captar
o sentido comum de universidade construído
por professores, alunos e funcionários que nela
atuam, sem perder de vista a perspectiva da diversidade e complexidade das diferentes ações
desencadeadas pela instituição.
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A dinâmica avaliativa eleita caracterizouse, como um modelo de continuidade, tendo
como diretriz a participação da comunidade
acadêmica, em um processo de legitimação da
avaliação desencadeada, mediante ação gradativa e contínua, que considera cada ciclo como
gerador de novas propostas avaliativas, buscando a ampliação da compreensão da realidade.
Nessa direção, foi previsto, no primeiro
ciclo de autoavaliação da PUC-SP, 2005/2006, a
exploração de todas as dimensões institucionais
em menor grau de profundidade e caminhando
para níveis mais complexos, a cada novo ciclo
avaliativo. O ciclo já encerrado demandou uma
diversidade de ações, legitimadas pela comunidade, relativas à construção das matrizes de avaliação, elaboração de instrumentos, às formas de
coleta de dados, ao processamento, às análises e
à interpretação das informações levantadas sobre
as diferentes dimensões da instituição. Esses momentos se constituíram com amplas possibilidades de interações e diálogos com grande parte da
comunidade interna e externa, como consta do
Relatório encaminhado ao MEC em agosto/06.
Coerente com essa diretriz, a CPA, ao
mesmo tempo em que finalizou um ciclo, lançou
proposta de trabalho avaliativo para o segundo
ciclo 2007/2008, tendo como fase preliminar
a consolidação das análises em diálogo com a
comunidade.
Consolidação e publicização dos resultados
avaliativos

Esse momento de consolidação e de publicização dos resultados avaliativos é considerado essencial no processo de avaliação numa
perspectiva participativa dos sujeitos, na medida em que contribui para a criação de espaços
públicos de comunicação e interação. Como
salienta Gomes (2001)
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A publicização... é... condição de possibilidade do
exame atento que permite discernir, julgar e construir um mundo político. E o direito à informação
é um direito público, próprio das democracias.
(p. 33)

O encaminhamento dessa fase preliminar
do novo ciclo, de divulgação e problematização
dos resultados do ciclo anterior (2005/2006),
buscou atingir toda a universidade, envolvendo
os setores acadêmicos e técnico-administrativos
dos diferentes campi. Foram utilizados, para
tanto, espaços coletivos já institucionalizados
como os Conselhos Departamentais e reu
niões colegiadas, enquanto locus de reflexões e
de âmbito decisional e que contam com ampla
participação de representantes das unidades, dos
segmentos e de gestores.
Foram realizados 12 encontros para a rea
lização das devolutivas dos resultados à comunidade universitária. Ocorreram reuniões com
as faculdades e com diferentes setores técnicoadministrativos.
No caso das Faculdades, a devolutiva dos
resultados foi realizada nos Conselhos Departamentais, mediante planejamento prévio com inclusão do tema nas respectivas pautas. Em alguns
casos, foram organizadas reuniões específicas para
tal fim. A seguir são apontados alguns aspectos
que foram comuns aos diferentes encontros:
• Reconhecimento da qualidade da estrutura
metodológica do processo avaliativo.
• Interesse do grupo em se apropriar de uma
visão global da universidade, nas diferentes
dimensões institucionais, conhecendo os
principais aspectos que compõem a identidade da PUC-SP. A universidade apresentada,
com tantos aspectos positivos, muitas vezes
não foi reconhecida como a universidade
vivida.
• Destaque da importância do conhecimento da conclusão do trabalho avaliativo e do
retorno das análises dos dados, prática nem
sempre usual em avaliações.
• Valorização da possibilidade de acesso aos relatórios, por meio da versão on-line entregue
às diferentes unidades.
• Envolvimento maior do grupo quando foram
apresentados dados específicos da unidade.

Necessidade de aprofundamentos analíticos
voltados para questões específicas das unidades.

Ajustes do Projeto da Autoavaliação
(2007/2008) a partir das
problematizações da comunidade
A discussão e a problematização dos dados avaliativos, ocorridos junto à comunidade
universitária, trouxeram importantes elementos
para a revisão e orientação do Projeto da Autoavaliação Institucional 2007/2008.
O próximo ciclo foi, então, reconfigurado com a preocupação de ampliar a aproximação da realidade universitária destacando as
Dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão, dada
sua importância como tripé do projeto da universidade. Sem perder de vista a globalidade da
instituição, o olhar avaliativo foi direcionado
para o relacionamento dessas dimensões com
as demais, garantindo-se o predomínio de uma
avaliação mais analítica. A finalização do Projeto
para o ciclo 2007/2008 se traduziu por meio de
um conjunto de focos e ações que se entrelaçaram com vistas à ampliação da compreensão do
sentido comum dessa dimensão construído por
professores, alunos e funcionários.
Olhar a realidade institucional na perspectiva do Ensino, Pesquisa e Extensão e suas
relações com as demais dimensões, levou a
situar quatro eixos de análise:
• Dados dos relatórios de autoavaliação, tomando como referência o conjunto das 13
matrizes de avaliação construído e revisto
pela comunidade universitária.
• Dados do desempenho do aluno, sendo considerados os resultados do Enade e a opinião
de egressos.
• Dados de avaliação externa de condições de
ensino. No caso dos cursos de Graduação,
Sequenciais, Tecnológicos e EAD, a apreciação pela avaliação externa. No caso dos
programas da Pós-Graduação, os resultados
da avaliação pela Capes.

Dados da avaliação do desempenho docente,
a partir das orientações das normas em vigor
na universidade (Del. 12/05, 06/06 e 07/06,
que instituíram e normatizaram a avaliação
contínua dos professores da PUC-SP).
• Dados institucionais, apontando para a organização de bancos específicos e de ferramentas tecnológicas para viabilizar coletas e análises mais abrangentes e com maior agilidade.
Para o enfrentamento do desafio da participação da comunidade acadêmica, tanto no
planejamento quanto na execução do trabalho
avaliativo, foi proposto, desde o primeiro ciclo
avaliativo (2005/2006), o envolvimento de participantes da comunidade acadêmica na composição da CPA. A experiência do ciclo anterior
apontou a necessidade de ampliação do número
de membros da CPA, passando a contar com 20
membros oficiais, o que permitiria à instituição
tomar conhecimento de sua realidade, aprendendo sobre suas potencialidades, fragilidades e
traçando seu processo de desenvolvimento.
A intenção foi ampliar, ainda mais, a ação
de associar informação trazida pelos diferentes
parceiros, de diversas áreas da instituição, ao
processo permanente de produção de conhecimento possibilitado pela avaliação, que permite
retroalimentar as atividades da universidade visando seu aperfeiçoamento.
Nas páginas iniciais deste relatório é possível visualizar a composição da CPA para o
Ciclo 2007/2008.
•

Avaliação e planejamento

•

Inserção da autoavaliação
na dinâmica institucional
Ações acadêmico-administrativas foram
propostas em função dos resultados da Autoavaliação, abrangendo todas as dimensões institucionais. Esse processo foi estimulado pela CPA,
em diálogo com a comunidade, por meio de três
grandes focos de trabalho: 1) monitoramento
de decisões, 2) aprofundamento das dimensões
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ensino, pesquisa e extensão e 3) Assessoria para
desenvolvimento da avaliação junto às Faculdades e Cursos.
Monitoramento – O Relatório Final da Autoavaliação, ciclo 2005/2006, previu, para todas
as dimensões, um tópico denominado “Encaminhamentos para tomada de decisões” onde foram
registradas potencialidade e fragilidades da área
avaliada, além das providências e expectativas
para aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido.
Definidas ao término daquele ciclo de trabalho,
as projeções passaram a integrar o novo processo avaliativo como indicadores de avaliação do
novo ciclo, garantindo a ação ininterrupta da
autoavaliação institucional.
Aprofundamento das dimensões ensino,
pesquisa e extensão – Tais dimensões tiveram
um tratamento avaliativo diferenciado, com
aprofundamento da organização e análises dos
dados. Além disso, houve um investimento na
institucionalização de práticas avaliativas, sendo
que tais práticas tiveram conteúdos relacionados especialmente com ensino e extensão: a) a
avaliação de egressos; b) a avaliação do docente
realizada pelos alunos; c) a avaliação dos cursos;
d) análise dos resultados do Enade; e) Cadastro
das atividades de extensão.
Assessoria para desenvolvimento da avaliação junto às Faculdades e Cursos – Emergiu da
dinâmica institucional a necessidade de contribuição da CPA relativa a atendimento especializado sobre avaliação, a diferentes setores da universidade, seja na construção de instrumentos,
seja em projetos de avaliação, como em ações
formativas ligadas à área.
Um importante trabalho realizado foi
relativo à assessoria prestada aos cursos de diferentes Faculdades para a construção de propostas de avaliação voltadas ao acompanhamento
da implantação dos Projetos Pedagógicos dos
cursos (PPC). Para atender a essa demanda
foram realizadas oficinas, organizadas pela
Consulteg e CPA, que contaram com a participação dos coordenadores de curso. O objetivo

foi subsidiar os participantes na elaboração dos
planos de avaliação de cursos de forma a permitir a integração dos mesmos com a avaliação
institucional, atendendo, também, às diretrizes
estabelecidas pelo Conaes/Inep.
Interlocução e articulação da
autoavaliação com a avaliação
externa e por outros agentes
A articulação entre os resultados das
avaliações externas e os da autoavaliação institucional foi ponto de destaque no trabalho
realizado pela CPA. Optou-se pela estruturação
de um trabalho que tivesse como resultado a
transformação do Enade, prova classificatória e
regulatória em âmbito nacional, e de caráter formativo. Optou-se pelo envolvimento dos cursos
avaliados em 2006, cujos resultados chegaram
à Instituição em 2007. Foram eles: Administração, Jornalismo, Psicologia, Teatro, Turismo,
Publicidade e Direito.
Tal proposta foi orientada por dois princípios básicos.
O primeiro deles referiu-se à participação
qualificada, quando se assegurou a presença de
atores diretamente envolvidos com o objeto de
avaliação, compondo com outros que vivem o
ambiente institucional. Foram criados espaços
de diálogo – as oficinas de trabalho – que ocorreram em diferentes momentos, organizados de
forma a favorecer o debate e a reflexão.
O segundo princípio considerou a legitimação pelo grupo participante dos principais
encaminhamentos do trabalho, ou seja, na construção da matriz do projeto, no desenvolvimento do estudo, relativo à definição de prioridades,
procedimentos de coleta e análise de dados e
formas de envolvimento dos participantes, além
da legitimação das análises e dos indicativos
para tomadas de decisões.
Ainda se colocou como pressuposto do
estudo o reconhecimento de que o olhar avaliativo deve implicar a leitura compreensiva e a
interpretação historicizada da realidade a partir

uma IES, de um projeto de curso, constituindose em uma avaliação formativa possibilitando,
inclusive, um diálogo com o Enade, oferecendo
elementos para seu aperfeiçoamento.
O detalhamento do trabalho com o Enade consta da Parte 3 deste Relatório.
A articulação do trabalho de Autoavaliação Institucional com a avaliação externa implicou também a interlocução com as Comissões
de Avaliação Externa, que fizeram visita in loco
na instituição para fins de autorização e reco-
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de um processo intersubjetivo de produção de
sentidos pela comunidade. Nessa perspectiva, a
análise dos resultados do Enade/2006 não poderia ser reduzida à produção de um relatório,
mas considerar o processo histórico de cada
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), que tem
as marcas da construção coletiva. Além disso,
foram reconhecidas outras leituras já realizadas,
produto das diferentes iniciativas de avaliação
previstas no próprio PPC ou no projeto de avaliação institucional – estudo de resultados de
avaliações de professores realizadas pelos alunos
e informações quantitativas sistematizadas: evasão, oferta de vagas, iniciação científica, etc. –,
que constituem preocupação contínua dos diversos setores da universidade.
O trabalho proposto demandou opções
metodológicas que permitiram ampliar a visão
do uso dos resultados do Enade a partir do envolvimento de professores e coordenações de
diferentes cursos.
O encaminhamento do trabalho estruturou-se a partir das seguintes etapas:
Etapa 1 – Preparatória, envolvendo: a
construção da matriz de avaliação, para análise do Enade/06; a análise técnica da prova; a
sintetização dos resultados de desempenho na
universidade e nos âmbitos regional e nacional.
Etapa 2 – Coleta de informações, envolvendo a elaboração do conjunto de instrumentos avaliativos a serem utilizados pelos cursos
para registro dos dados resultantes das manifestações dos docentes; os momentos de encontro
para sensibilização dos envolvidos; a efetivação
dos procedimentos de coleta.
Etapa 3 – Processamento, sistematização
e análises.
Etapa 4 – Encaminhamentos para tomada de decisões.
O trabalho tem evidenciado a potencialidade que os resultados de uma avaliação somativa, classificatória como o Enade, com funções de
orientar e regular políticas nacionais, podem ter
para o desenvolvimento e reflexão particular de

nhecimento ou renovação de reconhecimento
de cursos. Essa atividade, que se caracteriza
como função constitutiva do trabalho da CPA,
é realizada em parceria com a Consulteg.
Pode-se ressaltar que o diálogo com as
comissões de avaliação externa tem constituído
momentos importantes para ampliar a compreensão da realidade institucional integrando
diferentes olhares, além de contribuir para o
fortalecimento e a valorização do trabalho desenvolvido pela CPA.
A atuação da CPA nesses dois ciclos tem
evidenciado, para os integrantes da comissão,
que o entendimento do sentido da avaliação
institucional e especificamente da Autoavaliação Institucional para o aperfeiçoamento da
universidade é um processo recente que está se
construindo e que ainda requer esforços em diferentes níveis para sua concretização.
Visando contribuir com a ampliação dessa compreensão, a produção de conhecimentos
na área da avaliação institucional tem sido preo
cupação da equipe, resultando na produção de
textos para apresentação em eventos científicos,
assim como publicações em anais e revistas especializadas. Também realizou nesse ciclo avaliativo a orientação de três projetos de iniciação
científica dentro da temática da avaliação de
instituição.
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Ações acadêmico-administrativas
em função dos resultados
das avaliações do MEC
A PUC-SP recebeu, in loco, várias Comissões Externas de Avaliação de Curso, e, para
efeito deste relatório, foram consideradas as avaliações realizadas em 2006 e 2007 nos seguintes
cursos: (A) Psicologia; (B) Ciências Econômicas
e Comércio Internacional; (C) Administração;
(D) Fisioterapia; (E) Relações Internacionais;
(F) Tecnologia em Marketing.
Os dados apresentados a seguir, que relatam as providências efetivadas pelos cursos com
base nos destaques apontados pelas Comissões
Externas, resultaram de monitoramento realizado pela CPA junto a coordenadores dos cursos
avaliados.

◊

◊

Curso de Psicologia
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Data da Avaliação: 20/12/2006 – campus:
Barueri
Recomendação da Avaliação Externa:
Insuficiência de espaços disponíveis para convivência e oferta de outros serviços de apoio.
Providências: Já executadas: a) Espaços de
convivência, de recreação e de eventos (nichos
de convivência, quadras, auditórios), b) Serviços
de apoio: Central de cópias e digitalização; plataforma de apoio ao ensino (Moodle); expediente
comunitário com plantões no campus; Pastoral
Universitária; Caixa eletrônico. Em andamento:
Enfermaria (em captação de patrocínio), Espaço Educ/Livraria (aguardando trâmites internos
da PUC); loja de artigos escolares da PUC em
esquema de plantões (aguardando definição do
início das atividades pela Reitoria).
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Insuficiência de espaços para a realização de estudos individuais.
• Providências: Não há mais insuficiência
de espaços, pois existe ala com mesas para
este fim na biblioteca, além de duas salas
multiuso para estudos e outras atividades

◊

individuais e/ou em grupo, mediante
reserva.
Recomendação da Avaliação Externa: Não
há previsão de instalações para estudo em
grupo.
• Providências: Há instalações para estudos
em grupo na Biblioteca: ala com mesas
para estudo coletivo, uma sala de estudo
e pesquisa avançada, utilizada mediante
reserva. As 2 salas multiuso também
podem ser reservadas para este fim.
Recomendação da Avaliação Externa: Ausência de instalação de laboratórios específicos.
• Providências: Todos os laboratórios específicos estão instalados e em funcionamento: Laboratório de Informática,
Laboratório de Anatomia, Laboratório de
Fisiologia, Biotério, Laboratório de Psicologia Experimental (3 salas de experimento e uma sala de aula/supervisão com
15 lugares), Laboratório de Atendimento
Clínico (sala de espera; recepção e 4 salas
de atendimento com espelho espião).
Recomendação da Avaliação Externa: Restrição de acesso dos docentes a equipamentos
de informática.
• Providências: Não há restrição de acesso
dos docentes a equipamentos de informática: 2 computadores e 2 impressoras
(com acesso à Internet) na sala de Professores; Laboratório de Informática (uso
irrestrito para alunos e professores, fora
dos horários de aula) e 3 computadores
de consulta e pesquisa na Biblioteca.
Em andamento: com os recursos do
BNDES para infraestrutura tecnológica,
estão previstos equipamentos nas salas
de coordenação dos cursos de graduação e da Cogeae, também para as salas
multiuso e ampliação para biblioteca:
1 computador para consulta e pesquisa e 1
para sala de Estudo e Pesquisa Avançada.

◊

◊

◊

Recomendação da Avaliação Externa: Insuficiência do acervo de livros/periódicos/multimídia e jornais e revistas.
• Providências: Não há mais insuficiência
do acervo de livros, periódicos, jornais
e revistas. Tal acervo está sendo adquirido em conformidade com a Política de
Desenvolvimento de Acervo do Sistema
de Bibliotecas da PUC-SP (Ato da Vrac
001/2003). Sendo que, em função do
número de alunos em cada turma, temos
adquirido 3 exemplares de cada livro indicado na Bibliografia Básica, devendo chegar aos cinco previstos quando a demanda
de alunos assim o exigir.
Recomendação da Avaliação Externa: Ausência de descrição dos planos de ensino no
PPC.
• Providências: Foram incorporados ao PPC
todos os planos de ensino das disciplinas
da grade curricular versão maio de 2007,
arquivado na Faculdade e na Consulteg.
Recomendação da Avaliação Externa: Problemas de redação que dificultam o entendimento de aspectos específicos relacionados às
áreas, núcleos e competências.
• Providências: Nos itens III, IV e V do
PPC, versão maio de 2007, existem claras
definições de área, núcleos e competências.
Recomendação da Avaliação Externa: Item
III. 4, na Atividade Profissional... as competências relatadas estão redigidas mais na
forma de habilidades do que propriamente
de competências:
• Realizar diferentes níveis de intervenção.
• Fazer encaminhamentos para profissionais de outras áreas quando necessários.
• Atuar em equipe interdisciplinar.
• Criar novos instrumentos de avaliação e
intervenção.
• Aprimorar a autorreflexão e o autoconhecimento.

Providências: Proposições atendidas e registradas na versão de maio de 2007 do
PPC.
Recomendação da Avaliação Externa: Item
VI. 1.2: Aulas teóricas práticas (tipo I). Substituir “Manipulação de animais” por “Manipulação e controle de variáveis” e substituir
“pequenos experimentos” por “experimentos
simples”.
• Providências: Proposição atendida e registrada na versão de maio de 2007 do PPC.
Recomendação da Avaliação Externa: Item
VI. 1.4: Atividades de Integração. Estas atividades deveriam estar mais bem descritas e/
ou exemplificadas
• Providências: Proposição atendida e registrada na versão de maio de 2007 do PPC.
Recomendação da Avaliação Externa: Item
VII. 2. Avaliação docente: caberia no PPC
uma descrição dos mecanismos institucionais e específicos do curso que orientariam a
avaliação docente
• Providências: Proposição atendida e registrada na versão de maio de 2007 do PPC.
Recomendação da Avaliação Externa: Revisão mais cuidadosa nos aspectos formais de
apresentação do PPC. Revisão mais cuidadosa nos aspectos formais de apresentação do
PPC.
• Providências: Proposição atendida e registrada na versão de maio de 2007 do PPC.
•

◊

◊

◊

◊

Avaliação e planejamento

◊

Curso de Ciências Econômicas e Comércio
Internacional

Data da Avaliação: 20/12/2006 – campus:
Barueri
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Insuficiência de espaços disponíveis para convivência e oferta de outros serviços de apoio
• Providências: Já executados: a) Espaços de
convivência, de recreação e de eventos (nichos de convivência, quadras, auditórios).
b) Serviços de apoio: Central de cópias
e digitalização; plataforma de apoio ao
ensino (Moodle); expediente comunitário
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com plantões no campus; Pastoral Universitária; Caixa eletrônico.
Em andamento: Enfermaria (em captação de patrocínio), Espaço Educ/Livraria
(aguardando trâmites internos da PUC);
loja de artigos escolares da PUC em esquema de plantões (aguardando definição
do início das atividades pela Reitoria).
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Insuficiência de espaços para a realização de estudos individuais.
• Providências: Não há insuficiência de
espaços, pois existe ala com mesas para
este fim na biblioteca, além de duas salas
multiuso para estudos e outras atividades
individuais e/ou em grupo, mediante reserva.
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Não
há previsão de instalações para estudo em
grupo.
Providências: Há instalações para estudos
em grupo na Biblioteca: ala com mesas de estudos coletivos, uma sala de estudo e pesquisa
avançada, utilizada mediante reserva. As 2 salas
multiuso também podem ser reservadas para
este fim.
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Ausência de designação de um professor para
coordenar estágio para orientar os alunos
conforme constante no PPC (pp. 55-56).
• Providências: O coordenador do curso
também desempenha a função de coordenador de estágio.
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Não
instalação de equipamentos no laboratório
de informática para disponibilizar aos alunos
o acesso ao software EViews, que instrumentaliza os modelos econométricos.
• Providências: Ele estará disponível no
primeiro semestre de 2009, quando os
alunos estarão cursando a disciplina de
Econométrica I.

Curso de Administração

Data da Avaliação: 20/12/2006 – campus:
Barueri
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Insuficiência de espaços disponíveis para convivência e oferta de outros serviços de apoio.
• Providências: Já executados:
a) Espaços de convivência, de recreação e de
eventos (nichos de convivência, quadras,
auditórios).
b) Serviços de apoio: Central de cópias e digitalização; plataforma de apoio ao ensino
(Moodle); expediente comunitário com
plantões no campus; Pastoral Universitária; Caixa eletrônico.
• Em andamento: Enfermaria (em captação de patrocínio), Espaço Educ/Livraria
(aguardando trâmites internos da PUC);
loja de artigos escolares da PUC em esquema de plantões (aguardando definição
do início das atividades pela Reitoria).
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Insuficiência de espaços para a realização de estudos individuais.
• Providências: Não há insuficiência de
espaços, pois existem mesas para esse fim
na biblioteca, além de duas salas multiuso
para estudos e outras atividades indivi
duais e /ou em grupo, mediante reserva.
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Não
previsão de instalações para estudo em grupo.
• Providências: Há instalações para estudos
em grupo na Biblioteca: ala com mesas
para grupos, uma sala de estudo e pesquisa avançada, utilizada mediante reserva.
As 2 salas multiuso também podem ser
reservadas para este fim.
Curso de Fisioterapia

Data da Avaliação: 09/12/2007 – campus:
Barueri
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Construção de rampas para o acesso dos portadores de necessidades especiais.

◊

◊

Curso de Relações Internacionais

Data da Avaliação: 10/12/2007 – campus:
Monte Alegre
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Ausência de um colegiado de curso – composição
e funcionamento do colegiado do curso com
os colegiados superiores da instituição.
• Providências: Já estamos montando o regimento que será apresentado em junho
no Conselho Departamental da Faculdade de Ciência Sociais.
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Desconhecimento do Corpo discente do Projeto
Pedagógico do Curso, limitando a grade curricular.
• Providências: O projeto pedagógico do
curso já estava no site. Estamos fazendo
uma divulgação maior estimulando os
alunos.
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Ausência de especialistas em Relações Internacionais, o que proporciona pouco contato do
discente com as experiências de mercado.
• Providências: temos um corpo de professores bastante qualificado academicamente e que pode ser atestado pela própria
avaliação do MEC. Não há nenhuma
política de contratação em curso que
prevê especificamente a presença de especialistas.
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Falta
de uma disciplina obrigatória específica de
Metodologia Científica que seja direcionada
aos interesses do Curso de Relações Internacionais.
• Providências: Estamos de pleno acordo
com essa observação e esperamos que essa
disciplina possa ser inserida na grade do
curso na reforma curricular
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Ausência de Disciplinas da área de gestão internacional para que o curso se coadune com o
objetivo enunciado no Projeto Pedagógico
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Providências: Não serão construídas rampas, pois a acessibilidade está plenamente
garantida por elevador com medidas adequadas para cadeirantes e outros portadores de necessidades especiais. Além disso,
o elevador está conectado a sistema de no
break, evitando dificuldade de acessibilidade por falta de energia elétrica.
Recomendação da Avaliação Externa:
Escassez de material para uso em laboratórios
especializados.
• Providências: No laboratório de anatomia, o material utilizado para anatomia
de sistemas está completo. A parte óssea e
articular do sistema músculo-esquelético
está disponível no laboratório e a parte
muscular já foi preparada e está aguardando liberação judicial para o transporte de
Sorocaba para Barueri. O mesmo ocorre
para o material de neuroanatomia.
O material dos demais laboratórios está
sendo comprado de acordo com cronograma de previsão de uso. Assim, temos
compras agendadas para os próximos
semestres e, assim, chegaremos ao total
previsto. Isso foi feito para poder adequar
o orçamento.
Recomendação da Avaliação Externa: Fragilidade do acervo bibliográfico.
• Providências: As fragilidades apontadas
foram superadas com ampliação de títulos
e número de exemplares das bibliografias
básica e complementar. Além disso, a ampliação futura do acervo segue a Política
de Desenvolvimento de Acervo do Sistema de Bibliotecas da PUC – SP (ato da
Vrac 001/2003), sendo que, em função
do número de alunos por turma, temos
adquirido 3 exemplares de cada livro indicado na Bibliografia básica, devendo
chegar aos 5 previstos quando a demanda
assim o exigir.
•
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◊

◊

◊

que é o de também formar profissionais aptos a atuarem no setor privado.
• Providências: creio que os avaliadores
não observaram atentamente o número
de disciplinas que são oferecidas sob a
rubrica optativas cujos conteúdos fazem
referência explícita à área de gestão internacional.
Recomendação da Avaliação Externa: Pequeno número de disciplinas jurídicas, evidenciado a ausência de matérias fundamentais à
atuação profissional, como é o caso de Direito
Internacional Privado, Direito Comunitário
e da Integração.
• Providências: concordamos integralmente
com essa observação, mas dependemos da
política de alocação de docentes da Faculdade de Direito.
Recomendação da Avaliação Externa: Trabalho de conclusão de concurso não é apresentado perante banca pública.
• Providências: Não achamos que seja pertinente essa observação. Não há obrigatoriedade de trabalho de conclusão nos padrões de qualidade elaborados pelo Inep.
Trata-se, pois, de uma sugestão muito
particular dos examinadores. Atualmente
não há nenhum curso de mestrado nos
EUA e na Europa em que haja uma defesa pública. Assim seria um exagero exigir
defesa no âmbito da graduação.
Recomendação da Avaliação Externa: Desconhecimento do corpo discente do PPC.
• Providências: tal como já observamos no
item 2, estamos divulgando todas as informações sobre o projeto do curso.

Curso de Tecnologia em Marketing

Data da Avaliação: 27/06/2007 – campus:
Santana
◊ Recomendação da Avaliação Externa: Ampliar a dedicação à administração e à condução do curso.
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Providências: Esse aspecto está sendo revisto, não apenas pelo aumento das horas
de dedicação do coordenador, mas também da atuação do coordenador como
docente do curso.
Recomendação da Avaliação Externa: Ampliar a atuação do colegiado de curso.
• Providências: O colegiado está se reunindo regularmente ao menos duas vezes por
semestre.
Recomendação da Avaliação Externa: Ampliar o desenvolvimento de capacidade de
acompanhar e implementar mudanças nas
condições de trabalho.
• Providências: Essa atividade tem sido
significativamente melhorada com a atua
ção dos docentes do curso no sentido de
acompanhar a evolução do mercado e
com a consequente propositura de mudanças e atualizações no curso.
Recomendação da Avaliação Externa: Ampliar a atuação docente nas atividades acadêmicas – dedicação ao curso.
• Providências: Esse aspecto tem sido naturalmente melhorado com a abertura de
novas turmas e deve se consolidar com
a completude do ciclo de formação do
curso.
Recomendação da Avaliação Externa: Ampliar a adequação do acervo à proposta do
curso – livros.
• Providências: Tem sido programada regularmente a compra de livros das disciplinas com vistas à ampliação do acervo.
Além disso, a ampliação futura do acervo
segue a Política de Desenvolvimento
de Acervo do Sistema de Bibliotecas da
PUC–SP (ato da Vrac 001/2003), sendo
que, em função do número de alunos por
turma, temos adquirido 3 exemplares de
cada livro indicado na Bibliografia básica,
devendo chegar aos 5 previstos quando a
demanda assim o exigir.
•

◊

◊

◊

◊

O projeto para a realização do 3º Ciclo
Avaliativo 2009/2010 – atendendo às exigências
do Sinaes – propôs um trabalho avaliativo em
continuidade. A proposta é ampliar os subsídios para a tomada de decisões. Para tanto, será
mantida a mesma sistemática, desenvolvida no
2º Ciclo Avaliativo (2007/2008).
A Figura 9 apresenta de forma sintetizada
essa sistemática.

O projeto de continuidade mantém os
mesmos princípios, objetivos gerais e pressupostos definidos no projeto de Autoavaliação
Institucional em curso. Nesse sentido, as ações
propostas permitirão reconhecer o novo projeto como um aperfeiçoamento do trabalho
desenvolvido nos últimos Ciclos Avaliativos
(2005/2006 e 2007/2008), uma vez que inclui
no seu conteúdo maior abrangência e aprofundamento das mesmas doze dimensões avaliadas
nesse período.

Avaliação e planejamento

Projeção do Novo Ciclo Avaliativo

Figura 9 – Sistemática de Autoavaliação Institucional – Ciclo 2009/2010
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O monitoramento da dimensão Sustentabilidade Financeira teve como referência a Matriz de avaliação da dimensão1 construída pela
comunidade no 1º ciclo avaliativo, 2005/2006.
Essa matriz foi complementada no ciclo 20072008, tendo como base os “Encaminhamentos
para tomada de decisões para o aperfeiçoamento
da Sustentabilidade Financeira”, apontados a
partir dos resultados da avaliação no 1º ciclo.
Tais aspectos constituíram indicadores e critérios para monitoramento, com o objetivo de
retroalimentação da universidade para ajuste e
otimização dos resultados desejados.
São apresentados a seguir os indicadores
organizados pelas categorias previstas na matriz
avaliativa da dimensão que serão orientadores
do monitoramento do ensino na PUC-SP neste
ciclo de avaliação.
Indicadores

•

Implantação do projeto de expansão, de reconfiguração institucional e de reordenação do
espaço.

•

Racionalização dos contratos e revisão da carreira dos profissionais.

•

Dimensionamento das ações de caráter filantrópico.

•

Manutenção dos níveis de receita.

Os indicadores definidos para monitoramento da Sustentabilidade Financeira no ciclo
avaliativo 2007/2008, resultantes da avaliação
do ciclo 2005/2006, refletiram a preocupação da
universidade em alcançar seu equilíbrio financeiro ante a crise vivida pela instituição, que teve
seu agravamento em 2003 e 2004. No relatório
1

Questões avaliativas constantes da Matriz de autoavaliação institucional da Sustentabilidade Financeira são:
1 – Quais são as fontes de captação de recursos?
2 – As políticas de alocação de recursos priorizam os programas/projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão?
3 – As políticas de alocação de recursos têm atingido os
objetivos e exigências da condição de Entidade Filantrópica / Comunitária?

do ciclo 2005/2006, foi descrito o esforço da
Fundação São Paulo, Reitoria da PUC-SP e comunidade puquiana para compatibilizar, diante
desse contexto, a sustentabilidade econômica e a
qualidade acadêmica associada ao compromisso
social que sempre caracterizaram a instituição.
Além das iniciativas de reestruturação da
dívida, implementou-se uma política austera de
controle de custos, racionalização e otimização
de recursos administrativos, além da racionalização dos contratos docentes e redução do
quadro de pessoal, incluindo o PDV (Plano de
Demissão Voluntária), com o objetivo de equacionar a folha de pagamento.
Para responder aos desafios da sustentabilidade financeira, dados do período avaliado
evidenciaram a efetivação das ações propostas ao
final de 2005, envolvendo basicamente quatro
grandes focos de ações: Implantação de um projeto de expansão, de reconfiguração institucional
e de reordenação do espaço; Racionalização dos
contratos e revisão da carreira dos profissionais;
Dimensionamento das ações de caráter filantrópico; Manutenção dos níveis de receita.
No contexto dessas preocupações, em junho de 2006, a Fundação São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo assinaram
o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
tendo como objetivo principal a promoção e
adequação da Fundação no sentido de permitir
a sua continuidade e, por consequente, suas atividades sociais.
Dados das ações efetivadas pela instituição no período 2006/2007 e seus resultados
constam do documento público produzido
pela Fundação São Paulo e Reitoria da PUC-SP
relativo ao Relatório da administração, acompanhado de suas demonstrações contábeis e do
Parecer dos Auditores Independentes, apresentado a seguir.

Sustentabilidade financeira

4 – SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
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Os dados avaliativos revelaram que a
PUC-SP apresentou um avanço na sustentabilidade financeira, compatível com as medidas
implementadas.
Informações complementares sobre os
focos das ações também podem ser encontradas
neste relatório nos tópico relativos às dimensões:

Ensino (foco projeto de expansão); Organização
e Gestão (Reconfiguração Institucional); Infraestrutura (reordenação do espaço); Política de
Pessoal (Racionalização dos contratos e revisão
da carreira dos profissionais); Atendimento ao
estudante (Dimensionamento das ações de caráter filantrópico).

Da Fundação São Paulo e Reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
A Fundação São Paulo, entidade filantrópica mantenedora da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, orientada, fundamentalmente, pelos princípios da Doutrina e da Moral
Cristã e comprometida com o Plano Pastoral da Arquidiocese de São Paulo, vem submeter à
apreciação dos interessados o relatório anual da administração acompanhado de suas demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006,
acompanhados do parecer dos auditores independentes.
Objeto social e missão

Sustentabilidade financeira

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A Fundação São Paulo, pessoa jurídica de direito privado, instituída em 1945,
é uma Entidade sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública e filantrópica, tendo caráter assistencial, educacional, cultural e de pesquisa científica. Em
13 de agosto de 1946, constituiu a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), da qual é mantenedora, instituição de ensino superior (graduação, pós-graduação, especialização e extensão), pesquisa e cultura. Paralelamente, se propõe a atuar nos segmentos de assistência social e filantropia, tendo como objetivos a educação, o amparo, a inserção e
transformação social através de programas e atividades específicas que se coadunam com valores
voltados à justiça e à dignidade humana, conforme disposto no artigo 7º de seu Estatuto Social.
A Fundação São Paulo cumpre sua missão aplicando integralmente os recursos arrecadados em suas finalidades, não remunerando dirigentes e prestando relevantes serviços à sociedade
em suas áreas de atuação.
Histórico
A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo completou 60 anos no mês de agosto
de 2006, e ao longo de sua história assume papel de destaque junto à comunidade acadêmica e
científica do país, com seus cursos de graduação e pós-graduação bem avaliados e recomendados
pelos órgãos competentes. Também merece destaque seu empenho em colaborar no desenvolvimento de políticas públicas de combate à pobreza, assim como nos programas de inserção e
transformação social.
Não obstante seu caráter transformador, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
como é de conhecimento público, vem atravessando grave crise financeira cuja origem remete ao
final da década de 60, quando foi feita a opção pelo modelo de administração e de contrato de
trabalho atual, período em que a Instituição contava com mais de 30% do seu orçamento anual
financiado com recursos públicos. Ao longo das décadas de 70 e 80, o Estado foi estancando gradativamente o repasse desses recursos. Premida pela redução de suas receitas e tendo que honrar
seus compromissos internos e externos, a Instituição passou a ter dificuldades de equacionar seu
caixa. Inicialmente, a Instituição recorreu à venda de imóveis e, posteriormente, quando os recursos se esgotaram, passou a não recolher os impostos retidos e as demais contribuições sociais.
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No início da década de 90, com a implantação do “Plano Collor”, a situação de desequilíbrio financeiro foi agravada com o congelamento das mensalidades escolares e a manutenção do
reajuste aplicado aos salários. A saída foi recorrer às instituições financeiras para continuar suas
atividades. A Instituição passou a apresentar constantes déficits operacionais.
No ano de 2002, com a adesão ao REFIS Federal, a Instituição efetuou o parcelamento
de todos os impostos e contribuições devidos (IR, INSS, FGTS) comprometendo-se a manter o
recolhimento dos impostos e contribuições rigorosamente em dia, o que vem sendo controlado
e cumprido à risca.
Embora, na época, as condições dos parcelamentos tenham sido vantajosas, a adesão pressionou ainda mais o fluxo de caixa, dada a obrigatoriedade do recolhimento em dia dos tributos
e contribuições, o que levou a uma rápida elevação do financiamento bancário, única fonte de
recursos possível naquele momento.
No ano de 2003, o índice de correção aplicado aos salários foi superior ao índice de reajuste médio aplicado às mensalidades, agravando, ainda mais, o desequilíbrio financeiro, gerando
sucessivos atrasos e parcelamentos no pagamento dos salários de seus colaboradores. Ao término
de 2004, a Instituição possuía um passivo de curtíssimo prazo da ordem de R$ 54 milhões. Tal
passivo bancário estava dividido por 14 bancos e a média de taxas de juros praticada era muito
elevada.
No ano de 2005, um acordo financeiro com os bancos Bradesco S.A. e ABN Amro Real
S.A. possibilitou a quitação dos empréstimos com vários bancos que operavam com taxas de juros mais elevadas. Complementando as iniciativas de reestruturação da dívida, implementou-se
a racionalização de contratos docentes e, de forma pactuada, procederam-se às demissões indicadas pelos Departamentos, incluindo o PDV (Plano de Demissão Voluntária). Isso, contudo,
não atendeu às necessidades de equilíbrio de caixa. Em 17 de fevereiro de 2006, a Fundação
São Paulo, amparada em seus estatutos e exercendo a condição de mantenedora, ainda em busca da racionalização dos custos, viu-se obrigada a determinar o desligamento significativo de
funcionários e professores, com o objetivo de equacionar os custos da folha de pagamentos às
possibilidades financeiras da Universidade, preservando a qualidade do ensino e pesquisa que há
seis décadas distinguem esta Instituição. O desligamento mencionado implicou a necessidade de
contratação de novo empréstimo no montante de aproximadamente R$ 25 milhões junto aos
bancos supracitados.
Em junho de 2006, foi assinado entre a Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, e o Ministério Público do Estado de São Paulo o Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC) tendo como objetivo principal a promoção e adequação da
Fundação no sentido de permitir a sua continuidade e, por consequente, suas atividades sociais.
Constatando-se a necessidade de aprimoramento dos controles gerenciais, em outubro
de 2006, foi adquirido um novo sistema de gestão institucional totalmente integrado, com o
objetivo de fornecer suporte operacional e gerencial, abrangendo todas as áreas da Instituição.
Esse sistema irá proporcionar maior agilidade e integração dos processos, eliminando retrabalhos
e possibilitando uma visão global dos processos administrativos e acadêmicos. É meta da Instituição que o novo sistema seja implantado na íntegra até dezembro de 2008. O investimento
realizado até 31 de dezembro de 2007 foi de R$ 2 milhões. Em 28 de novembro de 2006, foi
aprovado, por unanimidade, pelo Conselho Superior da Fundação São Paulo, o novo Estatuto
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elativas aos exer- Receitas......................................................................................................
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Receita líquida ............................................................................................
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Superávit bruto ...........................................................................................
Despesas com pessoal ..............................................................................
Entidade sem fins Despesas operacionais ..............................................................................
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oltados à justiça e Resultado financeiro ...................................................................................
Resultado do exercício ...............................................................................

Sustentabilidade financeira

Social da Fundação São Paulo e registrado em 29 de novembro de 2006 no 4º Oficial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo. Em setembro de
2007, dando continuidade à modernização do Hospital Santa Lucinda, foi inaugurado o novo
centro cirúrgico, com doze novas salas para cirurgia. Desde 2005, o Hospital recebeu reformas
de alas e quartos, a construção de uma nova recepção e a instalação de um novo elevador. Além
disso, diversos serviços foram terceirizados, dentre eles a cozinha, a lavanderia, o raio-x, a hemoCNPJ/MF nº 60.990.751/0001-24
dinâmica e a hemodiálise.

(Em Reais Mil)
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(4.865)
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37.051
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(26.343)

Conforme demonstrado no quadro acima, e com base nas informações das Demonstrações de Resultaecadados em suas
dos, Conforme
a Instituição demonstrado
apresenta melhora
no resultado
do exercício.
acima,
e com base
nas informações das Demonstrações de Resulde em suas áreas
Tal evolução representa o esforço da administração na manutenção dos níveis de receita, onde a receita
tados,
a Instituição apresenta melhora no resultado do exercício.
líquida teve crescimento de 0,18 % (R$ 544 mil). Entre as ações para ampliação da receita realizadas em
evolução arepresenta
o da
esforço
da administração
nadomanutenção
dos níveis
de receita,
2007,Tal
destacamos
continuidade
implementação
operacional
“Campus Santana”
e do “Campus
Barueri”
que
apesar
do
investimento
realizado
apresenta
margem
de
contribuição
positiva.
Para
o ano
osto de 2006, e aoonde a receita líquida teve crescimento de 0,18 % (R$ 544 mil). Entre as ações para ampliação
da
de 2008 está prevista a continuidade e ampliação do Campus Santana e do Campus Barueri, o ínicio
científica do país,
das atividades
novo
edifício
da Rua daaConsolação,
esteda
destinado
aos cursosoperacional
de especialização
e
receita
realizadasnoem
2007,
destacamos
continuidade
implementação
do “camos órgãos compeextensão universitária.
e políticas públicaspus Santana” e do “campus Barueri” que, apesar do investimento realizado, apresenta margem de
Foram implantadas medidas para recebimento efetivo dos ativos relacionados às mensalidades e bolsas
al.
contribuição
positiva. no
Para
o ano Dentre
de 2008
está prevista
a continuidade
e ampliação
campus
restituíveis concedidas
passado.
as ações
destaca-se
o envio para cobrança
judicial do
de crédiPaulo, como é deSantana
tos vencidos
e não pagos
à Instituição.
entre no
outros
ajustes
de ordem
técnica,
resultaram na
e do campus
Barueri,
o inícioTais
dasações,
atividades
novo
edifício
da Rua
da Consolação,
este
ao final da década adequação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PDD.
atual, período emdestinado aos cursos de especialização e extensão universitária.
ecursos públicos. Perspectivas
Futuras
Foram implantadas
medidas para recebimento efetivo dos ativos relacionados às mensalidaEm 24 de janeiro de 2008, foi aprovado, pelo Conselho Superior da Fundação, o orçamento anual para
e desses recursos.des
e bolsas restituíveis
concedidas
no constitui-se
passado. Dentre
as açõesinstrumento
destaca-sebalizador
o envio para
paraacobrança
o exercício
2008. Tal peça
orçamentária
em importante
busca
rnos e externos, a
e manutenção
do equilíbrio
financeiro
da Instituição,
indispensável
paraentre
o acompanhamento
de
suas
judicial
de
créditos
vencidos
e
não
pagos
à
Instituição.
Tais
ações,
outros
ajustes
de
ordem
o recorreu à venda
operações e atividades.
olher os impostostécnica, resultaram na adequação da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – PDD.
Em abril de 2007, foi assinado o contrato de financiamento com o BNDES no montante de R$ 46,1 milhões, a ser repassado aos bancos Bradesco e ABN promovendo a redução do saldo devedor com esses
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Podemos acrescentar finalmente, a manutenção e ampliação da sistemática das parcerias
com empresas privadas, bem como órgãos públicos que resultará em novos cursos e prestação
de serviços. Nesse sentido, teremos em 2008 a implementação dos cursos de graduação no novo
campus Barueri já ilustrativo de parcerias realizadas com o poder público (Prefeitura de Barueri)
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Balanços Patrimoniais
Ativo
Circulante
Disponibilidades ..................................................................
Aplicações financeiras ........................................................
Contas a receber de alunos e hospital ...............................
Bolsas restituíveis ...............................................................
Estoques .............................................................................
Outras contas a receber .....................................................
Despesas antecipadas........................................................
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras ......................................................
Contas a receber de alunos e hospital .............................
Bolsas restituíveis.............................................................
Despesas antecipadas .....................................................
Outras contas a receber ...................................................

Nota

2007

2006

3.249
843
15.763
5.909
595
3.987
383
30.729

2.503
765
18.555
4.936
359
4.897
312
32.327

Circulante
Fornecedores ..........
Empréstimos e finan
Salários, férias e en
Diferenças salariais
Impostos parcelados
Matrículas e aluguéi
Outras contas a pag

5.933
3.730
175
611
20.925
18.778
421
436
6
59
38
nº 60.990.751/0001-24
27.513
23.593

Não circulante
Exigível a longo pr
Empréstimos e fin
Impostos parcelad
Provisão para con
Aluguéis antecipa
Outras contas a p

3
4
5
6

3
4
5

CNPJ/MF

Permanente
Imobilizado .....................................................................
Diferido ...........................................................................

BALANÇOS PATRIMONIAIS

7
8

158.630
1.999

118.301
1.544

Em 31 de dezembro de 2007 e 2006 - (Em milhares de Reais)
2007

2006

Passivo

Sustentabilidade financeira

e a iniciativa privada, além da ampliação dos cursos de especialização e extensão universitária no
campus Consolação.
A Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
conforme preconiza seus estatutos, não tem fins lucrativos e aplica integralmente seu resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, e assume
firmemente diretrizes de sustentabilidade mantendo sua identidade de excelência acadêmica e
compromisso social.

Nota

Passivo

Passivo a descoberto
Fundo social............
Reserva de reavalia
Déficits acumulados

2007
218.871

2006
175.765
Reclassificado
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçõe

Circulante
Fornecedores ......................................................................
9
3.458
5.332
Empréstimos e financiamentos
...........................................DE DÉFICITS
10
46.226
38.063
DEMONSTRAÇÕES
Salários, férias e encargos sociais a pagar ........................
11
24.283
23.088
E aplic
Exercícios
ﬁndos em 31 de dezembro de 2007 e12
2006 - (Em
milhares de21.331
Reais)
Diferenças salariais
a pagar ...............................................
27.160
Impostos parcelados ...........................................................
13
3.160
1.093
Nota
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Origens dos recursos
Matrículas e aluguéis antecipados......................................
6.191
6.751
Receita operacional bruta
De terceiros
Outras contas a pagar ........................................................
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Mensalidades, taxas e inscrições .......................................
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Aumento de financ
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5.933
3.730
Exigível
a longo
prazo
Doações recebidas
Subvenções
e
doações.......................................................
809
1.430
175
611
Empréstimos e financiamentos .......................................
10
75.332
87.800
Outras
receitas....................................................................
15.043
21.738
20.925
18.778
Impostos
parcelados .......................................................
13
128.095
121.350
Aplicações de recurs
421
436
Provisão para contingências ...........................................
14
45.464
33.091
360.928
362.227
Nas operações
59
38
Aluguéis antecipados ......................................................
1.600
2.000
Deduções
Déficit do exercício
27.513
23.593
Outras concedidas............................................................
contas a pagar .....................................................
385
Bolsas
(56.984)
(57.142)
Itens que não afet
250.876
244.241
Descontos concedidos sobre mensalidades e bolsas ......
(4.589)
(5.748)
Aumento em bols
58.630
118.301 Passivo a descoberto...........................................................
15
Outras deduções ..............................................................
(112)
(638)
Aumento do Imob
1.999
1.544
Fundo social........................................................................
41.537
41.537
(61.685)
(63.528)
Reversão (constitu
Reserva de reavaliação ......................................................
102.029
62.814
Depreciação e am
Receita
operacional
líquida
.................................................
299.243
298.699
Déficits acumulados ............................................................
(288.098)
(270.242)
Provisão para co
Custos diretos e indiretos com pessoal ..............................
(138.711)
(136.853)
(144.532)
(165.891)
Juros e encargos
Superávit
bruto
.....................................................................
160.532
161.846
218.871
175.765
18.871
175.765
211
financiamentos
Despesas
operacionais
cativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Recursos aplicados
Salários, férias e encargos sociais .....................................
17
(75.515)
(64.694)
Imobilizado ...........
Aviso prévio e indenizações ...............................................
18
(4.865)
(21.085)
Diferido .................
DEMONSTRAÇÕES
DAS ORIGENS
Despesas com serviços
de terceiros ..................................
19
(25.448)
(26.056)

3.249
843
15.763
5.909
595
3.987
383
30.729

2.503
765
18.555
4.936
359
4.897
312
32.327

218.871

175.765

As notas explicativas são parte integrante das demonstraçõe
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DEMONSTRAÇÕES DE DÉFICITS

CNPJ/MF
nº 60.990.751/0001-24
Demonstração de Exercícios
déficit ﬁndos em 31 de dezembro
de 2007 e 2006 - (Em milhares de Reais)

E aplic

Nota
2007
2006
Origens dos recursos
Receita operacional bruta
De terceiros
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Mensalidades, taxas e inscrições .......................................
289.307
288.983
Aumento de financ
Cursos extracurriculares .....................................................
31.427
26.561
Aumento da Reser
Em 31 de dezembro de 2007 e 2006 - (Em
milhares de
Reais)
Assistência médico-hospitalar ............................................
24.342
23.515
Diminuição do reali
2007
2006 Passivo
Nota
2007
2006
Doações recebidas
Subvenções e doações.......................................................
809
1.430
Reclassifi
cado
Outras receitas....................................................................
15.043
21.738
3.249
2.503 Circulante
360.928
362.227 Aplicações de recurs
Nas operações
843
765
Fornecedores
9
3.458
5.332
Deduções ......................................................................
Déficit do exercício
15.763
18.555
Empréstimos e financiamentos ...........................................
10
46.226
38.063
Bolsas concedidas............................................................
(56.984)
(57.142)
Itens que não afet
5.909
4.936
Salários, férias e encargos sociais a pagar ........................
11
24.283
23.088
Descontos concedidos sobre mensalidades e bolsas ......
(4.589)
(5.748)
Aumento em bols
595
359
Diferenças salariais a pagar ...............................................
12
27.160
21.331
Outras deduções ..............................................................
(112)
(638)
Aumento do Imob
3.987
4.897
Impostos parcelados ...........................................................
13
3.160
1.093
(61.685)
(63.528)
Reversão (constitu
383
312
Matrículas e aluguéis antecipados......................................
6.191
6.751
Depreciação e am
Receita
operacional
líquida
.................................................
299.243
298.699
30.729
32.327
Outras contas a pagar ........................................................
2.049
1.757
Provisão para co
Custos diretos e indiretos com pessoal ..............................
(138.711)
(136.853)
112.527
97.415
Juros e encargos
Superávit
bruto
.....................................................................
160.532
161.846
Não circulante
financiamentos
Despesas
5.933
3.730
Exigível aoperacionais
longo prazo
Recursos aplicados
Salários,
férias ee fiencargos
sociais
.....................................
17
(75.515)
(64.694)
175
611
Empréstimos
nanciamentos
.......................................
10
75.332
87.800
Imobilizado ...........
Aviso
prévio
e indenizações
...............................................
18
(4.865)
(21.085)
20.925
18.778
Impostos
parcelados
.......................................................
13
128.095
121.350
Diferido .................
421
436
Provisão para
contingências
...........................................
14
45.464
33.091
Despesas
com serviços
de terceiros
..................................
19
(25.448)
(26.056)
Diminuição do pass
59
38
Aluguéiseantecipados
......................................................
1.600
2.000
Serviços
materiais hospitalares
.......................................
20
(14.875)
(12.524)
27.513
23.593
Outras contas e
a gerais
pagar ......................................................
.....................................................
385
Administrativas
21
(21.934)
(19.379)- (Redução) do capital
250.876
244.241
Provisão para créditos de liquidação duvidosa e glosas ....
22
3.131
(7.004) Demonstração das va
158.630
118.301 Passivo
a descoberto...........................................................
15
Ativo circulante
Provisão
para contingências judiciais .................................
(10.749)
(7.509)
1.999
1.544
Fundo
social........................................................................
41.537
41.537
No fim do exercício
Desenvolvimento
científico .................................................
(1.460)
(1.703)
No início do exercíc
Reserva
de
reavaliação
......................................................
102.029
62.814
Outras receitas (despesas) operacionais ...........................
24
(439)
Déficits acumulados ............................................................
(288.098)
(270.242)
(151.691)
(160.393)
(144.532)
(165.891) Passivo circulante
Superávit operacional antes do resultado ﬁnanceiro .......
8.841
1.453
No fim do exercício
218.871
175.765
218.871
175.765
Receitas financeiras............................................................
4.509
5.300
No início do exercíc
plicativas são parte integranteDespesas
das demonstrações
financeiras.
financeiras..........................................................
(31.406)
(33.096)
Déﬁcit do exercício...............................................................
(18.056)
(26.343) (Redução) do capital
As nota
As notas
explicativas são parte integranteDAS
das demonstrações
financeiras.
DEMONSTRAÇÕES
ORIGENS
S

aplicações de recursos - Exercícios ﬁ ndos em 31 de dezembro de 2007 e 2006
Em milhares de Reais)
DemonstraçõesEdas
Origens
(EmDAS
milhares
de Reais)
DEMONSTRAÇÕES
MUTAÇÕES
DO PASSIV
2007
2006
Origens dos recursos
2007
2006
Exe
De terceiros
289.307
288.983
Aumento de financiamentos .................................................................
60.493
41.859
Fund
31.427
26.561
Aumento da Reserva de Reavaliação ..................................................
39.415
socia
24.342
23.515
Diminuição do realizável a longo prazo ................................................
3.827
7.892
Saldos em 1º de janeiro de 2006 .................................................................................................................
41.53
Doações recebidas ...............................................................................
3
809
1.430
Doações recebidas .........................................................................................................................................
103.735
49.754
15.043
21.738
Realizaçãode
da recursos
reserva de reavaliação ...........................................................................................................
360.928
362.227 Aplicações
Défi
do exercício .........................................................................................................................................
Nascitoperações
Défi
cit
do31
exercício
...............................................................................
18.056
26.343
Saldos em
de dezembro
de 2006 ...........................................................................................................
41.53
(56.984)
(57.142)
Itens que não afetam o capital circulante
(4.589)
(5.748)
Constituição
reavaliação .........................................................................................................
Aumentode
emreserva
bolsasde
restituíveis.........................................................
3.786
8.143
Realização
dado
reserva
de reavaliação
...........................................................................................................
(112)
(638)
Aumento
Imobilizado
por reavaliação
..........................................
39.415
Déficit
do exercício
.........................................................................................................................................
(61.685)
(63.528)
Reversão
(constituição)
de provisão para perdas devedores duvidosos....
10.779
897
Depreciação
amortização
(4.402)
(2.410)
299.243
298.699
Saldos
em 31 de edezembro
de ...............................................................
2007 ...........................................................................................................
41.53
Provisão para contingências .............................................................
(20.164)
(12.024)
(138.711)
(136.853)
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçõe
Juros e encargos financeiros sobre obrigações e
160.532
161.846
financiamentos de longo prazo........................................................
(10.670)
(4.945)
Recursos aplicados nas operações ....................................................
36.800
16.004
(75.515)
(64.694)
Imobilizado ...........................................................................................
5.316
4.635
(4.865)
(21.085)
Diferido .................................................................................................
455
1.544
(25.448)
(26.056)
Diminuição do passivo não circulante ..................................................
77.874
48.204
(14.875)
(12.524)
120.445
70.387
(21.934)
(19.379) (Redução) do capital circulante líquido
(16.710)
(20.633)
3.131
(7.004) Demonstração das variações no capital circulante líquido
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Ativo circulante
(10.749)
(7.509)
No fim do exercício ...............................................................................
30.729
32.327
(1.460)
(1.703)
No início do exercício ...........................................................................
32.327
36.616
24
(439)
(1.598)
(4.289)
(151.691)
(160.393)

ras.

Doações recebidas ...............................................................................
3
e doações.......................................................
809
1.430
(64.694) Subvenções
103.735
Outras receitas....................................................................
15.043
21.738
Imobilizado ...........................................................................................
5.316
4.635 49.754
Aplicações de recursos
360.928
362.227
(21.085)
Nas operações
Diferido .................................................................................................
455
1.544 26.343
Deduções
Déficit do exercício ...............................................................................
18.056
(56.984)
(57.142)
(26.056) Bolsas concedidas............................................................
Itens que não afetam o capital circulante
Diminuição
do
passivo
não
circulante
..................................................
77.874
48.204
Descontos concedidos sobre mensalidades e bolsas ......
(4.589)
(5.748)
Aumento em bolsas restituíveis.........................................................
3.786
8.143
(112)
(638)
(12.524) Outras deduções ..............................................................
Aumento do Imobilizado por reavaliação ..........................................
39.415
120.445
70.387
(61.685)
(63.528)
Reversão (constituição) de provisão para perdas devedores duvidosos....
10.779
897
(19.379)Receita
Depreciação e amortização ...............................................................
(4.402)
(2.410)
operacional líquida
.................................................
299.243
298.699
(Redução)
do
capital circulante líquido
(16.710)
(20.633)
Provisão para contingências .............................................................
(20.164)
(12.024)
Custos diretos e indiretos com pessoal ..............................
(138.711)
(136.853)
Demonstração
das variações no capital
circulante
líquido
Juros e encargos financeiros sobre obrigações e
(7.004)Superávit
bruto .....................................................................
160.532
161.846
fi
nanciamentos
de
longo
prazo........................................................
(10.670)
(4.945)
Despesas operacionais
Ativo
circulante
Recursos aplicados nas operações ....................................................
36.800
16.004
(7.509) Salários,
férias e encargos sociais .....................................
17
(75.515)
(64.694)
Imobilizado ...........................................................................................
5.316
4.635
prévio
18
(4.865)
(21.085)
Noe indenizações
fim do ...............................................
exercício ...............................................................................
30.729
32.327
Diferido .................................................................................................
455
1.544
(1.703) Aviso
Despesas com serviços de terceiros ..................................
19
(25.448)
(26.056)
Diminuição do passivo não circulante ..................................................
77.874
48.204
início
do exercício
...........................................................................
32.327
36.616 70.387
Serviços eNo
materiais
hospitalares
.......................................
20
(14.875)
(12.524)
120.445
(439) Administrativas e gerais......................................................
21
(21.934)
(19.379) (Redução) do capital circulante líquido
(16.710)
(1.598)
(4.289)(20.633)
para créditos de liquidação duvidosa e glosas ....
22
3.131
(7.004) Demonstração das variações no capital circulante líquido
(160.393) Provisão
Ativo circulante
Provisão
para contingências
judiciais .................................
(10.749)
(7.509)
Passivo
circulante
No fim do exercício ...............................................................................
30.729
32.327
científico .................................................
(1.460)
(1.703)
1.453 Desenvolvimento
No início do exercício ...........................................................................
32.327
36.616
No (despesas)
fim dooperacionais
exercício
...............................................................................
112.527
97.415
Outras receitas
...........................
24
(439)
(1.598)
(4.289)
(151.691)
(160.393)
5.300 Superávit operacional
Passivo
circulante
No início
exercício
...........................................................................
97.415
81.071 97.415
antesdo
do resultado
ﬁnanceiro
.......
8.841
1.453
No fim do exercício ...............................................................................
112.527
4.509
5.300
No início do exercício ...........................................................................
97.415
81.071
(33.096) Receitas financeiras............................................................
15.112
16.344 16.344
Despesas financeiras..........................................................
(31.406)
(33.096)
15.112
(16.710)
(20.633)
do exercício...............................................................
(18.056)
(26.343) (Redução) do capital circulante líquido
(Redução)
do capital circulante líquido
(16.710)
(20.633)
(26.343)Déﬁcit
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO
Demonstrações das mutações
passivos a descoberto

AS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO

Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 - (Em milhares de Reais)

Fundo
social

Reserva de
reavaliação

Saldos em 1º de janeiro de 2006 .................................................................................................................

41.534

63.014

Doações recebidas .........................................................................................................................................
Realização da reserva de reavaliação ...........................................................................................................
Déficit do exercício .........................................................................................................................................

-

Saldos em 31 de dezembro de 2006 ...........................................................................................................

41.537

Constituição de reserva de reavaliação .........................................................................................................
Realização da reserva de reavaliação ...........................................................................................................
Déficit do exercício .........................................................................................................................................

-

Déﬁcits
acumulados

Total

(244.099)

(139.551)

200
(26.343)

3
(26.343)

Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2007
e 2006 - (Em
milhares de
Reais)
3
-

Fundo
social

Reserva de
reavaliação

................................
41.534
63.014
Saldos em 31 de dezembro de 2007 ...........................................................................................................

................................
................................
................................

3
-

(200)
-

41.537

(200)
-

Déﬁcits
62.814
39.415
acumulados
(200)
-

(244.099)
102.029

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

200
(26.343)

(270.242)
200
(18.056)

Sustentabilidade financeira

515)
865)
448)
875)
934)
131
749)
460)
24
691)
841
509
406)
056)

(165.891)

Total 39.415-

(18.056)

(139.551)
(144.532)

(288.098)

3
(26.343)

1 – Contexto operacional
41.537
62.814
(270.242)
(165.891)
A Fundação
São Paulo é uma Entidade
sem fins lucrativos, reconhecidamente
filantrópica,
................................
39.415
39.415
instituída em 1945, mantenedora
da Pontifícia
Universidade Católica200
de
São Paulo (PUC-SP),
................................
(200)
fundada em 13 de agosto
de 1946. Seus objetivos- principais são: (18.056)
................................
(18.056)
(1) assistência
social – desenvolvida 102.029
através de programas de
inclusão, desenvolvimento
................................
41.537
(288.098)
(144.532) e
transformação;
vas são parte integrante
das demonstrações financeiras.
(2) formação de profissionais, técnicos e científicos de nível superior, pós-graduação e
extensão universitária, abertos aos valores de cooperação responsável, da justiça e da dignidade
humana, sensíveis aos problemas do país e às implicações de sua profissão;
(3) outras atividades de caráter cultural, social, filantrópico e de pesquisa científica. A Fundação cumpre seus objetivos sociais aplicando integralmente no país os recursos por ela gerados
em ensino, pesquisa e assistência social, prestando relevantes serviços à comunidade na qual
está inserida, com destacada atuação na área social, saúde, educação, pesquisa e cultura. Dentre
as principais atividades desenvolvidas destacam-se os cursos de graduação, de pós-graduação,
de especialização e extensão universitária, os diversos núcleos de pesquisa, a participação no
desenvolvimento e acompanhamento de políticas públicas, os programas e projetos sociais e o
atendimento clínico e hospitalar. A Fundação está isentada de tributação do imposto de renda
e da contribuição social, bem como da Contribuição Patronal do INSS, de acordo com a Lei
número 9.532/97, que estabelece no seu art. 15 que a Fundação deverá reunir as seguintes
condições, cumulativamente, para fazer jus a essa isenção:
a) Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
sociais;
c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão;
d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como

................................
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a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial; e
e) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.
Todas as condições apresentadas são rigorosamente atendidas pela Instituição, assim como
o cumprimento à Legislação e demais exigências vinculadas ao Prouni.
2 – Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas
no Brasil.
Descrição das principais práticas contábeis
a) Apuração do déficit do exercício – O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em
conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
b) Estimativas contábeis – A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação
e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e
premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação
duvidosos e bolsas restituíveis, provisão para dissídio coletivo e contingências. A liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Fundação revisa as
estimativas e premissas pelo menos anualmente.
c) Ativos circulante e não circulante.
• Aplicações financeiras – Registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a
data do balanço.
• Mensalidades escolares a receber – Representam, basicamente, as mensalidades escolares
já emitidas, porém não recebidas, acordos firmados com estudantes de mensalidades já
vencidas, cobranças judiciais e bolsas restituíveis.
• Provisão para créditos duvidosos – Constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para fazer face de eventuais perdas na realização das mensalidades, negociações escolares a receber e bolsas restituíveis.
• Estoques – Referem-se aos materiais e medicamentos do Hospital Santa Lucinda (hospital
universitário), avaliados ao custo médio de aquisição que não excede o valor de mercado.
A Fundação passou a adotar como política, a partir de 2005, manter como estoques os
materiais e medicamentos com custo unitário mais relevante. Os demais itens de estoques,
em função de seu giro rápido e do reduzido custo unitário, são reconhecidos ao déficit do
exercício quando adquiridos.
• Demais ativos circulantes e não circulantes – São apresentados ao valor líquido de realização.
d) Permanente – Imobilizado – Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção,
acrescido de reavaliação parcial espontânea. A depreciação é calculada pelo método linear às
taxas mencionadas na Nota Explicativa número 7 que levam em conta o tempo de vida útil
estimado dos bens.

Sustentabilidade financeira

estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem
Créditos em cobranç
o valor residual do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosos e bolsas restituíveis,
Notas promissórias ..
provisão para dissídio coletivo e contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimatiCréditos hospitalares
vas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de
sua determinação. A Fundação revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente.
c. Ativos circulante e não circulante - • Aplicações ﬁnanceiras - Registradas ao custo, acrescido 5. Bolsas restituívei
e) dos
Passivos
circulante
e não
circulante
– São • demonstrados
pelos valores
conhecidos
ou calrendimentos
auferidos
até a
data do balanço.
Mensalidades escolares
a receber
- Representam,
basicamente,
as
mensalidades
escolares
já
emitidas,
porém
não
recebidas,
acordos
fi
rmados
com
estuculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias
dantes de mensalidades já vencidas, cobranças judiciais e bolsas restituíveis. • Provisão para créditos
incorridas- até
a data do
duvidosos
Constituída
em balanço.
montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a even- Descrição
tuais
perdas
na
realização
das mensalidades,
negociações
escolares a receber
e bolsas
restituíveis.
• Bolsas restituíveis....
f ) Matrículas e aluguéis, recebidos
antecipadamente
– Referem-se
aos valores
recebidos
de aluEstoques - Referem-se aos materiais e medicamentos do Hospital Santa Lucinda (hospital universitário), Parcela a amortizar em
nos pelaao
Fundação,
referentes
às matrículas
recebidas
do exercício
quepassou
serão reconheavaliados
custo médio
de aquisição
que não excede
o valorno
definal
mercado.
A Fundação
a adotar Ativo não circulante .
como
política,
a
partir
de
2005,
manter
como
estoques
os
materiais
e
medicamentos
com
custo
unitário Bolsas restituíveis re
cidas no resultado do exercício seguinte de acordo com o regime de competência e aluguéis
mais relevante. Os demais itens de estoques, em função de seu giro rápido e do reduzido custo unitário, devolução das mens
recebidos
antecipadamente
em função
doadquiridos.
aluguel de espaço físico em suas dependências após sua conclusão d
são
reconhecidos
ao déficit do exercício
quando
• firmado
Demais ativos
circulantes
e
não
circulantes
São
apresentados ao valor
de realização.
com uma instituição financeira, que reconheceremos
comolíquido
receita,
pelo regime de realização das bolsas
d. Permanente - Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, acrescido de A movimentação par
competência,
deespontânea.
acordo comA odepreciação
prazo de vigência
dopelo
contrato
aluguel.
reavaliação
parcial
é calculada
métododo
linear
às taxas mencionadas na
Nota
Explicativa
nº
7
que
levam
em
conta
o
tempo
de
vida
útil
estimado
dos
bens.
g) Provisões – Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Fundação possui uma obrigae. Passivos circulante e não circulante - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, Descrição
ção legal ou
constituída
como
resultado de umencargos
evento epassado,
e émonetárias
provável que
um recurso
acrescidos,
quando
aplicável,
dos correspondentes
variações
incorridas
até a Bolsas restituíveis....
data
do
balanço.
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como
f. Matrículas e aluguéis, recebidos antecipadamente - Referem-se aos valores recebidos de alunos 6. Outras contas a r
baseFundação,
as melhores
estimativas
do risco recebidas
envolvido.
pela
referentes
às matrículas
no final do exercício que serão reconhecidas no
resultado
do
exercício
seguinte
de
acordo
com
o
regime
competência
e aluguéis
recebidos
anteci-da Convênios e contrato
h) Reserva de reavaliação – Constituída em decorrênciadedas
reavaliações
dos imóveis
e terrenos
padamente em função do aluguel de espaço físico em suas dependências firmado com uma instituição Créditos de funcioná
baseada
em laudoscomo
de avaliação
elaborados
peritos avaliadores
independentes.
fiFundação,
nanceira, que
reconheceremos
receita, pelo
regime depor
competência,
de acordo com
o prazo de Depósitos caucionad
vigência
do
contrato
do
aluguel.
A Entidade não constituiu provisão para imposto de renda e a contribuição social diferidos Outros valores a rece
g. Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Fundação possui uma obrigação legal Impostos a recuperar
emconstituída
consequência
da imunidade
que possui
sobre
tributos.
A reserva
reavaliação
está
ou
como resultado
de um evento
passado,
e étais
provável
que um
recurso de
econômico
seja requerido
para
saldar
a
obrigação.
As
provisões
são
registradas
tendo
como
base
as
melhores
estimativas
Parcela a realizar a c
sendo realizada por depreciação dos bens reavaliados contra déficits acumulados.
do risco envolvido.
Ativo não circulante .
i) h.Gratuidade
Calculada com
base na em
totalidade
das receitas
geradas pela
Fundação,
incluindo
Reserva de–reavaliação
- Constituída
decorrência
das reavaliações
dos imóveis
e terrenos
da (a) Referem-se aos
Fundação,
em laudos de
avaliação entre
elaborados
porsendo
peritosoavaliadores
Enti- entidades e convênio
as receitasbaseada
de mensalidades,
matrículas
outras,
percentualindependentes.
de gratuidadeAconcedade não constituiu provisão para imposto de renda e a contribuição social diferidos em conseqüência da e Banco ABN AMRO
dido no exercício
a 20%
daAreceita
conformeestá
demonstrado
na Nota
Explicativa internos da Universid
imunidade
que possuisuperior
sobre tais
tributos.
reservatotal,
de reavaliação
sendo realizada
por depreciação
dos
bens
reavaliados
contra
défi
cits
acumulados.
número 16, em atendimento ao Decreto Federal número 2.536/98 e Lei número 11.096, de
i. Gratuidade - Calculada com base na totalidade das receitas geradas pela Fundação, incluindo as 7. Imobilizado
13 de janeiro
de 2005 matrículas
que introduziu
o Programa
para Todos
– Prouni.
receitas
de mensalidades,
entre outras,
sendo oUniversidade
percentual de gratuidade
concedido
no exercício
superior
a
20%
da
receita
total,
conforme
demonstrado
na
Nota
Explicativa
nº
16,
em
atendimento
j) Demonstrações Financeiras comparativas – As demonstrações financeiras do exercício findo
ao Decreto Federal nº 2.536/98 e Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005 que introduziu o Programa
em 31 de dezembro
2006 tiveram determinados saldos reclassificados para uma melhor
Universidade
para Todosde
- PROUNI.
j.comparabilidade
Demonstrações Financeiras
comparativasfinanceiras
- As demonstrações
financeiras
do exercício findo em 31 Descrição
com as demonstrações
do exercício
corrente.
de dezembro de 2006 tiveram determinados saldos reclassificados para uma melhor comparabilidade Prédios ....................
com as demonstrações financeiras do exercício corrente.
Computadores e peri
Máquinas e equipam
3 – Aplicações financeiras
Móveis e utensílios ..
3. Aplicações ﬁnanceiras
2007
2006 Instalações ..............
Aplicações financeiras ................................................................................
6.776
4.495 Sistemas aplicativos
Parcela a resgatar a curto prazo ................................................................
(843)
(765) Veículos ...................
Ativo não circulante ....................................................................................
5.933
3.730 Benfeitorias..............
As aplicações financeiras de curto prazo referem-se, substancialmente, aos fundos de renda fixa e são Arrendamento merca
remunerados às taxas praticadas pelo mercado. Existem ainda aplicações em certificados de depósitos Terrenos ..................
As aplicações
financeiras
de curto
aos fundos
de renda Biblioteca, pinacotec
bancários
remunerados
a taxas que
variamprazo
entrereferem-se,
92% a 100%substancialmente,
do Certificado de Depósito
Interbancário
(CDI).
aplicações financeiras
de longo prazo
títulos de
capitalização
junto
Banco Imobilizações em and
fixa
e sãoAsremunerados
às taxas praticadas
peloreferem-se
mercado. aExistem
ainda
aplicações
emaocertificaBradesco S.A. que serão resgatados em datas e prazos diferenciados em conseqüência dos prazos Direito de uso ..........
doscontratados
de depósitos
taxas que variam entre 92% a 100% do Certificado de Total.........................
que bancários
variam em remunerados
torno de 12 a 48a meses.

Depósito Interbancário (CDI). As aplicações financeiras de longo prazo referem-se a títulos de
capitalização junto ao Banco Bradesco S.A. que serão resgatados em datas e prazos diferenciados
em consequência dos prazos contratados que variam em torno de 12 a 48 meses.
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ATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 - (Em milhares de Reais)

4 – Contas a receber de alunos e hospital

4. Contas a receber de alunos e hospital
2007
2006
filantrópica, instituída
Provisão
Provisão
P), fundada em 13 de
CNPJ/MF nºContas
60.990.751/0001-24
Contas
para
para
através de programas
60.990.751/0001-24
a receber
perdasCNPJ/MF
Líquido anº
receber
perdas Líquido
cnicos e científicos de Descrição
42.504
(34.875)
7.629
38.386
(30.352)
8.034
operação responsável, Contas a receber graduação ......
210
(95)
115
369
(259)
110
ções de sua profissão; Cheques a depositar ..................
ATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.934
(1.320)
1.614
9.312
(2.793)
6.519
a. A Fundação cumpre Cheques descontados custódia .
ATIVAS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Cheques devolvidos ...................
84
(6)
78
120
(60)
60
s em ensino,
pesquisa
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 - (Em milhares de Reais)
6.828
(4.047)
2.781
10.913
(9.374)
1.539
serida, com destacada Créditos em cobrança judicial ....
Exercícios
ﬁndos
em 31
- (Em milhares
promissórias
.....................
102de dezembro
(64) de 2007
38 e 2006 552
(358) de Reais)
194
atividades desenvolvi- Notas
4. Contas
a receber
de alunos
e hospital
Créditos
hospitalares
..................
4.003
(320)
3.683
3.639
(929)
2.710
extensão
universitária,
2007
2006
filantrópica,
instituída 4. Contas a receber de alunos e hospital
56.665 Provisão
(40.727) 15.938
63.291 Provisão
(44.125) 19.166
nhamento
deem
políticas
P),
fundada
13 de Total............................................
2007
2006
filantrópica,
instituída
56.318
(40.555)
15.763
62.105
(43.550)
18.555
Fundação
está
isenta Parcela a realizar em curto prazo .
Contas
para
Contas
para
através
de
programas
Provisão
Provisão
P), fundada em 13 de Ativo não circulante ....................
347
(172) Líquido
175 a receber
1.186
(575) Líquido
611
ntribuição
Patronal
a receber
perdas
perdas
cnicos
científi
cos do
de Descrição
Contas
para
Contas
para
atravése de
programas
dação
deverá
reunir as Contas a receber graduação ......
42.504
(34.875)
7.629
38.386
(30.352)
8.034
operação
responsável,
a receber
perdas
Líquido a receber
perdas Líquido
cnicos e científicos de Descrição
Critérios adedepositar
constituição
de provisão
para
duvidosos
munerar,
porprofi
qualquer
Cheques
..................
210créditos(95)
115
369
(259)
110
ções
de sua
ssão; Contas
a receber
graduação
......
42.504percentuais
(34.875)pré-defi
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responsável,
Até
o
exercício
de
2005,
a
Fundação
possuía
nidos
para
os
principais
grupos de
conCheques descontados custódia .
2.934
(1.320)
1.614
9.312
(2.793)
6.519
cursos
na manutenção
a. A Fundação
cumpreCritérios
Cheques
a
depositar
..................
210
(95)
115
369
(259)
110a
de
constituição
de
provisão
para
créditos
duvidosos
ões de sua profissão; tas a receber, porém, no exercício de 2005, esse percentuais foram revisados e reajustados passando
devolvidos ...................
84
(6)
78
120
(60)
60
e
suas
receitas
e des- Cheques descontados
s em
ensino,
pesquisa
custódia
.
2.934
(1.320)
1.614
9.312
(2.793)
6.519
a. A Fundação cumpre Cheques
representar
as
médiasde
históricas
deFundação
inadimplência
dos
últimos
anos sendo
o mesmo critério
utilizado
no
Até
o
exercício
2005,
percentuais
pré-definidos
para
os
principais
Créditos
em
cobrança
judicial
.... a
6.828 possuía
(4.047)
2.781
10.913
(9.374)
1.539
; d. Conservar
em boa Cheques
serida,
com destacada
...................
84
(6) de provisão
78
120
(60)
60
s em ensino, pesquisa exercício devolvidos
de 2006. Tal
procedimento fez com
para
créditos de
duvidosos
no
Notas promissórias
.....................
102que o montante
(64)
38
552
(358)
194
eatividades
comprovem
a origem Créditos
desenvolvijudicial
....
6.828
2.781
10.913
(9.374)
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de em
contas
receber,
porém,
no4.003
exercício
2005, 3.683
esse
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foram
revisados
e reaerida, com destacadagrupos
exercício
de cobrança
2006afosse
signifi
cativamente
superior(4.047)
àde
provisão
constituída
no
exercício
de
2007, conforhospitalares
..................
(320)
3.639
(929)
2.710
aisquer outros
atos ou Créditos
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universitária,
promissórias
.....................
102
(64) a Fundação
38
552 no exercício
(358) de 2007
194
atividades desenvolvi- Notas
me
demonstrado
na
Nota
Explicativa
nº
22.
Adicionalmente,
manteve
Total............................................
56.665 históricas
(40.727)de 15.938
63.291
(44.125) anos,
19.166
passando a ..................
representar as médias
inadimplência
dos últimos
sendo
nhamento de políticasjustados,
4.003
3.683
3.639
(929)
2.710
extensão universitária, Créditos
o critérioahospitalares
iniciado
em curto
2006prazo
referente
à constituição
da(320)
provisão
para créditos
duvidosos
sobre os18.555
saldos
Parcela
realizar em
.
56.318
(40.555)
15.763
62.105
(43.550)
Fundação está isenta Total............................................
56.665
15.938e bolsas
63.291
19.166
nhamento de políticaso mesmo
critério
utilizado
no exercício
de 2006.
Tal procedimento
fez
com (44.125)
que(575)
ocom
montante
ainda a vencer
(notas
promissórias,
cheques
em (40.727)
cobrança
judicial
restituíveis)
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emde
circulante
....................
347
(172)
175
1.186
611
assim
como,
o cumprintribuição
Patronal
do Ativo não
a realizar em
curtoatualização
prazo .
(40.555)reduziu
15.763
62.105
(43.550)
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Fundação está isenta Parcela
dados históricos,
e após
das56.318
perdas históricas
a provisão
para créditos
de liquidação
para
créditos
duvidosos no exercício
de (172)
2006
fosse175
significativamente
superior
à 611
providação deverá reunir asprovisão
não
circulante
347Explicativa
1.186para créditos
(575) duvidosos
ntribuição Patronal do Ativo
duvidosa
relativa
às....................
bolsas restituíveis (Nota
nº 5). A movimentação
munerar, por qualquer Critérios de constituição de provisão para créditos duvidosos
ação deverá reunir assãoAté
noconstituída
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dede
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representada
aconforme
seguir:
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de 2007,
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napara
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Explicativa
número
o exercício
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possuía
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grupos
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de constituição de provisão para
créditos duvidosos
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munerar, por qualquer tas a receber,
porém,
no
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de
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e
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2006 referente
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os provisão
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4.519 (40.727)
2006
2007
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Baixa
efetiva
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s ao custo, acrescido 5. Bolsas restituíveis
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de título de provisão
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adotadas
no Brasil.
ceber
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é efetuado
em conConstituição
Baixa
efetiva
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Contas a receber graduação ..........
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(5.134) 2007
611 (34.875)
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Saldo
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Cheques a depositar ......................
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é
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a amortizar
em
curto prazo
38.161
35.019
(30.083)
4.936
Notas
.........................
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cobrança
judicial
........
(9.374)
5.327
(4.047)
Ativo
não
circulante
....................
41.850
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11. Salários, férias e enca
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(a) A Lei Complementar
janeiro de 2002, estabel
alíquota do Fundo de Ga
2002 a dezembro de 200
titucionalidade nos 2.556A Fundação realizou, respectivamente, nos anos de 1992 e 2002, reavaliações espontâneas de terrenos ao princípio217
da anteriorid
e edifícios com base em laudos técnicos efetuados por peritos independentes. O valor total da reserva foi dação perdeu a ação, fa
de R$ 62.504, sendo R$ 12.928 referentes à reavaliação efetuada em terrenos e R$ 49.576 em edifícios. em 14 de novembro de 2
Em 31 de agosto de 2006, a Fundação procedeu à nova reavaliação espontânea do imóvel localizado na
Rua João Ramalho, nº 881, esquina com Rua Cardoso de Almeida, com base em laudo técnico efetuado
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Autoavaliação institucional da PUC-SP
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tribu..............
15.909
tárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base em informações
..............
7.321 14. Provisão para contingências
..............
7.321
de seus
assessores
jurídicos,
análise
dasedemandas
judiciais pendentes
e, quanto
às eações
trabaA provisão
é parte
em ações
judiciais
processos administrativos
perante vários
tribunais
órgãos
..............
5.750 governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão
75.332 lhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base em informações de seus asses-

Sustentabilidade financeira

3.303
155
3.458

em montante
considerado
para cobrir
as perdas
estimadas
com as ações
em na
curso,
sores jurídicos,
análise dassuficiente
demandas judiciais
pendentes
e, quanto
às ações trabalhistas,
com base
montante de R$ 46.141,
o ABN AMRO Real S.A..
comoexpectativa
se segue: anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado
ucessivas com carência suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:
2007
2006
endo significativamente
nceiras. O quinto aditivo
Depósito
o Estado de São Paulo Descrição
Provisão
Judicial
Líquido
Líquido
m 4 de abril de 2007 no Cíveis.......................................................
3.323
(9)
3.314
88
mos são, em sua maior Trabalhistas .............................................
20.820
(2.874)
17.946
12.379
caixa e para liquidação Tributárias................................................
360
360
as para pagamento dos PIS ...........................................................
21.874
21.874
18.452
eis provenientes do pro- Auto de infração ......................................
2.259
(289)
1.970 ÀS2.172
NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRAÇÕES F
) hipoteca do imóvel do Total.........................................................
48.636
(3.172)
45.464
33.091
Exercíc
Movimentação dos processos no exercício de 2007
2006
Saldo
Descrição
inicial
Cíveis......................................................
88
Trabalhistas ............................................
15.069
Tributárias...............................................
236
PIS ..........................................................
18.452
Auto de infração .....................................
2.172
Total.......................................................
36.017
Depósitos judiciais ..................................
(2.926)
Total.......................................................
33.091

•

•

Adição
a provisão
3.348
13.171
136
3.422
87
20.164
(793)
19.371

Utilização
(113)
(7.420)
(12)
(7.545)
547
(6.998)

2007
Saldo
Final
3.323
20.820
360
21.874
2.259
48.636
(3.172)
45.464

Bolsas e projetos sociais
Bolsas para carentes ......
Bolsas PROUNI ..............
Total de gratuidades relac
Percentual de aplicações e

Certiﬁcado de Entidade B
e Combate à Fome por m
2006, certidão atestando
Beneficente de Assistênc
Fundação requereu renov
com validade até 31 de d
quereu novas renovações
• Cíveis - As provisões cíveis foram constituídas com base em opinião dos consultores jurídicos da 71010.002625/2003-96 e
Fundação
à possibilidade
de perda
dos processos
não são
no encerramento
Cíveis
– As quanto
provisões
cíveis foram
constituídas
come base
emesperadas
opinião perdas
dos consultores
jurídicos
dação São Paulo à prorrog
desses processos, além dos valores já provisionados. • Trabalhistas - As provisões trabalhistas foram foi efetuada nas demonstr
da constituídas
Fundação com
quanto
à
possibilidade
de
perda
dos
processos
e
não
são
esperadas
perdas
base em opinião dos consultores jurídicos da Fundação quanto à possibilidade de no
perda dos processos,
inclusive
valoresjá
dos
depósitos judiciais já efetuados, e não são 17. Despesas com salários,
encerramento
desses considerando
processos, além
dososvalores
provisionados.
esperadas perdas no encerramento desses processos, além dos valores já provisionados. • Tributárias Salários e ordenados........
Trabalhistas
As provisões
trabalhistas
constituídas
com
em opinião
(processos –
ﬁscais
municipais)
- Referem-seforam
aos valores
provisionados
de base
IPTU abrangendo
os dos
exer-conFérias e 13° salário...........
cícios de
2001 a 2006.
Ao final do exercício
baseado nade
opinião
seusprocessos,
assessores considerando
jurídicos, a
sultores
jurídicos
da Fundação
quantodeà 2006,
possibilidade
perdadedos
Fundo de garantia ............
Fundação manteve a provisão apenas a parcela referente à fração do imposto sobre as áreas destinadas
Assistência médica ...........
inclusive
os
valores
dos
depósitos
judiciais
já
efetuados,
e
não
são
esperadas
perdas
no
encera terceiros (estacionamento e lanchonetes) em função de possuir imunidade sobre esse imposto sobre
Outras despesas ..............
as áreasdesses
de utilização
da própria
• PISjá
- Por
meio da Ação Declaratória com pedido de anteramento
processos,
alémFundação.
dos valores
provisionados.
cipação de tutela nº 2000.61.00.008249-2, a Fundação obteve liminar garantindo o não recolhimento do
efetivas com
PIS de 1º incidente sobre folha de pagamento a partir de março de 2000 porém, seguindo orientações de As despesas221
seus consultores jurídicos, vem mantendo provisão para os valores não recolhidos acrescida de juros e mesma reduzida em R$ 7
multa. • Auto de infração - A Fundação foi autuada pelo descumprimento de algumas obrigações traba- entre elas uma transferên
lhistas e tributárias e, com base na opinião dos assessores jurídicos, que classificaram as ações de risco contingências trabalhistas
provável para a Fundação, foi constituída provisão no montante julgado necessário pela Administração

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕE

Ex

Autoavaliação institucional da PUC-SP

Movimentação dos processos no exercício de 2007

•

•

•

Bolsas e projetos soc

2007
Tributárias (processos fiscais municipais) – 2006
Referem-se aos valores provisionados de
IPTUBolsas para carente
Saldo
Adição
Saldo
Bolsas PROUNI .....
abrangendo
final doa exercício
baseado naFinal
opinião
Descrição os exercícios de 2001 a 2006. Ao
inicial
provisão de 2006,
Utilização
Total de gratuidades
Cíveis......................................................
88 a provisão3.348
(113)
Percentual de aplicaç
de
seus assessores jurídicos, a Fundação manteve
apenas a parcela
referente3.323
à fração
Trabalhistas ............................................
15.069
13.171
(7.420)
20.820
Certiﬁcado de Entid
do
imposto sobre as áreas destinadas a terceiros
e lanchonetes)
em360
função
Tributárias...............................................
236 (estacionamento
136
(12)
e Combate à Fome p
PISpossuir
..........................................................
18.452as áreas de3.422
21.874
de
imunidade sobre esse imposto sobre
utilização da própria
Fundação.
2006, certidão atesta
Auto de infração .....................................
2.172
87
2.259
Beneficente de Assis
PIS
–
Por
meio
da
Ação
Declaratória
com
pedido
de
antecipação
de
tutela
número
Total.......................................................
36.017
20.164
(7.545)
48.636
Fundação requereu r
Depósitos judiciais ..................................
(2.926) garantindo
(793)o não recolhimento
547
(3.172)
2000.61.00.008249-2,
a Fundação obteve liminar
do PIS de
Total.......................................................
33.091
19.371
(6.998)
45.464 com validade até 31
1º incidente sobre folha de pagamento a partir de março de 2000, porém, seguindo orienquereu novas renova
• Cíveis - As provisões cíveis foram constituídas com base em opinião dos consultores jurídicos da 71010.002625/2003tações
de quanto
seus consultores
jurídicos,
vemprocessos
mantendo
provisão
para os
valores
não recolhidos
Fundação
à possibilidade
de perda dos
e não
são esperadas
perdas
no encerramento
dação São Paulo à pr
desses
processos,
além
dos
valores
já
provisionados.
•
Trabalhistas
As
provisões
trabalhistas
foram foi efetuada nas dem
acrescida de juros e multa.
constituídas com base em opinião dos consultores jurídicos da Fundação quanto à possibilidade de
Auto
A Fundaçãoinclusive
foi autuada
pelo
algumase não
obrigações
perda de
dos infração
processos,–considerando
os valores
dosdescumprimento
depósitos judiciais jáde
efetuados,
são 17. Despesas com sal
esperadas
perdas
no
encerramento
desses
processos,
além
dos
valores
já
provisionados.
•
Tributárias
trabalhistas e tributárias e, com base na opinião dos assessores jurídicos, que classificaram
Salários e ordenados
(processos ﬁscais municipais) - Referem-se aos valores provisionados de IPTU abrangendo os exer- Férias e 13° salário..
ascícios
ações
de risco
provável
para
a Fundação,
foi constituída
no montante
julgado
de 2001
a 2006.
Ao final do
exercício
de 2006, baseado
na opiniãoprovisão
de seus assessores
jurídicos,
a
Fundo de garantia ...
Fundação
manteve
a
provisão
apenas
a
parcela
referente
à
fração
do
imposto
sobre
as
áreas
destinadas
necessário pela Administração para cobrir eventuais perdas no andamento dessas demandas.
Assistência médica ..

a terceiros (estacionamento e lanchonetes) em função de possuir imunidade sobre esse imposto sobre
Outras despesas .....
as áreas de utilização da própria Fundação. • PIS - Por meio da Ação Declaratória com pedido de ante15 –cipação
Patrimônio
(passivo a descoberto)
de tutelasocial
nº 2000.61.00.008249-2,
a Fundação obteve liminar garantindo o não recolhimento do
PIS de 1º incidente sobre folha de pagamento a partir de março de 2000 porém, seguindo orientações de As despesas efetiva
As
receitas,
decorrentes
de
doações
e contribuições para custeio, recebidas pela Fundação
seus consultores jurídicos, vem mantendo provisão para os valores não recolhidos acrescida de juros e mesma reduzida em
entre elas uma trans
são multa.
empregadas
integralmente
nos seus
sociais
comentados
na Notaobrigações
Explicativa
n° 1.
• Auto de
infração - A Fundação
foi objetivos
autuada pelo
descumprimento
de algumas
trabalhistas e tributárias e, com base na opinião dos assessores jurídicos, que classificaram as ações de risco contingências trabalh
As doações e subvenções patrimoniais são contabilizadas no passivo a descoberto. A reserva de
provável para a Fundação, foi constituída provisão no montante julgado necessário pela Administração
reavaliação
foieventuais
constituída
decorrência
das reavaliações
para cobrir
perdasem
no andamento
dessas
demandas. de bens do ativo imobilizado, com
18. Aviso prévio e ind
Aviso prévio e indeni
Patrimônio
(passivo
a descoberto)
base15.em
laudo desocial
avaliação
elaborado
por peritos avaliadores independentes. O Imposto de

As receitas, decorrentes de doações e contribuições para custeio, recebidas pela Fundação são em- A Fundação, com o o
renda
e a Contribuição Social diferidos não foram reconhecidos em função de ser uma entidade
pregadas integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota Explicativa n° 1. As doações e cionários administrat
patrimoniais
são contabilizadas
nofiscal.
passivo a descoberto. A reserva de reavaliação foi cons- (PDV). Além do refe
semsubvenções
fins lucrativos,
gozando
de imunidade

tituída em decorrência das reavaliações de bens do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação significativos de inde
elaborado por peritos avaliadores independentes. O Imposto de renda e a Contribuição Social diferidos mentos parcelados e
16 –não
Gratuidade
foram reconhecidos em função de ser uma entidade sem fins lucrativos, gozando de imunidade
fiscal.
19. Despesas com ser
A Fundação São Paulo desenvolve projetos assistenciais procurando atender à comuniSegurança e limpeza
dade,
como oferece bolsas de estudo vinculadas ao Prouni entre outras modalidades. Os
16.bem
Gratuidade
Autônomos contratad
A Fundação
São Paulo
desenvolveaprojetos
assistenciais
atender
comunidade,
administrati
gastos
e as despesas
relacionados
esses projetos
paraprocurando
os exercícios
de à2007
e 2006bem
bemcomo,
comoServiços
a
oferece bolsas de estudo vinculadas ao PROUNI entre outras modalidades. Os gastos e as despesas Manutenção e reparo
receitas-base,
assim
demonstrados:
relacionadosestão
a esses
projetos
para os exercícios de 2007 e 2006 bem como a receitas-base, estão assim Propaganda e public
demonstrados:
Honorários advocatíc
2007
2006 Outras despesas .....
Receitas:
Receita bruta proveniente de venda de serviços .....................................
320.734
315.544
Receitas hospitalares ...............................................................................
24.342
23.515
Receitas financeiras .................................................................................
4.509
5.300 20. Serviços e materia
Outras receitas .........................................................................................
15.852
23.168 Serviços Hospitalare
Material cirúrgico .....
Deduções da receita:
Outras bolsas de estudo ..........................................................................
(31.007)
(31.155) Material de farmácia
Outras deduções da receita .....................................................................
(4.701)
(6.386) Refeições.................
Total .......................................................................................................
329.729
329.986 Material de laboratór
Gratuidade e custo do atendimento gratuito:
Bolsas PROUNI .......................................................................................
Bolsas complemento Escola da Família ..................................................
Bolsas doação Fundação São Paulo .......................................................
Total de bolsas filantrópicas.....................................................................
Custo dos atendimentos e projetos sociais..............................................
Total de gratuidades ................................................................................
Percentual de gratuidades educacionais concedidas ..............................
Valor equivalente à cota patronal isenta ..................................................

222

(11.050)
(1.947)
(12.980)
(25.977)
(50.876)
(76.853)
23,31%
47.562

(7.842)
(3.185)
(14.960)
(25.987)
(43.669)
(69.656)
21,11%
45.230

21. Despesas adminis
Água, gás, energia e
Aluguéis ...................
Materiais ..................
Depreciações...........
Despesas com convê
Outras despesas .....

Tomando por base os critérios e premissas para cálculo da gratuidade, os quais foram determinados
pela Administração da Fundação que julga estarem de acordo com as exigências legais, o percentual
obtido nos exercícios de 2007 e 2006 foram de 23,31 e 21,11% respectivamente, estando acima do limite 22. Provisão para créd
de 20% estabelecido em Lei. Os valores acima fazem parte das demonstrações de déficits e têm sua Bolsa restituível .......
apuração pelo método de apropriação por centro de custo. Dos atendimentos hospitalares realizados no Cheques e notas pro

ATIVAS
TIVAS ÀS

Deduções da receita:
Outras bolsas de estudo ..........................................................................
Outras deduções da receita .....................................................................
Total .......................................................................................................

(31.007)
(4.701)
329.729

Material cirúrgico ...............
(31.155) Material de farmácia ..........
(6.386) Refeições...........................
329.986 Material de laboratório .......

Sustentabilidade financeira

Gratuidade e custo do atendimento gratuito:
Tomando
por.......................................................................................
base os critérios e as premissas para cálculo da gratuidade,
Bolsas
PROUNI
(11.050) os quais
(7.842)foram
Bolsas complemento Escola da Família ..................................................
(1.947)
(3.185) 21. Despesas administrativa
determinados
pela Administração da Fundação que julga estarem de acordo
com as
exigências
Bolsas doação Fundação São Paulo .......................................................
(12.980)
(14.960) Água, gás, energia elétrica
legais,Total
o percentual
obtido nos exercícios de 2007 e 2006 foram de 23,31
e 21,11%
respectide bolsas filantrópicas.....................................................................
(25.977)
(25.987)
Aluguéis .............................
Custo dos atendimentos e projetos sociais..............................................
(50.876)
(43.669) Materiais ............................
vamente,
estando acima do limite de 20% estabelecido em Lei. Os valores
acima (69.656)
fazem parte
Total de gratuidades ................................................................................
(76.853)
Depreciações.....................
Percentual de gratuidades
educacionais
concedidas
..............................
23,31%
21,11%
das demonstrações
de déficits
e têm sua
apuração
pelo método de apropriação
por
centroDespesas
de
com convênios e
Valor equivalente à cota patronal isenta ..................................................
47.562
45.230 Outras despesas ...............

custo. Dos atendimentos hospitalares realizados no ano de 2007 pelo Hospital Santa Lucinda,
Tomando por base os critérios e premissas para cálculo da gratuidade, os quais foram determinados
vinculado
à Instituição,
mais de que
72%
sãoestarem
efetuados
através
Único
Saúde (SUS).
pela Administração
da Fundação
julga
de acordo
comdo
asSistema
exigências
legais,de
o percentual
obtido
nos
exercícios
de
2007
e
2006
foram
de
23,31
e
21,11%
respectivamente,
estando
acima
do limite 22.àsProvisão para créditos d
A aprovação dos cálculos, bem como das premissas utilizadas pelo Instituto estão vinculadas
de 20% estabelecido em Lei. Os valores acima fazem parte das demonstrações de déficits e têm sua Bolsa restituível .................
prestações
de contas
junto aoporConselho
Nacional
de Assistência
Social (CNAS).
apuraçãofuturas
pelo método
de apropriação
centro de custo.
Dos atendimentos
hospitalares
realizados no Cheques e notas promissó
anoProuni
de 2007– pelo
Hospital
Santa
Lucinda,
vinculado
à
Instituição,
mais
de
72%
são
A Fundação São Paulo, em observância à Lei número 11.096,efetuados
de 13 deatravés
janeiroServiços
de
hospitalares ........
do Sistema Único de Saúde (SUS). A aprovação dos cálculos, bem como das premissas utilizadas pelo Mensalidades ....................
2005,
aderiu
ao vinculadas
ProgramaàsUniversidade
parade
Todos
– junto
Prouni
por meioNacional
do Termo
de Adesão Outras
em ................................
Instituto
estão
prestações futuras
contas
ao Conselho
de Assistência
Social
(CNAS).
26 de novembro de 2004, através do qual, além de outras bolsas e programas filantrópicos que o
PROUNI - A Fundação São Paulo, em observância à Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, aderiu ao
Instituto
mantém,
oferece
bolsas
integrais
empor100%
aosTermo
beneficiários
Universidade
Programa
Universidade
para
Todos
- PROUNI
meio do
de Adesãodo
emPrograma
26 de novembro
de Conforme mencionado nas
constituição de provisão pa
2004,
através
do
qual,
além
de
outras
bolsas
e
programas
fi
lantrópicos
que
o
Instituto
mantém,
oferece
para Todos – Prouni. As aplicações em bolsas de estudos para os exercícios de 2007 e 2006,
bolsas integrais em 100% aos beneficiários do Programa Universidade para Todos - PROUNI. As apli- e, principalmente, mais co
considerando
as regras
do Prouni
estão
demonstradas
seguir:
cações em bolsas
de estudos
para os
exercícios
de 2007 e a2006,
considerando as regras do PROUNI constituir provisão para per

estão demonstradas a seguir:
Receita
2007
2006
Receita de mensalidade (regime de competência) ....................................
320.724
315.544
CNPJ/MF nº 60.990.751/0001-24
(-) Receitas de cursos de não graduação (pós, MBA, etc.)........................
(101.065)
(93.463)
(-) Mensalidades a receber (inadimplência - curso de graduação) ............
(8.112)
(6.379)
(-) Bolsas de estudo ...................................................................................
(31.007)
(31.155)
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
(-) Bolsas restituíveis (concessão)
.............................................................
(3.786)
(7.442)
(-) Descontos concedidos em mensalidades..............................................
(4.589)
(5.748)
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 - (Em
milhares de
Reais)
Total............................................................................................................
172.165
171.357

Fundação, com essa medi
realização e não espera inc
dos valores já provisionad
seus percentuais de perda
hospitalares e constatou qu
em função da adoção de m
Fundação a partir do exerc
apurou-se uma redução na
conseqüentemente, uma re

Bolsas e projetos sociais
2007
Bolsas para carentes ................................................................................
14.927
18.145
Saldo
Bolsas PROUNI ........................................................................................
11.050
7.842
lização
Final Total de gratuidades relacionadas ao PROUNI .........................................
25.977
25.987
(113)
3.323 Percentual de aplicações em bolsas educacionais ....................................
15,09%
15,17%
(7.420)
20.820
Certiﬁcado de Entidade Beneﬁcente de Assistência Social - O Ministério do Desenvolvimento Social
(12)
360
e Combate à Fome por meio do Conselho Nacional de Assistência Social, emitiu, em 23 de outubro de
21.874
2006,
certidão atestando
que a Fundação
São Paulo
é portadora Social
do CEAS
Certifi
cado de Entidade
Certificado
de Entidade
Beneficente
de Assistência
– -O
Ministério
do Desen2.259
Beneficente de Assistência Social, concedido inicialmente em 9 de junho de 1971. Posteriormente a
(7.545)
48.636
volvimento
e Combate
por
meio
do aConselho
Nacional
dedeAssistência
Social,
FundaçãoSocial
requereu
renovações àdeFome,
seu certifi
cado
sendo,
última, concedida
em 23
julho de 1999,
547
(3.172)
com
validade
até
31
de
dezembro
do
mesmo
ano.
Nos
anos
de
2000,
2003
e
2006,
a
Fundação
reemitiu, em 23 de outubro de 2006, certidão atestando que a Fundação São Paulo é portadora
(6.998)
45.464
quereu novas renovações trienais de seu CEAS por meio dos protocolos nos 44006.004925/2000-64,
– Certificado ede71010.003536/2006-18,
Entidade Beneficente
de Assistência
Social,certidão
concedido
inicialmente
nsultores jurídicos do
da CEAS
71010.002625/2003-96
respectivamente.
A presente
garante
a Funrdas no encerramento dação São Paulo à prorrogação de seu CEAS até 18 de abril de 2008, motivo pelo qual nenhuma provisão
em 9 de junho de 1971. Posteriormente, a Fundação requereu renovações de seu certificado
ões trabalhistas foram foi efetuada nas demonstrações financeiras referente às isenções patronais usufruídas no exercício.
a última, concedida em 23 de julho de 1999, com validade até 31 de dezembro do
to à possibilidade sendo,
de
efetuados, e não são 17. Despesas com salários, férias e encargos sociais
2007
2006
mesmo ano. Nos anos de 2000, 2003 e 2006, a Fundação requereu novas
renovações
trienais
onados. • Tributárias Salários e ordenados..................................................................................
57.515
47.749
os
de seu
CEAS por meio dos protocolos n 44006.004925/2000-64, 71010.002625/2003-96
e
abrangendo os exerFérias e 13° salário.....................................................................................
8.984
8.778
ssessores jurídicos, a
Fundo de garantia ......................................................................................
71010.003536/2006-18,
respectivamente. A presente certidão garante à4.841
Fundação 5.238
São Paulo
e as áreas destinadas
Assistência médica .....................................................................................
1.769
696
e esse imposto sobre
a prorrogação
de seu CEAS até 18 de abril de 2008, motivo pelo qual nenhuma
provisão
foi
Outras despesas ........................................................................................
2.406
2.233
a com pedido de ante75.515
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25.977)
0.876)
76.853)
3,31%
7.562

restituíveis, cheques, notas promissórias e serviços hospitalares e constatou que os percentuais de
perdas na realização desses direitos apresentou redução em função da adoção de medidas mais
rigorosas de cobrança, implementadas pela Administração da Fundação a partir do exercício de
2006. Dessa forma, aplicando-se os novos percentuais de realização, apurou-se uma redução na
provisão para perdas na realização do contas a receber desses créditos e, consequentemente, uma
reversão na rubrica de despesas com devedores duvidosos.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

23 – Instrumentos financeiros
Os valores contábeis, como, por exemplo, aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos, referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando
comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo
ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros
no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Durante este exercício, a Fundação não realizou operações com derivativos.
24 – Cobertura de seguros
A Fundação adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo
de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos
nossos auditores independentes.
25 – Alterações na Lei das S.A.s (6.404.76)
A Lei número 11.638 publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2007
alterou diversos dispositivos da Lei número 6.404 (Sociedades por Ações), aplicável às demais
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sociedades. Estas alterações entram em vigor em 1º de janeiro de 2008. Dentre as principais
alterações introduzidas, destacamos os seguintes assuntos que, na avaliação de nossa Administração, poderão modificar a forma de apresentação de nossas demonstrações financeiras e os
critérios de apuração de nossa posição patrimonial e financeira e do nosso resultado a partir
do exercício a findar-se em 2008: • Foi extinta a obrigatoriedade da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos – Doar, sendo substituída pela Demonstração dos Fluxos de
Caixa – DFC. No caso das companhias abertas a Demonstração do Valor Adicionado – DVA
também foi introduzida como publicação obrigatória. DFC e DVA são também mandatórias
para todas as grandes empresas independentemente de sua forma societária, estando sujeitas à
auditoria independente. • Bens e direitos intangíveis foram segregados dos tangíveis, ficando o
ativo permanente classificado em investimentos, imobilizado, intangível e diferido. • Foi criada
a rubrica “ajustes de avaliação patrimonial” no Patrimônio Líquido. Serão considerados ajustes
de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência
ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a preço de mercado.
• As despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente,
para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão
somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional serão classificadas no
Ativo Diferido. • Adicionalmente, foram alterados os critérios de avaliação do ativo e do passivo,
com destaque para os seguintes pontos: – Itens de ativo e passivo provenientes de operações de
longo prazo, bem como operações relevantes de curto prazo serão ajustados a valor presente, de
acordo com as normas internacionais de contabilidade; – O valor de recuperação dos bens e direitos do imobilizado, intangível e diferido deverá ser periodicamente avaliado para que se possa
efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios de e taxas de depreciação,
amortização e exaustão; – Os direitos classificados no intangível deverão ser avaliados pelo custo
incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização; – Instrumentos
financeiros “disponíveis para venda” ou “destinados à negociação” passam a ser avaliados a valor
de mercado; – Todos os demais instrumentos financeiros devem ser avaliados pelo seu custo
atualizado ou ajustado de acordo com o provável valor de realização, se este for inferior. • Eliminação da possibilidade de registro de reservas de reavaliação para as sociedades por ações. A nova
Lei deu opção às companhias para manterem os saldos existentes e realizarem esses saldos dentro
das regras atuais ou estornarem esses saldos até o final do exercício de 2008. A Administração
da Fundação está em processo de avaliação dos efeitos que as alterações acima mencionadas irão
produzir em seu patrimônio social e resultado do exercício de 2008, bem como levará em consideração as orientações e definições a serem emitidas pelos órgãos reguladores. Neste momento, a
Administração entende não ser possível determinar os efeitos destas alterações no resultado e no
patrimônio social para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007.
26 – Eventos subsequentes
Em 28 de dezembro de 2008, foi celebrado um convênio entre a Instituição e o Ministério
da Educação, tendo como objeto o apoio financeiro destinado para a modernização do parque
tecnológico da Universidade e reforço da manutenção dos campi. Os recursos para execução des-
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APROVAÇÃO DO CONSELHO E FISCAL E DO CONSELHO SUPERIOR DA Fundasp

De acordo com o que determina o estatuto da Fundação São Paulo, as demonstrações contábeis apresentadas foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, conforme Ata número 2/2008 lavrada
em 19/03/2008 e pelo Conselho Superior, conforme Ata número 109 lavrada em 22/04/2008.
DIRETORIA
Profª. Drª. Maura Pardini Bicudo Véras
Reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e
Membro do Conselho Deliberativo da Fundação São Paulo

Sustentabilidade financeira

te convênio totalizam o montante de R$ 12.000. Desse total, R$ 10.000 foram disponibilizados
para a Instituição em 23 de janeiro de 2008. Está previsto para junho de 2008 o recebimento do
restante do recurso. A contrapartida da Instituição será no valor de R$ 2.400.

Padre João Júlio Farias Júnior
Secretário Executivo da Fundação São Paulo
Padre Dr. José Rodolpho Perazzolo
Secretário Executivo da Fundação São Paulo
CONTROLADORIA
Mário Candido Santos
Controller – CRC 1SP218641/O-5
José Olímpio Cardoso Neto
Contador – CRC 1SP181828/O-5
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES – KPMG - CRC 2SPO14428/O-6

Ao
Conselho Deliberativo da
Fundação São Paulo – Mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Fundação São Paulo levantados em 31 de dezembro de 2007 e 2006 e as respectivas demonstrações de déficits, das mutações do patrimônio
social e das origens e aplicações de recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis
no Brasil e compreenderam: (a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Fundação São
Paulo; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Fundação São Paulo, bem como
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação São
Paulo em 31 de dezembro de 2007 e 2006, os déficits de suas atividades, as mutações do seu
patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos, correspondentes aos exercícios findos
naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 16, a Fundação possui seu Certificado
de Entidade de Assistência Social – CEAS concedido em 22 de julho de 2000 com validade até
31 de dezembro daquele ano. Nos anos de 2000, 2003 e 2006, a Fundação requereu novas renovações de seu CEAS por meio dos protocolos nos 44006.004925/2000-64, 71010.002625/200396 e 71010.003536/2006-18. A presente certidão garante à Fundação São Paulo a prorrogação
de seu CEAS até 18 de abril de 2008,
Motivo pelo qual nenhuma provisão foi efetuada nas demonstrações financeiras referentes
às isenções patronais cujos montantes usufruídos nos exercícios de 2007 e 2006 foram, respectivamente, R$ 47.562 mil e R$ 45.230 mil.
5. As demonstrações financeiras acima referidas foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis aplicáveis a uma entidade em continuidade normal de suas atividades. A Fundação São Paulo apresenta, em 31 de dezembro de 2007 e 2006, capital de giro
negativo, déficits operacionais recorrentes e passivo a descoberto. Conforme mencionado
no Relatório da Administração, a Fundação São Paulo iniciou em 2005 um amplo processo
de reestruturação da Entidade cujos benefícios já ocorreram no exercício de 2006 e 2007 e
são esperados para os próximos exercícios sociais. A continuidade normal das operações da
Fundação São Paulo está vinculada ao sucesso na implementação de seus planos estratégicos
até que suas operações atinjam o superávit necessário para liquidação de suas obrigações de
curto prazo e/ou na sua renegociação. As demonstrações financeiras não incluem qualquer ajuste
relativo à recuperação dos ativos e à classificação dos passivos, que poderia ser necessário em
consequência desta incerteza.
São Paulo, 14 de março de 2008.

Parte 3

INSTITUCIONALIZAÇÃO
DE PRÁTICAS AVALIATIVAS

Institucionalização de práticas avaliativas

A dinâmica avaliativa de continuidade proposta para este ciclo de avaliação
(2007/2008) buscou ampliar a compreensão da
realidade, mantendo coerência com o princípio
da difusão/propagação. Situando a Autoavaliação Institucional como um processo permanente
de elaboração e reelaboração de conhecimento,
procurou-se na institucionalização de práticas
avaliativas enfatizar ainda mais a ação de associar
informação às tomadas de decisão, oferecendo
elementos para retroalimentar as atividades da
universidade visando seu aperfeiçoamento.
Como dito no início deste relatório, a institucionalização da avaliação se caracteriza por
um conjunto de diferentes naturezas – técnica:
envolvendo definição de critérios, indicadores e
instrumentos; cultural organizacional: relativa
às práticas já sedimentadas de avaliação; política: relacionada às relações de poder entre as esferas de gestão e os diferentes atores envolvidos
no trabalho da instituição – que se integram no
sistema organizacional da universidade orientando, principalmente, as tomadas de decisão
realizadas pela gestão.
O encaminhamento do trabalho exigiu a
organicidade da avaliação no cotidiano universitário, que incluiu, entre outros aspectos: sua
integração na agenda institucional como parte
da dinâmica cotidiana; decisões partilhadas;
apoio operacional e especialmente tecnológico
para agilização de coleta e análise de dados; definição clara de responsabilidades dos agentes

envolvidos; elaboração de manuais técnicos,
protocolos, instrumentos de orientação que
deem suporte à implementação das atividades
avaliativas; agilização da retroinformação instrumentando processos decisórios delimitados.
Tal encaminhamento expressou a busca
da institucionalização de práticas avaliativas
com tempo e espaço definidos. Neste ciclo foram priorizadas algumas práticas, e a eleição das
mesmas orientou-se tanto pelo interesse e pela
demanda da instituição para sua implantação
como pela relevância do conteúdo das mesmas,
considerando os resultados avaliativos do ciclo
anterior e a sua pertinência em relação aos focos
de avaliação das dimensões institucionais. As
práticas eleitas foram organizadas em cinco projetos diferentes, voltados particularmente para o
Ensino, Pesquisa e Extensão.
O processo de institucionalização exigiu a
garantia de condições institucionais de natureza
material, organizacional e tecnológica que dessem suporte à sua implementação e à agilização
do retorno da informação, buscando assegurar a
qualidade e a publicização dos resultados, o que
se colocou como essencial para legitimação da
avaliação.
Foram objeto de avaliação, voltada para
institucionalização, as seguintes práticas, que
tiveram como eixos a qualidade e organização
didático-pedagógica do ensino e a construção de
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banco de dados. Nessa direção, um conjunto de
5 (cinco) projetos avaliativos foram implementados:
1 – Projeto: Estudo dos resultados do
Enade (Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes – Enade), que teve como
foco a análise do desempenho do aluno
com o objetivo de possibilitar reflexões
críticas sobre os projetos pedagógicos dos
cursos e sobre o próprio exame, buscando
transformar uma avaliação de resultados em
avaliação formativa.
2 – Projeto: Avaliação de Curso de Graduação
(Pracur), que teve como objetivo a análise
das práticas pedagógicas e de gestão previstas nos projetos de curso, para estimular a
melhoria do ensino, a formação docente, o
apoio ao estudante e as inovações didáticopedagógicas, levando em conta os objetivos
institucionais, as demandas sociais e as necessidades individuais dos estudantes.
3 – Projeto: Avaliação docente pelo aluno
(Proapa), que implicou um processo partilhado de construção e o aperfeiçoamento
de instrumento de avaliação docente pelo
aluno tendo como foco as práticas pedagó-

gicas dos professores e a autoavaliação do
aluno com vistas a apontar, por meio de um
conjunto de variáveis, a ampliação da excelência do trabalho pedagógico realizado.
4 – Projeto: Estudo avaliativo com egressos,
com o objetivo de sistematizar informações
que possibilitassem descrever e analisar aspectos essenciais à universidade a partir da
visão de egressos e de sua inserção profissional, com vistas ao aperfeiçoamento do
trabalho institucional.
5 – Projeto: Cadastro de atividades de extensão (Cadex), que surgiu da necessidade
de se expressar a realidade da extensão na
universidade diante do grande número de
iniciativas dessa natureza desencadeadas,
no âmbito acadêmico ou comunitário, mas
que careciam de documentação, monitoramento e divulgação.
São apresentados, a seguir, os registros
desses projetos resultantes do investimento voltado para a institucionalização de práticas avaliativas, que integram o movimento contínuo
do processo de Autoavaliação Institucional da
universidade.

I – PROJETOS INSTITUCIONAIS
1 – Estudo dos resultados do Enade
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2 – Avaliação de curso (Pracur)
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3 – Avaliação docente pelo aluno (Proapa)
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4 – Estudo avaliativo com egressos

285

5 – Cadastro de atividades de extensão (Cadex)

297

O Enade, foco de interesse deste estudo, é
um dos instrumentos de avaliação e informação
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes).1 Esse tipo de avaliação propõe-se a acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes
em relação aos conteúdos programáticos e às
habilidades/competências previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação. Isso é possível graças às características de
uma avaliação de resultados2 que se organiza e
se realiza anualmente pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).
Definido como uma avaliação de resultados, de larga escala, o Enade mobiliza milhares
de alunos e diferentes expertises que planejam,
preparam e executam, a cada nova edição, um
projeto avaliativo específico resultado de proces1

2

Tal sistema foi instituído a partir da Lei n. 10.861 (Brasil,
2004a), com o objetivo de assegurar o processo nacional
de avaliação das instituições de educação superior, dos
cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus
estudantes (Art.1º). O Sinaes compõe-se de três subsistemas integrados: 1) a avaliação institucional, “terá como
objetivo identificar o seu perfil [das instituições] e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos,
programas, projetos e setores, considerando as diferentes
dimensões institucionais [...]” (Art. 3º); 2) a avaliação dos
cursos de graduação, com vistas a “identificar as condições
de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à
organização didático-pedagógica” (Art. 4º); e 3) e o Enade
(Art.5º) que tem como proposta avaliar “conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento
e suas competências para compreender temas exteriores
ao âmbito específico de sua profissão[...]” (Art.5º, § 1º).
A Portaria n. 2.051 (Brasil, 2004b), de 9 de julho de 2004,
que regulamenta os procedimentos instituídos pela Lei
10.861/04, na Seção III trata especificamente do apoio
técnico destinado ao Enade. Tal apoio é definido pelas
Comissões Assessoras de Área e aplicarão procedimentos
amostrais aos estudantes do final do primeiro e do último
ano dos cursos de graduação, que serão selecionados, a
cada ano, para participarem do exame (Art. 25). As áreas
e os cursos que serão definidos anualmente pelo MEC e
as IES fornecerão os nomes dos estudantes matriculados
(iniciantes e concluintes) para comporem as amostras.
Os resultados do Enade serão expressos numa escala de
cinco níveis e divulgados aos estudantes que integraram
as amostras selecionadas em cada curso, às IES participantes, aos órgãos de regulação e à sociedade em geral
[“...]” (Art. 29, § 1º). Além das provas, constituídas por
40 itens – 10 de formação básica e 30 de itens específicos
–, serão aplicados em todos os participantes questionário
socioeconômico com o objetivo de compor o perfil dos estudantes do primeiro e do último ano do curso.

so de implantação e execução de políticas públicas. Esses números justificam sua importância e
consolidação.
Essa modalidade de avaliação, baseada em
resultados de provas de desempenho de estudantes, por ser parte das políticas públicas de avaliação da educação superior, tem recebido críticas
de especialistas, de diferentes natureza: questões
conceituais, dificuldades de operacionalização,
ranqueamento das instituições, influência na
conformação da docência e do currículo, dentre
outros aspectos.
Autores como Fernandes (2005), Carvalho (2007), Gatti (2007), após análises sobre os
exames, elaboram críticas consistentes às medidas utilizadas para acompanhar o desempenho
dos alunos e para avaliar os sistemas de ensino.
Barriga (2008) faz também críticas à “pedagogia
do exame, ou seja, uma pedagogia articulada
em função da certificação, descuidando notoriamente dos problemas de formação, processos
cognitivos e aprendizagem” (p. 51). Tal prognóstico reconhece o respondente como objeto
no espaço da produção “um ser que não define
seu sentido da vida nem seu projeto social, mas
que se insere em um projeto pré-estabelecido
para ele” (ibid., p. 51).
Estudos de Cunha (2002) e Sousa (2002)
denunciam o lógico classificatório presente nos
formatos de avaliação do Estado brasileiro, que
gera o ranking institucional, incentiva a competitividade, sujeita a educação à regulação gerando
efeitos nefastos sobre os currículos das escolas.
Cunha (2002), fazendo uma crítica específica
ao Provão e calcada em pesquisa com instituições de educação superior, mostra que essa
lógica traz embutida uma concepção filosófica
e epistemológica que, consumida pela comunidade acadêmica, está interferindo no processo
ensino-aprendizagem e na profissionalidade dos
docentes, gerando conformação desses profissionais. Sousa (2002), por sua vez, alerta para consequências na dinâmica institucional, trazendo
o estímulo à competição entre instituições e no

Estudo dos resultados do ENADE

1 – ESTUDO DOS
RESULTADOS DO Enade
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interior delas, refletindo na conformação dos
currículos aos testes e na forma de gestão, com
possível fortalecimento de mecanismos discriminatórios e ênfase na racionalidade técnica.
Ainda enfatizam as autoras, assim como estudos
de Marcondes (2002), que a mídia se estabelece
como parceira na estimulação do ranquiamento
e na sujeição da educação às regras do mercado.
A consideração dessas críticas é importante na convivência com as políticas governamentais, que têm, por sua vez, se tornado mais
efetivas no panorama da educação brasileira.
Embora tendo recebido muita ênfase, a
perspectiva da avaliação voltada para gestão de
sistemas ainda não constitui tradição ou cultura no Brasil. Constata-se que as análises se
restringem à consideração de resultados finais,
com fins classificatórios, levando a um reducionismo estático. Entendemos que os resultados
das avaliações têm muito a oferecer e o seu uso,
para tomadas de decisão, ainda é um processo
de conquista e aprendizagem.
Procurando atuar no sentido de modificar
os efeitos perversos que um processo avaliativo classificatório poderia ter para a instituição
e buscando explorar os aspectos positivos que
os resultados oferecem, foi desenvolvida pela
CPA PUC-SP uma sistemática que possibilitou
a construção de conhecimentos sistematizados
sobre a instituição fundados em uma crítica
consistente pelos docentes e baseados nos dados
rigorosos que as avaliações externas produzem.
O trabalho teve como foco os resultados
do Enade, acreditando-se que as informações
trazidas por essa avaliação podem se constituir
em material de grande valia para utilização com
caráter formativo. Sabe-se que, conservando
tradição já inaugurada em avaliações públicas, a
elaboração das provas é norteada pelas orientações do Conaes e pelas Diretrizes elaboradas por
Comissões Assessoras de Avaliação, nomeadas
pela presidência do Inep dentre profissionais
da área que atuam em Instituições de Educação

Superior (IES), com titulação de excelência.
Destaca-se ainda a qualidade dos processamentos, análises e relatórios avaliativos produzidos.
Com essa perspectiva, o presente estudo
teve como objetivo concretizar alguns princípios
de uma avaliação institucional que se identifica
como transformadora, pois voltada para a reflexão e a mudança da educação superior.
Procurou-se explicitar no texto alguns
parâmetros histórico/conceituais e os processos
para operacionalização da utilização dos resultados do Enade com vistas à compreensão e a
reflexão sobre aspectos nucleares do trabalho
pedagógico, ou seja, os currículos dos cursos e
a sugestão para o aperfeiçoamento desse exame
oficial.
Avaliação oficial de desempenho
do aluno: a história como ponto
de partida
O Enade tem suas raízes no Exame Nacional de Cursos (ENC), instituído pelo MEC
em 1995 (Lei 9.131/95 – Portaria n.º 249/96)
e encerrado em 2003. A política dessa avaliação foi expressa no Decreto Federal número
2.026/96 que definiu medidas para a avaliação
da educação superior. Tinha como objetivo
avaliar os cursos de graduação da educação superior, no que tange aos resultados do processo
de ensino-aprendizagem. Os alunos, concluintes dos cursos de graduação, eram obrigados a
participar do exame censitário, condicionado ao
recebimento do diploma.
O exame, mais conhecido como Provão,
era realizado pelo Inep e contou com a participação de professores especialistas na composição de Comissões de curso. Essas comissões
tinham como tarefa definir objetivos específicos
do exame para a respectiva área, perfil desejado
do graduando, que deveria nortear a concepção do exame, habilidades e conteúdos que os
graduandos deveriam ter desenvolvido durante
o curso. O trabalho de elaboração das provas
era realizado por bancas de professores que se

Utilização dos resultados da
avaliação externa: um processo
A estruturação do trabalho de utilização
dos resultados da avaliação externa, com vistas à

transformação do caráter regulatório do Enade
em processo formativo, em nível institucional,
orientou-se por dois princípios básicos.
O primeiro refere-se à participação qualificada, que se fundamenta no caráter participativo do processo de avaliação como condição para
a consciência da realidade e o compromisso com
propostas de mudanças. Tal participação está
calcada no respeito aos docentes universitários
pela sua vivência e inserção na universidade.
Para tanto, assegurou-se a presença de
atores diretamente envolvidos com o objeto de
avaliação, compondo com outros que vivem o
ambiente institucional. Foram gerados espaços
de diálogo – as oficinas de trabalho, que ocorreram em diferentes momentos do estudo e
organizadas de forma a favorecer o debate e a
reflexão, sempre a partir de material de apoio
previamente preparado em forma de propostas
preliminares.
O segundo princípio considera a legitimação pelo grupo dos principais encaminhamentos
do trabalho. Tal oportunidade, vinculada à participação, constitui facilitador do envolvimento dos sujeitos e da superação de resistências
e preconceitos em relação à avaliação externa
produzida pelos órgãos oficiais. Foram previstos
encontros de legitimação, que ocorreram em
momentos específicos do processo de trabalho:
• na construção da matriz do projeto, quando se definiu a grade de leitura dos dados
levantados e dos documentos oficiais, como
provas e Relatórios do Enade/06, no que diz
respeito aos itens de componentes gerais e
específicos;
• no desenvolvimento do estudo, para legitimação das prioridades e dos procedimentos
de coleta e análise de dados, bem como das
formas de envolvimento dos participantes no
processo;
• na análise e interpretação dos dados, para legitimação das análises e das sugestões e indicativos para tomadas de decisão decorrentes
do trabalho.
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constituíam segundo critérios pré-estabelecidos.
Após o exame, as Comissões de Curso participavam da definição final do padrão de respostas
esperado das questões discursivas e da avaliação
dos resultados.
Considerado como parte do processo
nacional de avaliação das instituições de educação superior, conforme previsto pelo Sinaes
(Lei n. 10.861 – Brasil, 2004a), o Enade busca
responder a uma das críticas às avaliações externas, como “o uso de instrumentos aplicados a
objetos isolados e que conduzem a uma visão
parcial e fragmentada da realidade” (Ministério
da Educação, 2003a, p. 62). Assim se integra
a outras modalidades de avaliação – Avaliação
de Curso e Autoavaliação Institucional – numa
perspectiva de apreensão global da universidade, considerando as diferentes dimensões da
realidade, como missão, ensino, pesquisa, gestão
administrativa, responsabilidade social, comunicação com a sociedade, entre outras.
Esse novo olhar sobre a avaliação institucional pretendeu assegurar coerência em
relação aos objetivos e à metodologia proposta,
articulando aspectos formativos da avaliação,
com vistas ao aperfeiçoamento da excelência do
trabalho desenvolvido nas universidades e oferecendo condições para a regulação necessária
realizada pelo poder público, possibilitando o
monitoramento, o credenciamento ou descredenciamento e a supervisão.
Essa legitimidade ética e política buscada
pelo Sinaes tem “a ver com a autonomia efetivamente assumida na perspectiva da responsabilidade pública e passa pela construção dos
processos de avaliação como espaços sociais de
reflexão” (ibid., p. 90).
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Ainda se colocou como pressuposto do
estudo o reconhecimento de que o olhar avaliativo deve implicar a leitura compreensiva
e a interpretação historicizada da realidade.
Nessa perspectiva, a análise dos resultados do
Enade/2006 não deve ser reduzida à produção
de um relatório com caráter de finalização de
processo, mas ampliada à produção de um documento que contemple um caráter científico,
com análises avaliativas que façam sentido para
os cursos envolvidos e ajudem na tomada de decisão. Para tanto, é necessária a consideração do
processo histórico de cada Projeto Pedagógico de
Curso (PPC), que tem as marcas da construção
coletiva, além de reconhecer outras leituras já
realizadas, produto das diferentes iniciativas de
avaliação previstas no próprio PPC ou no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Considerou-se ainda que as possibilidades
de desvelamento da realidade impliquem a aceitação de que as práticas avaliativas são mediadas
por elementos de natureza psicossocial3 que
são orientadores das ações dos sujeitos, podendo acarretar facilidades ou dificuldades para o
encaminhamento da avaliação. Tais elementos
precisam ser desvendados no processo, juntamente com os sujeitos envolvidos, associados à
discussão das perspectivas de aperfeiçoamento
geradas pela avaliação.
Conhecer os sentidos que os atores institucionais dão às suas ações é essencial para os
ajustes dos rumos institucionais e realização de
mudanças julgadas necessárias. Só se altera a
realidade quando os próprios atores ajustam
suas finalidades, exigências e práticas.
Metodologia
O estudo proposto demandou opções
metodológicas que permitiram ampliar a visão
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3	Estudos na área da Psicologia Social, relativos a aspectos
psicossociais, como representações sociais e imagem da
instituição, têm mostrado a mediação desses aspectos na
construção dos sentidos da realidade, interferindo, muitas
vezes com efeitos negativos, na implantação de práticas
avaliativas institucionais.

do uso dos resultados do Enade a partir do envolvimento de professores e coordenações didáticas de diferentes cursos.
A escolha da metodologia expressou a
concepção da avaliação voltada para a identificação dos pontos de acerto e das fragilidades,
sempre com o propósito de ampliar a excelência
do trabalho realizado.
Levou-se em consideração: 1) a avaliação
como um ato social com o objetivo de fornecer
aos envolvidos respostas e pistas para a tomada
de decisão; 2) o perfil e a cultura organizacional
da universidade, que exige um conjunto de ações
para assegurar o envolvimento dos docentes.
Num primeiro momento do trabalho,
optou-se por um estudo envolvendo as avaliações
realizadas em cursos da área de conhecimento4
das Ciências Sociais Aplicadas, cujos resultados
chegaram à instituição em 2007. Foram eles:
Administração, Jornalismo, Psicologia, Teatro,
Secretariado Bilíngue, Turismo, Comunicação
Social: Publicidade e Propaganda e Direito.
Optou-se também pela exploração dos resultados do Enade dos alunos concluintes dos cursos,
dada a experiência vivida no curso por esses alunos, o que traz elementos essenciais para análises
que envolvam as questões curriculares, muito
mais do que os resultados dos iniciantes.5
4

5

Para fins operacionais, as áreas do conhecimento registradas no Inep foram divididas em três grupos: Saúde e das
Ciências Agrárias (2004); Engenharias (2005) e Ciências
Sociais Aplicadas (2006). Em 2007, o Exame volta a ser
aplicado no grupo I; em 2008, no grupo II e assim sucessivamente.
Neiva e Collaço (2006, p. 229) apontam críticas à metodologia desenvolvida pelo Enade no que tange a procedimentos amostrais e a participação por períodos, ingressantes e
concluintes:
a) a primeira é a de que nem sempre o aluno que fizer
o exame no final do primeiro ano do curso estará em
condições de prestá-lo no último, mesmo conhecido o argumento de que, estatisticamente, isso é irrelevante; b)
a segunda é a de que exames periódicos não permitem
acompanhamento continuado, e o caráter amostral pode
muito bem deslocá-lo para a avaliação muitos e muitos
anos depois; c) a terceira é a de que o sorteio é uma forma
lotérica que a nada leva, pelo menos de um ponto de vista
pedagógico, que é um dos valores maiores que informa o
processo de avaliação; d) a quarta é a de que não se aplica
aos sistemas estaduais de ensino, vale dizer, às instituições de ensino superior (estaduais e municipais) por eles
controlada, o que, [...] dificulta sobremaneira a realização
do sonho de um “sistema nacional de avaliação”. Logo, o
ingrediente avaliação do “produto final” gerado por uma
instituição de ensino superior deixou de ser ingrediente
nacional.

Etapa 1 – Preparatória

Essa etapa envolveu, inicialmente, a realização de conjunto de estudos exploratórios de
diferentes fontes de informação referentes ao
Enade: legislação6 e relatórios finais produzidos
pelo Inep. Foi efetivada a análise técnica da prova e explorados os dados do Enade por curso
extraindo as informações relevantes – conteúdos
predominantes, habilidades aferidas, resultados
de desempenho em nível local, regional e nacional – para o desenvolvimento do trabalho.
A etapa preparatória contemplou a construção da matriz de avaliação orientadora do
estudo do Enade/06.
A elaboração de uma matriz da avaliação
constitui condição básica para as reflexões de
todas as demais etapas do trabalho avaliativo. A
matriz, enquanto produto da construção coletiva, é o quadro de referência definido pelo grupo
participante para leitura e análise dos resultados
do Enade/2006.
A matriz avaliativa foi organizada contemplando as Questões avaliativas do estudo, os
principais Indicadores de análise da realidade,
os Procedimentos para realização das análises em
forma de questões a serem respondidas pelos
docentes, a especificação dos Instrumentos, que
foram inseridos em Cadernos orientadores do
trabalho e a discriminação dos Envolvidos em
cada momento de análise.
As questões avaliativas norteadoras do
encaminhamento do trabalho foram assim
delineadas:
6	Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004.
Portaria Ministerial 2.051 de 9 de julho de 2004.
Portaria Ministerial nº 603 de 7 de março de 2006.
Portaria Inep nº 77 de 29 de junho de 2006.
Portaria Inep nº 86 de 29 de junho de 2006.
Portaria Inep nº 117 de 28 de julho de 2006.

Como se organiza o ensino de formação geral
e da formação específica?
• O que se espera que os alunos aprendam?
• Qual a expectativa de desempenho dos alunos da universidade, quando comparados
com os resultados nacional e/ou regional?
O Quadro 31 apresenta a composição da
matriz avaliativa utilizada no estudo.
•

Etapa 2 – Coleta de informações

Essa Etapa envolveu a elaboração dos instrumentos avaliativos a serem utilizados pelos
cursos para registro dos dados resultantes das
manifestações dos docentes; os momentos de
encontro para sensibilização dos envolvidos; a
efetivação dos procedimentos de coleta.
Para a coleta de dados, foram elaborados
três cadernos distintos, estruturados de forma
a permitir a exploração de cada item da prova,
tanto os relativos à formação geral como à formação específica, contendo questões estimuladoras de análise, além de orientações à coordenação para o encaminhamento do trabalho. Os
cadernos foram assim especificados:
• Caderno 1: Especificação: a) 10 itens de formação geral da prova do Enade; b) tabelas
apresentando os conteúdos/habilidades de
cada item; c) tabelas com o índice de desempenhos dos alunos da Região Sudeste e
da universidade em cada item; d) 2 questões
(vide Matriz de avaliação) a serem respondidas pelo conjunto de professores do curso.
Orientação: A coordenação e o conjunto de
professores do curso deveriam analisar os
itens de formação geral e responder as questões propostas: foi sugerido que o trabalho
fosse feito durante um dos momentos coletivos do curso.
• Caderno 2: Especificação: a) tabelas com os
conteúdos/habilidades dos 30 itens do componente específico da prova do Enade; b) 1
questão (vide Matriz de avaliação) e 2 quadros para informação pela coordenação sobre qual(is) disciplina(s) trabalharam(ou) os
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O encaminhamento do estudo estruturou-se a partir das seguintes etapas: Etapa 1 –
Preparatória; Etapa 2 – Coleta de informações;
Etapa 3 – Processamento, sistematização e análises; Etapa 4 – Encaminhamentos para tomada
de decisões.
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Quadro 31 – Matriz avaliativa do estudo
Questões
avaliativas do
estudo
Como se organiza o
ensino de formação
geral?

Indicadores
criteriais

Instrumentos

Questões a serem respondidas
1 – Os temas avaliados
contemplam os aspectos
desejáveis para a formação geral
dos estudantes dessa
universidade? Em caso negativo,
aponte no máximo até dez temas
que considera essenciais para
medir a formação geral dos
estudantes.
2 – As habilidades acadêmicas
avaliadas contemplam os
aspectos desejáveis para a
formação geral dos estudantes
desta universidade? Em caso
negativo, aponte no máximo até
dez habilidades que considera
essenciais para medir a formação
geral dos estudantes desta
universidade.

Caderno 1

Professores
do curso e
Coordena
cão de curso

Validade e
Adequação de
conteúdo
Em que medida a
prova contém uma
amostra significativa
do conteúdo
relevante do
domínio a ser
ensinado e que se
pretende avaliar

Questões a serem respondidas

Caderno 2

Coordenação
de curso

Validade e
Adequação de
conteúdo
Em que medida a
prova contém uma
amostra significativa
do conteúdo
relevante do
domínio que foi
ensinado e que se
pretende avaliar

Questões a serem respondidas

Caderno 3

Professores
especialistas

Coerência e
Adequação
A) Temas avaliados
em relação à
formação geral e as
expectativas dessa
formação;
B) Habilidades
avaliadas em
relação à formação
geral e as
expectativas dessa
formação.

Como se organiza o
ensino da formação
específica?

O que se espera que
os alunos
aprendam?
Qual a expectativa
de desempenho dos
alunos da
universidade quando
comparado com os
resultados nacional
e/ou regional?

Grau de expectativa
dos docentes ante
os resultados do
ENADE
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Público
envolvido

Procedimentos

1 – O conteúdo que o item se
propõe a medir foi desenvolvido
no curso?
Sim ( ) Não ( )
2 – Se Sim, especifique:
disciplina; semestre/ano;
professor

1 – Os conteúdos predominantes
que a questão se propõe a medir
deveriam ser trabalhados na
disciplina que você ministra?
Justifique sua resposta.
2 – A habilidade/competência que
a questão se propõe a medir foi
trabalhada na disciplina que você
ministra? Em caso negativo,
porque a habilidade/competência
não foi trabalhada?
3 – Observando os resultados
obtidos neste item, como você
analisaria o desempenho dos
alunos desta universidade?

conteúdos dos itens, bem como o semestre, o
ano e o professor responsável.
Orientação: A coordenação do curso deveria
responder a questão e preencher os quadros,
informando as disciplinas que trabalharam
os conteúdos dos itens do componente específico da prova do Enade, conforme a grade
curricular do curso.

•

Caderno 3: Especificação: a) 30 itens do
componente específico da prova do Enade;
b) tabelas com os conteúdos/habilidades de
cada item; c) tabelas com o índice de desempenhos dos alunos da Região Sudeste, do
Brasil e da universidade em cada item; d) 3
questões (vide Matriz de avaliação) por item
a serem respondidas pelo(s) professor(es).

Nº. da
questão

Tema

Habilidades
Aferidas

1

Políticas
públicas:educação

Estabelecer
comparações

Quadro com
informações do
item
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do item e encaminhar as respostas digitalizadas à coordenação.
A Figura 10 mostra a estruturação de cada
item da prova:

Orientação: Os itens do componente específico da prova do Enade deveriam ser encaminhados separadamente a cada professor para
responder as 3 questões encontradas no verso

Apresentação do
item da prova

Quadro com o
desempenho
dos alunos da
PUC-SP

Percentual de
acerto regional

Quadro com o
desempenho
dos alunos da
Região Sudeste

23,9

Percentual de respostas da PUC-SP
A

B

C

D

E

44,9

4,4

2,5

16,5

29,7

Figura 10 – Estruturação de cada item da prova

A legitimação dessa fase ocorreu por meio
da participação dos envolvidos em reflexões
orientadas sobre os componentes e resultados
da prova do Enade levando em conta a proposta
curricular prevista no projeto pedagógico do
curso (PPC).
Para o debate relativo à implantação dos
procedimentos de coleta de dados desenvolveuse um calendário de reuniões com a coordenação didática dos cursos, envolvendo coordenadores de curso e chefes de departamento. Foram
realizadas oficinas de trabalho nas quais foram
operacionalizadas ações orientadoras da coleta

de informações. As especificidades dos cursos foram também tratadas em encontros individuais
com os coordenadores para ajustar informações,
uma vez que todos os cursos se encontravam em
processo de implantação do Projeto Pedagógico
do Curso (PPC).
No nível micro, ou seja, no lócus do curso, ocorreram encontros e encaminhamentos
diversificados em função das especificidades de
cada realidade.
O processo avaliativo foi estruturado a
partir da definição de alguns critérios – grau de
informações referentes à composição curricular,
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efetividade acadêmica do desempenho dos alunos e efetividade social – capazes de traduzir o
atingimento, ou não, de objetivos essenciais da
formação universitária: cidadania e profissionalismo. Esses critérios, compreendidos como
complementares, traduzem um tipo de avaliação
definida por Belloni (1997) como uma avaliação
construtivista. Tal avaliação expõe uma “perspectiva avaliativa que se caracteriza por traduzir
um compromisso de ordem filosófica, científica
e social com a educação, o conhecimento e a
inclusão social” (p. 14).
Etapa 3 – Processamento, sistematização
e análise

Os dados produzidos pelos participantes
(professores e coordenação de curso) foram
organizados, sistematizados e processados
utilizando-se recursos computacionais, incluindo softwares como o SPSS.7 As análises foram
orientadas pelas questões avaliativas, pelos indicadores e critérios previstos na matriz avaliativa.
Os indicadores criteriais definidos foram
fundamentais para a reflexão dos docentes,
orientados pelas questões avaliativas:
• a verificação da coerência e adequação dos
temas e habilidades de formação geral avaliadas pela prova em relação às expectativas dessa formação previstas pelo projeto do curso;
• a análise da validade e adequação do con
teúdo, ou seja, em que medida o teste abrange amostra significativa dos conteúdos considerados relevantes do domínio a ser ensinado
e que se pretende avaliar;
• o grau de expectativa dos docentes ante
os resultados do Enade pelos alunos da
instituição.
Etapa 4 – Encaminhamentos para tomada
de decisões

Essa etapa é considerada essencial no
processo avaliativo, quando se compreende a
avaliação como instrumento para o aperfeiçoa242
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mento da realidade, dando sentido aos dados,
subsidiando decisões. Foram previstos momentos para devolutiva das interpretações das
informações, em espaços de participação que
possibilitaram a legitimação das análises, com
complementações e aprofundamento de reflexões pelo grupo de docentes e gestores do curso,
enquanto sujeitos do processo educacional. A
proposta foi desencadear uma sensibilização,
oferecendo subsídios para os docentes e gestores
pensarem o curso, subsidiando a reorientação
de rumos, as alterações de metas propostas no
projeto pedagógico do curso.
Nesse sentido, buscou-se concretizar a
perspectiva formativa da avaliação, com o objetivo da melhoria do ensinar e do aprender, com
ênfase nos processos vividos pelos protagonistas
acadêmicos.
Análise de dados
O objetivo das análises foi responder, a
partir do processamento dos dados coletados, ao
conjunto de questões avaliativas propostas para
o estudo:
• Como se organiza o ensino de formação geral
e da formação específica?
• O que se espera que os alunos aprendam?
• Qual a expectativa de desempenho quando
comparado com os resultados nacional e/ou
regional?
• Quais concepções e saberes docentes podem
ser revelados?
As informações oferecidas nos diferentes
cadernos, pelas coordenações didáticas e pelos
docentes, compuseram bancos de dados quantitativos e qualitativos. Optou-se, inicialmente,
pela exploração dos bancos de informações pela
análise temática, que é um tipo de exploração
de conteúdo. Tal proposta, segundo Bardin,
consiste em:
[...] observar os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação, e cuja presença (frequên-

Utilizou-se uma adaptação do método
de análise de conteúdo, constituída de três momentos: pré-análise, descrição analítica e discussão dos resultados.
Para cada um dos três Cadernos, foram
construídos conjuntos de categorias e subcategorias objetivando posteriores análises que pudessem integrar as informações coletadas. A técnica consistiu em classificar, para cada conjunto
de informações, diferentes respostas fornecidas
pelos professores dos cursos participantes do
estudo: Administração, Turismo, Secretariado
Executivo, Direito, Publicidade-Propaganda e
Artes do corpo: Teatro. Para cada questão foi,
portanto, elaborado um conjunto de categorias
com critérios capazes de receber determinadas
qualidades que fizeram “surgir um sentido capaz
de introduzir certa ordem na confusão inicial”
(ibid., p. 37).
A descrição analítica teve como propósito
subsidiar as respostas das questões avaliativas
iniciais, por meio da identificação de valores
associados à avaliação de desempenho de aluno,
finalidades e conceito de formação geral e específica, competências e habilidades que poderiam
ser considerados como dimensões da compreensão e do uso do Enade pelos docentes.
Formação geral

A avaliação da formação geral foi feita
pelas dez primeiras questões do Enade 2006,
comuns aos cursos de todas as áreas e que, segundo as diretrizes oficiais, tiveram dois objetivos principais: avaliar o nível de informação e o
posicionamento dos estudantes no debate social
sobre temas polêmicos da realidade contemporânea, numa perspectivas crítica, integradora e
contextualizada e avaliar as competências intelectuais desses alunos.
A análise da formação geral respondeu
sobre a coerência e adequação, tanto dos temas

como das habilidades e competências avaliadas,
além de analisar as expectativas dos docentes e
coordenação sobre essa formação.
Como a metodologia do estudo previa
que as respostas às questões sobre formação geral fossem respondidas pelo conjunto de professores e pela coordenação, os dados apresentados
representaram uma síntese da opinião do grupo
de cada curso.
Dos 6 cursos participantes do estudo, 4
responderam às questões relativas à avaliação da
formação geral, propostas no Caderno 1: Direito, Publicidade e Propaganda, Administração e
Secretariado Bilíngue.
Mediante os processamentos já relatados,
a análise da coerência e a adequação mostrou a
seguinte organização de dados:
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cia e porcentuais de aparição) poderá significar
alguma coisa para o objetivo analítico escolhido.
(1977, p. 105)

Formação geral

Categoria: Adequação dos temas/competências e Habilidades do Enade para a formação
geral.
Subcategorias:
1- Temas / competências / Habilidades do
Enade são adequados (desde que complementados) e são trabalhados pelo curso:
Opinião de 1 curso
2- Temas / competências / Habilidades do
Enade são adequados (desde que complementados) e são, em parte, trabalhados
pelo curso: Opinião de 2 cursos
3- Temas / competências e Habilidades do
Enade incompatíveis com a concepção de
formação geral: Opinião de 1 curso.
Fonte: Coordenação e docentes de 04 cursos.

Os dados mostraram que, quanto à temática dos itens de formação geral do Enade,
pode-se analisar que três cursos respondentes –
Direito, Secretariado Bilíngue, e Administração – concordaram que os temas investigados
no exame do Enade 2006 contemplam aspectos
desejáveis para a formação geral dos estudantes
da universidade e que trabalham esses temas no
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curso, posicionando-se conforme as subcategorias 1 ou 2. Todos eles fizeram sugestões de
complementação de temas, com a inclusão das
seguintes temáticas:
• globalização; cidadania; democracia; tolerância; meio-ambiente, sugeridas pelo curso de
Administração;
• atualidades (por exemplo notícias sobre
política, economia, sociedade brasileiras);
direito do trabalho (direitos individuais dos
trabalhadores); línguas estrangeiras (inglês e
espanhol), sugeridas pelo curso de Secretariado Bilíngue;
• meio ambiente, cidadania, ética sugeridas
pelo curso de Direito.
Dentre as temáticas propostas pelos três
cursos, foi consensual a indicação de temas relativos ao meio ambiente e à cidadania. Cabe
ressaltar, entretanto, que esses temas constam da
tabela de especificação apresentada pelas portarias relativas ao conteúdo das provas do Enade.
Sabe-se que, tecnicamente, dada a amplitude
dos temas, a formulação do item possivelmente
não tenha contemplado as expectativas do grupo. Esse é um problema na avaliação em larga
escala, quando se opta pela construção de provas
baseadas na teoria clássica de testes. Nesse caso,
esbarra-se com o limite do número de itens do
instrumento, que reduz a possibilidade de maior
abrangência do conteúdo a ser avaliado.
Ainda quanto aos temas da prova de formação geral, o curso de Publicidade e Propaganda posicionou-se de forma contrária, conforme
especificado na Subcategoria 3, considerando a
temática incompatível com a concepção de formação geral. Como descrito no trecho a seguir,
foi salientado que os conteúdos que a prova do
Enade estabelece como pertencentes à Formação
Geral não correspondem à compreensão que os
Cursos na área de Comunicação Social possuem
acerca da referida formação. Alguns temas apresentados no Enade são trabalhados no curso,
como sociodiversidade, arte e literatura, ética e

multiculturalismo, porém buscando superar a
visão simplista e de senso comum apresentada
na prova.
Isto se justifica porque, historicamente, a “Formação Geral” sempre foi definida pelas inúmeras
áreas vinculadas ao grande campo das Ciências
Humanas que, de alguma forma, buscaram interpretar e desenvolver uma análise crítica acerca do
fenômeno comunicacional, tais como a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, etc. Também fazem parte deste grupo as inúmeras Teorias da Comunicação desenvolvidas, sobretudo, a partir da
década de 60 que têm como objeto a comunicação
em sentido restrito. Por outro lado, a “Formação
Específica equivale ao conjunto de conhecimentos
específicos que definem o campo de atuação profissional de cada uma das habilitações vinculadas à
Comunicação Social”, como Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas, etc.
No item de “Formação Geral” do Enade é apresentada uma série de questões que buscava aferir
a capacidade dos alunos para “interpretar textos”,
“estabelecer comparações” entre informações similares e “estabelecer relações entre gravura e texto”,
nas quais se nota claramente o objetivo de avaliar
a capacidade cognitiva dos alunos para realizar relações de classificação e reconhecimento. Todavia,
entendemos que, se o estudante não tivesse tais
habilidades, ele nem mesmo poderia frequentar
um curso superior. Inclusive, a estrutura de muitas
destas questões se assemelham, e muito, ao que é
realizado nos exames vestibulares para analisar os
processos mentais dos candidatos.
Esta impressão torna-se ainda mais contundente
quando nos atemos aos temas tratados nas questões, pois, apesar de abordarem assuntos que
também são trabalhados em inúmeras disciplinas
do curso, como sociodiversidade, arte e literatura,
ética e multiculturalismo, a discussão realizada na
universidade busca superar a visão simplista e de
“senso comum” que foi apresentada na prova do
Enade. Para tal, a todo instante, os alunos são encorajados a estabelecer o diálogo entre diferentes
teorias para interpretar um dado fenômeno cultural. Ou seja, exatamente esta prática, tão explorada
nas disciplinas da chamada “Formação Geral” dos
cursos de comunicação da universidade, não foi
aferida pela prova do Enade.
Assim, é possível pressupor que o objetivo central

Quanto às competências e habilidades
acadêmicas avaliadas, os mesmos três cursos que
consideraram desejáveis os temas abordados,
concordaram com a pertinência das habilidades/
competências investigadas. Dois desses cursos,
Administração e Secretariado Bilíngue, porém,
salientaram que essas habilidades/competências
são, em parte, trabalhadas na universidade. O
primeiro apontou que existe consenso e expectativa de que as competências e habilidades avaliadas na formação geral seriam competências
de responsabilidade de outros níveis de ensino,
o fundamental e o médio, e não do superior.
Diante dos resultados dos estudantes, porém,
salientou a necessidade de investir no desenvolvimento das mesmas. Esse investimento foi
também indicado pelos educadores do curso
de Secretariado Bilíngue, reconhecendo a importância de os professores saberem adequar os
conteúdos ensinados às habilidades pretendidas.
Os educadores desse curso também fizeram referência à necessidade de se investigar a habilidade
de compreensão de texto em língua estrangeira.
Cabe considerar que esse pode ser um aspecto
específico desejável para a formação dos estu-

dantes em algumas áreas, não se aplicando para
todos os cursos de graduação, o que dificultaria
sua inclusão como item da formação geral, comum a todos os cursos.
Assim com em relação aos temas da prova,
o curso de Publicidade e Propaganda considerou
que as competências e habilidades de formação
geral avaliadas foram incompatíveis com a proposta do curso. Posicionou-se contrário à associação de algumas dessas habilidades/competências apenas à formação geral e não à específica,
questionando a ausência da contextualização
das mesmas para os cursos de comunicação,
conforme texto, a seguir.
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dos “Itens de Formação Geral” do Enade não era
avaliar de fato a interpretação e a análise crítica
dos alunos, mas apenas a sua capacidade cognitiva,
independente do teor daquilo que era questionado. A nosso ver, esta postura desqualifica a sólida
formação humanística que distingue a universidade no cenário nacional.
Em virtude das questões apontadas, os temas avaliados não contemplam os aspectos desejáveis para
a formação geral dos estudantes da universidade.
Os temas que, a nosso ver, deveriam ser tratados
são: a cultura do consumo; a inserção do Brasil na
comunicação globalizada; o diálogo entre comunicação, cultura e sociedade; a interferência da tecnologia nos processos de produção de linguagem.
Ressalta que, curiosamente, aquilo que entendemos por “Formação Geral” foi explorado nos
“Itens do Componente Específico” da prova do
Enade.
(Coordenação do Curso de Propaganda e Publicidade)

Ressalta que, curiosamente, aquilo que entendemos por “Formação Geral” foi explorado nos
“Itens do Componente Específico” da prova do
Enade. Nas questões pertencentes a este segundo
grupo é possível detectar a presença de inúmeras
teorias discutidas nas disciplinas de “Formação
Geral” dos cursos da universidade, como Sociologia, Teoria da Comunicação, Filosofia e Semiótica.
Mesmo assim, o modo como as perguntas foram
estruturadas não condiz com o perfil de discussão
que os professores buscam incitar nos alunos. A
imensa maioria das avaliações realizadas no curso
instiga a análise crítica dos estudantes, não apenas
com relação aos temas relacionados à formação
geral, mas também com relação à parte específica,
uma vez que, na publicidade, não é possível afirmar a existência de uma solução única para um
determinado problema de comunicação.
(Coordenação do Curso de Propaganda e Publicidade)

Observou, ainda, que a principal competência/habilidade não foi avaliada pela prova do
Enade, isto é, a capacidade de estabelecer a interação entre distintas teorias com o objetivo de
analisar criticamente os processos comunicacionais e sua interação com a cultura e a sociedade.
A manifestação dos cursos participantes
do estudo, em relação aos itens de formação
geral, permitiu emergir algumas problemáticas
significativas ligadas às questões curriculares na
graduação. Pode-se destacar a própria concepção
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de formação geral, que ainda suscita questionamentos e sua compreensão não é consensual
para os educadores.
Essa discussão passa pela investigação
como um grande desafio colocado a todos os
educadores, instituições, movimentos e políticas
educacionais, qual seja: como educar e estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais,
prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade?
A reflexão ganha aqui relevância social e
estratégica, tomando para si a tarefa de interpretar as relações estabelecidas entre o que propõe
a estrutura do Enade, a interpretação do desempenho dos alunos por parte dos professores, com
base nos projetos pedagógicos dos cursos e o que
propõem as diretrizes curriculares. O conjunto
dessa reflexão levanta diferentes problemáticas
pedagógicas que precisam ser apresentadas para
posterior revisão.
A LDB (Lei nº 9394/06) é o ponto de encontro e de construção da unidade das áreas do
conhecimento e campos de saberes que são referência para a organização dos cursos das IES. É
nela que se estabelece um possível diálogo entre
teorias que fazem sentido sobre a formação humana de sujeitos que se encontram num lócus
privilegiado que é a universidade.
No que tange a educação superior, os macroparâmetros da formação estão expressos no
artigo 43 da referida lei, quando dispõe sobre
as finalidades desse nível de educação. Esses
elementos, associados à flexibilidade na organização de cursos e carreiras pelas instituições
de ensino e a qualidade da formação, também
previstos na LDB, constituíram pilares do Parecer 776/97 do CNE que orientou as Diretrizes
Curriculares dos cursos de graduação.
Esse instrumento legal delineou a expectativa da formação no ensino superior como um
processo contínuo, autônomo e permanente,
com uma sólida formação básica e uma formação

profissional fundamentada na competência teórico-prática, de acordo com o perfil de um formando adaptável às novas e emergentes demandas.
Esse parâmetro de formação, registrado
em documentos legais específicos das diferentes
áreas, orientou os projetos de curso da graduação, assegurando a flexibilidade e diversidade na
sua construção pelas instituições.
Analisando-se os pareceres das diferentes
áreas de formação, pode-se verificar a previsão
da sólida formação básica, que assume nomenclaturas como formação geral, formação básica,
conteúdos básicos, formação fundamental.
Constata-se também que são previstos ajustes às
especificidades das respectivas áreas, respeitando
o princípio da flexibilidade na construção da
proposta curricular.
Certamente, tais parâmetros se colocam
como critérios norteadores do sistema de avaliação da educação superior e especificamente
da construção das provas do Enade, para avaliação do desempenho do aluno nas diferentes
áreas. A opção da prova foi a elaboração de 10
itens comuns a todos os cursos, a partir de proposição de ampla temática.
Assim sendo, considerando-se a construção da prova para a avaliação da formação geral
da prova do Enade e as manifestações dos docentes e da coordenação didática, alguns questionamentos podem ser colocados. É possível
compatibilizar a construção de 10 itens comuns
a todas as áreas e ao mesmo tempo respeitar a
flexibilidade e contextualização das propostas
curriculares institucionais? Há coerência entre a
concepção de formação geral expressa na prova e a proposta nos projetos de curso a partir
das diretrizes curriculares específicas? Dada a
amplitude das temáticas de formação geral, os
poucos itens não se restringem à avaliação de
habilidades e competências? A formulação de
diretriz8 idêntica a todas as áreas sobre a parte
8

São expedidas pelo Inep, em forma de Portarias, diretrizes
específicas para cada área avaliada. As portarias de todos
os cursos avaliados em 2006 mantiveram a mesma redação no artigo 3º relativo à avaliação da formação geral.

Formação específica

Para a avaliação da formação específica, a
prova do Enade 2006 contou com 30 questões
de conhecimentos, competências e habilidades
desenvolvidas pelo aluno durante sua formação.
Como previsto nas diretrizes curriculares, teve
como referência o perfil de um profissional com
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.
A análise relativa à formação específica
procurou responder às seguintes questões avaliativas:
• Como se organiza o ensino da formação específica na universidade?
• O que se espera que os alunos aprendam?
• Qual a expectativa de desempenho dos
alunos da universidade quando comparado
com os resultados nacional e/ou regional do
Enade?
Os indicadores criteriais orientadores das
análises foram: validade e adequação de conteúdo e grau de expectativa ante os resultados.
Para tanto, trabalhou-se com dois conjuntos de dados:
• Dados fornecidos pela coordenação do curso
(Caderno 2), quanto a quais disciplinas do
curso trabalharam cada um dos 30 itens da
prova, apontando também o semestre, ano
e professor responsável, conforme a grade
curricular.
• Respostas dos docentes (Caderno 3) quanto à validade e adequação dos conteúdos e
habilidades/competências propostos pelo(s)
item(ns) da prova e sua expectativa quanto

ao desempenho dos alunos do curso nos quesitos da prova.
A sistematização dos dados implicou organização de dados e análises das respostas das
coordenações e dos professores dos cursos de
Direito, Publicidade e Propaganda, Administração, Turismo, Secretariado Bilíngue e Artes do
Corpo: Teatro – objeto empírico do estudo.
A formação específica e o currículo do curso
A análise comparativa da formação específica avaliada pelo Enade e do domínio a ser
ensinado previsto no currículo dos cursos da instituição foi realizada com base nas respostas
das coordenações didáticas ao proposto no
Caderno 2.
As 6 coordenações didáticas dos cursos
participantes do estudo (contando-se particularmente com a participação dos coordenadores
de curso e de algumas chefias de departamento)
responderam às questões propostas relativas às
disciplinas que trabalharam as temáticas e às
competências e habilidades constantes dos itens
da prova.
É importante salientar que houve necessidade de complementação das informações
fornecidas, dado que a grande maioria dos cursos encontrava-se em fase de implantação dos
novos projetos de cursos revistos com base nas
diretrizes curriculares. Assim sendo, foi pesquisada a grade curricular dos cursos avaliados,
considerando tanto as grades que estavam sendo
implantadas como as grades em vigor na época
de realização do exame. Foi também utilizado o
banco de dados do Inep, dos resultados do desempenho dos alunos da universidade, utilizado
para cálculos estatísticos de médias.
Os dados fornecidos pelas coordenações
de curso evidenciaram as seguintes categoria e
subcategorias:
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da formação geral da prova não poderia correr
o risco de gerar formatação de currículos para a
formação geral?
Esses questionamentos revelaram aspectos
importantes para subsidiar a discussão da formação geral na graduação.
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Categoria: Organização do conteúdo da prova
do Enade no currículo do curso
Subcategorias:
1- O conteúdo que o item se propõe a medir
foi desenvolvido no curso.
2- O conteúdo que o item se propõe a medir
não foi desenvolvido no curso.
3- Disciplina/semestre/ano em que o con
teúdo foi desenvolvido no curso e respectivos créditos.
Fonte: Coordenação de curso.

O banco de dados contemplou as seguintes especificações: nome da disciplina, semestre
em que foi prevista na grade curricular e núme-

ro de créditos dos itens nas disciplinas. Os dados
permitiram diferentes níveis de mapeamento,
diferenciados por curso, descritos, a seguir:
• Mapeamento por disciplinas: para analisar
percentuais de disciplinas e quais e em que
semestre trabalharam cada item.
• Mapeamento por crédito: para analisar percentuais de créditos no trabalho do conteúdo
de cada item.
• Mapeamento por item: para analisar percentuais de itens trabalhados por semestre, ou
seja, a distribuição dos itens no currículo do
curso.
A título de exemplo, na Tabela 63 consta
o mapeamento dos dados do curso de Publicidade:

Tabela 63 – Mapeamento dos dados fornecidos pela coordenação de curso
Mapeamento por Disciplina
Semestre

Total de
Disciplinas
do Curso*

1º

8

Disciplinas que trabalham um
ou mais conteúdos do ENADE
2

25,0%

2º

8

2

25,0%

3º

8

1

12,5%

Sintaxe Visual – Elementos
Sociologia da Comunicação
Ética e Legislação Publicitária
Sintaxe Visual – Formados
Antropologia e Consumo

Mapeamento por Crédito
Total de
Créditos
do Curso*

Total de Créditos
que trabalham
os conteúdos

Mapeamento por Item
Nº de itens
Total de
% de itens
da prova
Itens
trabalhados
do ENADE Trabalhados

22

5

22,7%

30

4

13,3%

21

4

19,0%

30

7

23,3%

22

3

13,6%

30

4

13,3%

22

7

31,8%

30

10

33,3%

20

6

30,0%

30

6

20,0%

20

7

35,0%

30

1

3,3%

0,0%

30

Imagem Digital
4º

8

3

37,5%

Linguagens e Suportes
Teoria das Mediações

5º

7

2

28,6%

6º

7

3

42,9%

Criação Publicitárias – Peças
Semiótica da Publicidade
Mídia
Planejamento de comunicação
Produção Publicitária – Imagem

7º

8

0

0,0%

8º

6

2

33,3%

TOTAL

60

15

25,0%

20
Planejamento de Campanha Pub. II
Redação Publicitária V

Uma constatação geral revelou, conforme
indicado pelas coordenações de cursos participantes do estudo, que 5 dos 6 cursos participantes trabalharam de 90 a 100% dos conteúdos
dos itens específicos do Enade. No curso Artes
do Corpo: Teatro, porém, o percentual de itens
trabalhados atingiu 73%. A Tabela 64 apresenta
essa constatação.
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0,0%

17

2

11,8%

30

1

3,3%

164

34

20,7%

30

Média =
4,7

15,7%

A Tabela 65 mostra o mapeamento dos
itens do Enade trabalhados nos cursos, associados ao número de disciplinas que trabalham
cada item. Os dados indicaram que 5 cursos
apresentaram uma média de duas ou mais disciplinas trabalhando o mesmo item, ocorrendo,
em alguns casos, como nos cursos de teatro, Secretariado Executivo e Turismo, uma concentração de disciplinas trabalhando os mesmos itens.

Tabela 64 – Percentual de itens de formação específica do Enade trabalhados nos cursos

Administração

Artes do
Corpo:
Teatro

Publicidade

Secretaria
do
Executivo

Direito

Turismo

Total de itens na prova

30

30

30

30

30

30

Total de itens trabalhados no
curso

30

22

29

27

30

29

100%

73%

97%

90%

100%

97%

Percentual dos itens
trabalhados em relação ao total
da prova

Fonte: Coordenação pedagógica dos cursos.

Tabela 65 – Número de disciplinas que trabalharam os itens específicos do Enade
Cursos
Itens

Administração

Teatro

Publicidade

Secretáriado
Executivo

Direito

Turismo

11

2

16

1

2

3

4

12

1

12

1

6

1

8

13

1

10

2

5

4

4

14

4

NT

1

1

1

2

15

1

2

1

5

6

1

16

2

2

1

2

2

3

17

3

NT

1

3

4

6

18

4

4

2

2

2

6

19

5

1

2

2

6

1

20

2

3

1

2

8

2

21

1

NT

2

3

2

3

22

3

NT

NT

3

2

3

23

1

2

1

NT

2

1

24

1

2

1

6

2

1

25

2

1

1

3

4

4

26

3

2

1

5

2

1

27

1

2

1

3

2

3

29

1

NT

1

1

4

3

28

1

NT

1

3

2

3

30

2

2

1

3

4

5

31

1

NT

2

12

2

4

32

2

1

1

10

2

NT

33

2

1

1

10

2

3

34

2

4

2

5

2

1

35

3

2

1

6

4

5

36

1

4

1

5

2

4

37

3

3

1

2

4

4

38

2

NT

1

8

5

4

39

2

1

1

NT

4

6

40

8

4

2

NT

4

8

TOTAL

67

81

37

118

94

103

No cômputo geral dos cursos, porém,
como mostrado na Tabela 66, a maioria dos cursos (5 cursos) têm mais de 45% das disciplinas
que não trabalham os conteúdos avaliados pelo
Enade, chegando a 60% no cursos de Direito.
No curso de Publicidade, o trabalho do conte-

údo dos itens ficou concentrado em 25% das
disciplinas da grade curricular. Esses percentuais
evidenciam que a composição da grade curricular dos cursos contempla um expressivo número
de disciplinas que tratam de conteúdos não
apresentados na prova.
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Cursos
Prova de conteúdo
específico
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Tais dados podem ser indicativos de projetos curriculares bastante diversificados, que
contemplam uma abrangência maior de desenvolvimento da área de conhecimento, expressando uma qualidade diferenciada da formação

oferecida pela universidade. Pode-se considerar,
porém, que apenas 30 questões específicas restringem a abrangência do conteúdo a ser avaliado na prova, o que relativiza as conclusões sobre
as questões curriculares.

Tabela 66 – Número e porcentagem de disciplinas dos cursos que trabalham
um ou mais conteúdos do Enade

Cursos

Total de Disciplinas
do curso

Disciplinas que trabalham um ou mais
conteúdos do ENADE

Nº

Nº

%

Administração

57

32

56%

AC: Teatro

64

29

45%

Publicidade

60

15

25%

Secretariado Executivo

70

35

50%

Direito

83

50

60%

Turismo

48

28

58%

Fonte: Coordenação pedagógica dos cursos.
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Foi também explorada a organização do
conteúdo da prova do Enade no currículo do
curso, considerando a distribuição das disciplinas
que trabalham esses conteúdos na grade curricular de cada curso.
Complementando a análise da validade e
adequação do conteúdo, tendo como parâmetro
os currículos dos cursos da universidade, estudou-se a distribuição dos itens nos semestres do
curso.
Para apresentar essas análises, optou-se
por agrupar os semestres do curso em três categorias: período inicial (correspondente ao 1º e
o 2º semestres), período intermediário, correspondente aos 3º, 4º, 5º e 6º semestres e período
final, correspondente aos 7º e 8º semestres. Para
o curso de Direito, que possui 10 semestres, o
agrupamento foi realizado da seguinte maneira:
período inicial, 1º, 2º e 3º semestres, período
intermediário 4º, 5º, 6º e 7º semestres e período
final 8º, 9º e 10º semestres.
O Gráfico 24 expressa a situação encontrada, conforme agrupamentos de períodos definidos pelo estudo.
A análise do gráfico mostra que, em todos
os cursos, os conteúdos avaliados na prova são
trabalhados ao longo da graduação. No limite
dos aspectos avaliados, pelo tipo de prova adota-

do, pode-se analisar que os dados evidenciaram
uma adequação entre o proposto pelo exame e o
currículo do curso, embora, como já assinalado,
as grades curriculares dos cursos da universidade
sejam possivelmente mais diversificadas e mais
abrangentes. Os dados refletiram, portanto, a
validade dos conteúdos da prova, dado que, em
sua grande maioria, constam das propostas curriculares das disciplinas dos cursos.
Um estudo mais detalhado dos dados
mostrou que três cursos concentram grande
parte dos itens propostos no Enade no período
inicial do curso. Foi o caso de Turismo, Direito
e Secretário Executivo; o que não ocorreu nos
demais cursos três cursos: Administração, Publicidade e Teatro (denominado grupo II).
A concentração de conteúdos no perío
do inicial do grupo I remeteu à hipótese de
um possível resultado superior dos ingressantes
desses cursos em relação ao grupo II, pelo fato
de esses alunos, logo no início do curso, terem
estudado grande parte do conteúdo da prova.
Para analisar esse questionamento, inicialmente foi verificado o desempenho dos
ingressantes dos dois grupos, tendo como base
de dados o banco do Enade para cálculo das estatísticas. Constatou-se uma diferença na média
dos alunos, como mostrado no Quadro 32.

Distribuição dos itens da Prova de conteúdos específicos do

100%

90%

87%

70%
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Gráfico 24 – Distribuição dos itens da ENADE
Prova de
do Enade no currículo do curso*
no conteúdos
currículo doespecíficos
curso*

83%

70%

67%
57%

53%

50%

47%

50%

47%

37%

33%

30%

27%
17%

17%
7%

0%

Adm

Publicidade

Periodo inicial ( 1º e 2º sem )

AC:Teatro

Direito**

Periodo intermediario ( 3º a 6º sem )

Turismo

SEB

Periodo final ( 7º a 8º sem )

* Alguns itens foram computados mais de uma vez por serem trabalhados em mais de um período.
** Para o curso de Direito foram considerados para Período Inicial (1º a 3º sem) Período Intermediário (4º a 7º sem) e Período Final
(8º a 10º sem).

Quadro 32 – Análise descritiva do desempenho dos ingressantes dos dois grupos de cursos
Grupos por distribuição
de conteúdo

Número al.

Média

Desvio padrão

Grupo I

45

41,2444

13,93580

Grupo II

104

38,0192

11,78810

Fonte: Estatísticas produzidas pelo software SPSS.

Utilizou-se, posteriormente, o teste t de
Student, que comparou as médias dos ingressan-

tes dos dois grupos, que apresentou os seguintes
resultados:

Quadro 33 – Resultados do teste t aplicado às médias dos ingressantes
dos dois grupos que possuem diferentes distribuições de conteúdos
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F

Nota geral do Equal
ingressante no variances
conteúdo
assumed
específico

,770

Sig.

,382

t-test for Equality of Means

t

1,450

df

147

Sig.
Mean
Std. Error
(2-tailed) Difference Difference

,149

-3,22521

2,22500

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

7,62233

1,1719

Fonte: Estatísticas produzidas pelo software SPSS.

Com um nível de significância (Sig.) de
0,382, o teste sugere que a diferença entre as
médias dos dois grupos não é relevante para afir-

mar que a concentração de conteúdos dos itens
da prova no período inicial do curso tem relação
com o desempenho dos alunos.
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dos alunos dos dois grupos, também utilizando
o banco do Inep, constatou-se que houve diferença entre o grupo I e II, com média superior
(52) para o grupo I que mostrou concentração
dos conteúdos trabalhados nos itens no período
inicial do curso (Quadro 34).

Foi ainda realizado outro estudo dos resultados, que focalizou esses mesmos grupos
de cursos, procurando analisar a relação entre
desempenho dos concluintes e a distribuição dos
conteúdos dos itens da prova na grade curricular
do curso. Calculadas as médias de desempenho

Quadro 34 – Média dos alunos CONCLUINTES dos grupos I e II no componente específico
Grupos por distribuição
de conteúdo

Número al.

Média

Desvio padrão

Grupo I

149

52,0611

18,88641

Grupo II

318

41,6406

23,09942

Fonte: Estatísticas produzidas pelo software SPSS.

Aplicado, a seguir, o teste T de Student, a
diferença entre as médias (10,4) foi considerada

significativa, indicando relação entre a distribuição
dos conteúdos e o desempenho dos concluintes.

Quadro 35 – Resultados do teste t aplicado às médias dos concluintes
dos dois grupos que possuem diferentes distribuições de conteúdos
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances
F

Nota geral
dos
concluintes
no conteúdo
específico

Equal
variances
assumed

9,873

Sig.

,002

t-test for Equality of Means

t

4,805

Sig. (2tailed)

df

465

,000

Mean
Differenc
e

Std.
Error
Differenc
e

10,42051

2,16890

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

6,1584

Upper

14,6825

Fonte: Estatísticas produzidas pelo software SPSS.
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As análises desses dados remetem a reflexões que dizem respeito à relação entre os
resultados do Enade e a organização curricular
dos cursos, sem desconsiderar as restrições ao
tipo de exame no que diz respeito ao número
reduzido de itens, que limita o conteúdo a ser
avaliado.
Compreendendo que o exame oficial
deveria ser constituído pelos eixos essenciais
da formação básica do aluno na graduação, a
diferença entre resultados dos grupos I e II indica que a formação básica oferecida no início
do curso, com aprofundamentos ao longo do
mesmo, pode ser um fator associado ao bom
desempenho dos estudantes.

A formação específica na visão dos docentes
As questões relativas à avaliação da formação específica pelo Enade, propostas no Caderno 3, foram respondidas pelos docentes dos
cursos participantes do estudo.
Conforme previsto na matriz de avaliação, foram analisados os seguintes indicadores
criteriais: validade do conteúdo e grau de expectativa ante os resultados.
Mediante os processamentos já relatados
e tendo como base o indicador Validade/Adequação de conteúdo, a análise da manifestação
dos docentes mostrou a seguinte organização de
categoria e subcategorias:

Categoria: Indicação da adequação dos temas/
competências e Habilidades do Enade na formação específica.
Sub-Categorias:

1- Os conteúdos predominantes que a questão se propõe a medir deveriam ser trabalhados na disciplina
2- Os conteúdos predominantes que a questão se propõe a medir não deveriam ser
trabalhados na disciplina
3- A habilidade/competência que a questão
se propõe a medir foi trabalhada na disciplina
4- A habilidade/competência que a questão
se propõe a medir não foi trabalhada na
disciplina
5- Porque a habilidade/competência não foi
trabalhada.
Fonte: Docentes do curso.

A validade do conteúdo específico da prova, na opinião dos docentes, foi então analisada
a partir de sua manifestação sobre a adequação
das temáticas e habilidades e competências
abordadas nos itens relativos às disciplinas que
ministram, ou seja, se tais aspectos já são ou
deveriam ser desenvolvidos no curso e suas justificativas.
A proposta metodológica inicial previa
que os professores se manifestassem sobre itens
indicados pela coordenação como desenvolvidos
pela(s) disciplina(s) que ministra. Entretanto,
constatou-se uma diversidade de encaminhamentos realizada pelas diferentes coordenações,
o que dificultou análises gerais do conjunto de
cursos participantes. Essa dificuldade também
teve o peso da especificidade de respostas de
cada curso/área avaliada.
As Tabelas 67 e 68 revelam aspectos da diversidade de registros para responder aos itens:
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Tabela 67 – Itens analisados pelos docentes do curso – sobre a temática
ITENS
Curso

Respondidos

Não respondidos

Anulados não
respondidos

Total da
prova

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Administração

23

77%

0

0%

7

23%

30

Turismo

30

100%

0

0%

0

0%

30

Teatro

26

87%

0

0%

4

13%

30

4

13%

22

73%

4

13%

30

Direito

15

50%

15

50%

0

0%

30

Publicidade

24

80%

5

17%

1

3%

30

Secretariado executivo

Fonte: Docentes dos cursos.

Tabela 68 – Itens analisados pelos docentes do curso – sobre competências e habilidades
ITENS
Curso

Respondidos

Não respondidos

Anulados não
respondidos

Total da
prova

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Administração

22

73%

1

3%

7

23%

30

Turismo

30

100%

0

0%

0

0%

30

Teatro

26

87%

0

0%

4

13%

30

4

13%

22

73%

4

13%

30

Direito

15

50%

15

50%

0

0%

30

Publicidade

24

80%

5

17%

1

3%

30

Secretariado executivo

Fonte: Docentes dos cursos.
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Verificou-se, por exemplo, que nem todos
os cursos responderam sobre os itens anulados
pelo Enade, sendo que certos cursos responderam sobre alguns e não sobre outros; nem todos os itens encaminhados pelas coordenações
foram respondidos pelos docentes, sendo que
foram respondidos outros, não indicados. Ainda
ocorreu que docentes de várias disciplinas responderam sobre o mesmo item e nem sempre
de forma consensual. Houve também dificuldade de compatibilização de nomes das disciplinas, considerando a presença de duas grades
curriculares no momento do estudo.
Diante dessa diversidade de informações,
optou-se por oferecer estudos particulares e
mais detalhados a cada curso para subsidiar as
discussões curriculares nos espaços coletivos

específicos e serão apresentadas neste texto algumas análises gerais possíveis de processamento.
Analisando-se o conjunto das respostas
dos docentes, expressos nas tabelas anteriores,
constatou-se que os docentes se manifestaram
em relação à maioria dos itens da prova (77% a
100%) em quase todos os cursos, com exceção
de Secretariado Executivo, com respostas a 13%
dos itens, e Direito, com 50%. O percentual de
respostas em relação às temáticas foi semelhante
aos relativos às habilidades e competências.
A validade/adequação do conteúdo da
prova foi analisada com base no posicionamento
dos docentes quanto à importância das temáticas e das competências/habilidades avaliadas
pelo Enade para a formação na área, cujos resultados são apresentados a seguir.

Tabela 69 – Análise dos docentes sobre adequação dos temas das questões do Enade
Curso
Administração
Turismo
Teatro
Secretariado
Executivo
Direito
Publicidade

Itens avaliados

Itens que deveriam ser trabalhados no curso
Sim

Não

21

1

Em parte
1

23

91%

4%

4%

28

2

0

30

93%

7%

0%

26

0

0

26

100%

0%

0%

4

0

0

4

100%

0%

0%

15

0

0

15

100%

0%

0%

21

0

3

24

88%

0%

13%

Tabela 70 – Análise dos docentes sobre adequação das competências e habilidades das questões do Enade

Curso
Administração
Turismo
Teatro
Secretariado
Executivo
Direito
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Publicidade

Itens avaliados

Itens que deveriam ser trabalhados no curso
Sim

Não

21

0

Em parte
1

22

95%

0%

5%

30

0

0

30

100%

0%

0%

26

0

0

26

100%

0%

0%

3

0

1

4

75%

0%

25%

15

0

0

15

100%

0%

0%

23

0

1

24

96%

0%

4%

como às habilidades e competências avaliadas,
revelaram um alto índice de validação do conteúdo avaliado pelo Enade. Segundo os docentes,
a maioria dos itens da prova contempla temáticas ou habilidades e competências importantes
para a composição do currículo do curso, o que
ratifica a visão dos coordenadores, cujas respostas validaram os aspectos avaliados no Enade.
Os dados possibilitaram também perceber a existência de possíveis propostas interdisciplinares na implementação do currículo,
salientando-se como indicador dessa situação
o número de docentes e respectivas disciplinas
que opinaram sobre o mesmo item. Conforme
apresentado na Tabela 71, há uma expressiva
porcentagem de itens que são trabalhados por 2
ou até 6 disciplinas que compõem a grade curricular do curso. Os dados em relação às temáticas e às habilidades/competências são muito
semelhantes, com um ligeiro aumento do número de disciplinas quando se trata da segunda
(Tabela 72).
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Como evidenciaram as informações constantes nas Tabelas 69 e 70, em todos os cursos,
os docentes que participaram da coleta de dados
apontaram que mais de 88% dos temas deveriam
ser trabalhados na disciplina que ministram,
sendo que em 3 cursos o valor chegou a 100%.
Além disso, em relação às habilidades e
competências, os docentes participantes apontaram que mais de 75% desses aspectos foram
trabalhados na suas disciplinas, sendo que em
três cursos o valor chegou a 100%.
Constatou-se também que as porcentagens de respostas “não” e “em parte”, tanto em
relação à temática quanto a competências e habilidades, foram muito baixas. Quanto ao curso
de Direito, em que docentes avaliaram metade
dos itens, estes também foram considerados relevantes; porém a análise dos dados de Secretariado Executivo ficou prejudicada pelo pequeno
número de itens avaliados.
Pode-se analisar que o posicionamento
dos docentes, tanto em relação às temáticas

Tabela 71 – Itens trabalhados por 2 ou mais disciplinas – sobre a temática
Itens trabalhados por duas ou mais
disciplinas
Nº

%

Total de itens
avaliados pelos
docentes

Administração

10

43%

23

Turismo

25

83%

30

Teatro

17

65%

26

Cursos

Sec. Executivo

3

75%

4

Direito

4

27%

15

Publicidade

3

13%

24

Tabela 72 – Itens trabalhados por 2 ou mais disciplinas – sobre habilidades e competências
Itens trabalhados por duas ou mais
disciplinas
Nº

%

Total de itens
avaliados pelos
docentes

8

36%

22

Turismo

30

100%

30

Teatro

17

65%

26

Cursos
Administração

Sec. Executivo

3

75%

4

Direito

4

27%

15

Publicidade

6

25%

24
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Esses dados também indicaram a compatibilidade entre o conteúdo avaliado pelo Enade
e o currículo dos cursos da universidade, reforçando, portanto, a validação, pelos docentes,
dos aspectos constantes na prova.
As justificativas descritas pelos professores
para explicar a relevância de temas e habilidades/competências da prova para o currículo do
curso revelaram muitas especificidades ligadas à
realidade da formação do profissional em cada
área. Tais aspectos foram considerados indicadores importantes para discussão de questões de
compatibilização, aprofundamentos e abordagens adotadas pelos docentes para desenvolver
as disciplinas e, portanto, terão um encaminhamento para a discussão curricular de cada curso.
A manifestação dos professores evidenciou que grande parte deles tem domínio da
área de conhecimento do curso, situando suas
colocações numa visão geral da área de conhecimento e percebendo o tangenciamento e a integração das disciplinas da grade curricular. Por
outro lado, também se verificou que as respostas
de parte dos docentes mostraram falta de clareza
na diferenciação entre a concepção de temática
e de habilidades/competências.
Outro aspecto levantado no estudo foi
relativo ao entendimento, pelo docente, do significado de “ter trabalhado” um determinado
conteúdo ou uma competência e habilidade.
Questionou-se, nessas situações, se o conteúdo,
ou a habilidade ou a competência:
• Fazem parte da ementa da disciplina?
• São resultantes de ajustes do plano da disciplina?
• São tratados de forma sistematizada ou são
apenas links para esclarecer aspectos da programação da disciplina?
Esclarecer esse entendimento será essencial
para o aperfeiçoamento da proposta metodológica do estudo com vistas à sua continuidade.

se dos dados, com base nos processamentos já
assinalados, mostrou a seguinte organização de
categorias e subcategorias:

Expectativa do desempenho do aluno

9

Quanto ao indicador grau de expectativa
do docente ante os resultados da prova, a análi-

Formação específica

Categorias: Expectativas quanto ao desempenho:
1- Resultado satisfatório/adequado.
2- Resultado razoável/regular.
3- Resultado fraco/insatisfatório/ruim.
Justificativas quanto à expectativa:
1- Elaboração técnica do item.
2- Performance do curso.
3- Comparação de resultados.
4- Performance do aluno.
Fonte: Professores.

Com relação às expectativas de desempenho, os dados apresentados na Tabela 73 mostraram um predomínio de respostas considerando satisfatório/adequado o resultado, o que
é compatível com o desempenho geral dos alunos, na maioria dos cursos.9 Entre os docentes
do curso de Publicidade, porém, predominou o
posicionamento fraco/insatisfatório/ruim, mesmo para resultados acima das médias regionais
e nacionais, revelando, possivelmente, um descontentamento com o desempenho apresentado
pelos alunos no Enade.
Na análise do cruzamento das expectativas do desempenho do aluno com as justificativas apresentadas pelos docentes, alguns dados se
destacaram:
• A maioria das justificativas (51%) relativas
ao resultado satisfatório/adequado do desempenho ou indicaram a comparação dos
resultados da instituição com os nacionais e
regionais, ou a performance do curso.
• Houve também um número razoável de justificativas para o resultado “razoável/regular”,
É importante ressaltar que os conceitos dos cursos participantes, com exceção de Secretariado Executivo, com nota
03, situaram-se entre os mais altos obtidos pelas IES, ou
seja, 04 ou 05, sendo, Administração: 04, Turismo: 04,
Artes do Corpo:Teatro: 04, Publicidade: 04 e Direito: 05.

Tabela 73 – Expectativas dos docentes em relação ao desempenho dos alunos e justificativas

Todos os
cursos

Elaboração
Performance do
técnica do item
curso

Comparação
de resultados

Performance
do aluno

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

8

8%

34

34%

50

51%

7

7%

99

Razoável / Regular

10

36%

3

11%

4

14%

11

39%

28

Fraco / Insatisfatório/
Ruim

12

29%

10

24%

8

20%

11

27%

41

Total

30

18%

47

18%

62

37%

29

17%

168

Satisfatório /
Adequado

que foi explicado pelo docente pela performance do aluno (39%) ou problemas com a
elaboração técnica do item (29%).
• As justificativas para o resultado “fraco/insatisfatório/ruim” se distribuíram equitativamente pelas diferentes categorias de análise.
• A especificação dessas justificativas por curso
constitui um importante material para análises curriculares.
Os textos a seguir mostram posicionamentos dos docentes para a expectativa satisfatório/adequado:
Afinal, o resultado expressivo dos alunos em Direito do Trabalho revela a nosso ver o acerto do
programa e o ótimo nível do nosso curso e desempenho dos professores.
Se observarmos o desempenho de nossos alunos
nas questões que tratam do tema Administração
mercadológica, percebe-se que sempre estamos
acima da média regional e dentro de um bom padrão de desempenho.

Quanto às justificativas para a expectativa
razoável/regular, alguns docentes assim se manifestaram:
O desempenho foi razoável, pois as respostas A e
B são respostas possíveis, dependendo do ponto de
vista teórico que se toma
Razoável. A questão deixa dúvida com relação a
sua melhor resposta. A letra D embora a resposta
fosse correta a letra E, da maneira que está formulada poderia também ser aceita e assim pode ter
provocado confusão.
Razoável (36,3% de acertos), embora bem superior ao índice de acerto nacional (18,2%).

As justificativas docentes para o resultado
fraco/insatisfatório/ruim, que se distribuíram
pelas diferentes categorias de análise, apresentaram falas como:

Estudo dos resultados do ENADE

Justificativas relacionadas a:
Expectativa
dos Docentes

Ruim, considerando que o conteúdo foi trabalhado no curso.
Gostaria da revisão do enunciado: quando a
questão coloca “para correntes contemporâneas”,
abre-se um leque de possibilidades que acabam
por confundir a especificidade da questão.
Conteúdo a ser reforçado.
Desempenho muito fraco. Tenho notado que
grande parte dos alunos, quando submetidos a
uma avaliação de conteúdo por opção entre alternativas não se sai bem.

Considerações finais
Este estudo lançou desafios para os educadores da educação superior, no sentido de
compreenderem a avaliação como ferramenta
possível para a reflexão e o atendimento de suas
motivações e expectativas em relação ao desenvolvimento profissional e pessoal.
Uma primeira consideração a ser feita é
relativa à ausência de investigações científicas associadas ao uso de resultados de macroavaliações
para favorecer a tomada de decisões quanto a
aspectos pedagógicos. Assim, parece prioritário
o encaminhamento de investigações que centrem olhar nos produtos das relações de aprendizagem que acontecem realmente no interior
das salas de aula e, a partir desses resultados,
possam gerar reflexões sobre a organização e a
implementação dos projetos de curso, de forma
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a contribuir e dar sentido ao desenvolvimento
do trabalho pedagógico.
Com essa perspectiva, o estudo evidenciou
a potencialidade que os resultados de uma avaliação somativa, classificatória como o Enade, com
funções de orientar e regular políticas nacionais,
podem ter para o desenvolvimento e a reflexão
particular de uma IES, de um projeto de curso,
constituindo-se em uma avaliação formativa.
Não se trata de se posicionar contra ou a favor do
exame oficial de desempenho do aluno, mas da
produção de uma crítica que se propõe a produzir
a ambiência da avaliação externa no cotidiano da
universidade. Nesse contexto, fica também possibilitado um diálogo com o Enade, oferecendo
elementos para seu aperfeiçoamento.
Trata-se de construir um uso da avaliação
transformando-a em subsídio para ajudar a reflexão, fortalecendo os sujeitos da universidade
a tomarem decisões. Estamos cientes de que os
processos de tomada de decisões, a partir de resultados de avaliação, dependem de uma gama
de fatores que passam por resistências culturais,
falta de políticas educacionais e condições de
ensino. Nesse contexto, também reconhecemos
a dimensão da subjetividade, ou seja, o reconhecimento da importância de quem toma as decisões. Tedesco (2004) alerta-nos para a necessidade de se implantarem políticas educacionais
quem levem em consideração as subjetividades
dos atores dos processos educativos.
O uso dos resultados do Enade numa
dimensão de avaliação formativa pressupôs
encaminhamentos estruturados não para os professores, mas com os professores. Essa compreensão concretiza-se por definições de ações que
favorecem sua participação qualificada no estudo e pela legitimação das ações que, ao mesmo
tempo, colaboram para se atingir o objetivo de
melhorar os projetos de cursos, os resultados das
aprendizagens dos alunos, mas também favorecem o desenvolvimento da dimensão subjetiva
dos professores.
Foi possível constatar, porém, pouca vivência de avaliação formativa. A avaliação for-

mativa pode ser definida, segundo Perrenoud
(1991), como aquela que auxilia o sujeito a
“aprender e a se desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação das aprendizagens e
do desenvolvimento no sentido de um projeto
educativo” (p. 50). A realidade educacional tem
mostrado que as avaliações de resultado parecem
ser mais corriqueiras no cotidiano dos educadores. A coerência entre a concepção de um trabalho avaliativo, acompanhada de um conjunto de
ações operativas, encontrou diferentes níveis de
dificuldades. Construir procedimentos e ações
a partir de informações externas, que apontem
pistas para a intervenção do processo educativo,
parece ser uma ação ainda distanciada das ações
pedagógicas. Assim, o processo vivenciado constitui uma aprendizagem, tanto para os educadores envolvidos, visando o aperfeiçoamento do
fornecimento de informações que demandam
reflexões associadas ao Projeto Pedagógico de
Curso, como também para a equipe de avaliação, para o aperfeiçoamento da metodologia e
dos níveis de análises tendo em vista a continuidade do trabalho.
Outro aspecto importante a ser salientado
neste estudo foi que a questão da formatação
curricular, consequência negativa apontada pelos estudiosos da área quando se trata de avaliações de larga escala, que não se colocou para
os participantes. Acredita-se, portanto, que o
encaminhamento do trabalho e seus objetivos
afastaram a formatação de currículos, fazendo
predominarem discussões formativas. O estudo
possibilitou a reflexão sobre uma avaliação somativa do rendimento dos alunos – o Enade, à
luz da realidade curricular vivida na universidade, como fonte de elementos para discussão de
currículo, do trabalho docente e também como
subsídios para o aperfeiçoamento do Enade.
Tal possibilidade metodológica credita
aos professores de instituição educativa de nível superior o poder de autoria de seu trabalho,
garantindo a eles uma forte personalização. Os
educadores se percebem como sujeitos envolvidos com a formulação de projetos.

A PUC-SP vivenciou (2006/2007) um
importante momento de implementação dos
Projetos Pedagógico de Cursos (PPC) após um
amplo processo de discussão e aprovação das
propostas apresentadas pelas unidades.
O acompanhamento avaliativo dessa
implementação tem sido fundamental para o
aperfeiçoamento do trabalho educacional desenvolvido na universidade.
Algumas iniciativas de avaliação foram
desencadeadas no âmbito dos cursos, além de
setores externos que, pela natureza de suas funções, acompanham o cotidiano da universidade.
Constatou-se, porém, a necessidade de se desenvolver uma sistemática que pudesse contemplar
as singularidades dos cursos e a realização de
análises a partir de indicadores comuns para
fundamentar decisões institucionais. A avaliação
dos cursos seria desencadeada como processo
contínuo e institucionalizado, assumido pelos
atores que atuam no cotidiano e tendo como
parceiros diferentes instâncias da universidade,
diretamente envolvidas na qualidade da formação oferecida aos alunos.
Essa preocupação está prevista no Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes) que propõe, integrada à Autoavaliação
Institucional, o desenvolvimento da Avaliação
de Curso, com o propósito de apreender “a qualidade do curso no contexto da realidade institucional no sentido de formar cidadãos conscientes e profissionais responsáveis e capazes de
realizar transformações sociais” (Instrumento de
Avaliação de cursos de graduação. Conaes/Inep,
p. 10).
A avaliação do curso coloca-se, portanto,
com a função de produzir conhecimentos sobre o projeto pedagógico desenvolvido em seu
cotidiano e de possibilitar tomadas de decisões
que subsidiem melhoria de práticas e, ao mesmo
tempo, reafirme a identidade do curso.

Nesse sentido, a Comissão Própria de
Avaliação (CPA da PUC-SP), elaborou uma
Proposta de Avaliação de Curso (Pracur) a ser
desencadeada em parceria com a Consulteg e
Vrac com a finalidade de oferecer às diferentes
coordenações de curso da universidade subsídios para a realização dessa tarefa.
Muitas foram as questões implicadas no
processo de elaboração da Pracur e de sua sistemática, dada a complexidade de sua natureza,
que envolve Educação e integração universidade-comunidade na percepção da comunidade
universitária que compõe o curso. A definição
de um modelo que atendesse a essas características exigiu dos especialistas a clareza de princípios e conhecimento do objeto a ser avaliado.
Dessa combinação foram propostos os objetivos
e definida a metodologia para realizar o projeto
avaliativo.

Avaliação de curso (Pracur)

2 – AVALIAÇÃO DE CURSO
(Pracur)

Os princípios
A construção da Pracur foi orientada a
partir dos seguintes princípios:
• Continuidade e perspectiva formativa: o
conhecimento da realidade constitui um
processo ativo e ininterrupto que exige investimentos, numa perspectiva de avaliação
formativa em que os envolvidos situam seus
fazeres, apontam redirecionamentos, aperfeiçoam suas ações e se desenvolvem.
• Compromisso do processo de tomada de decisão baseado em dados: a construção de processo avaliativo em que predomine a reflexão
fundamentada em dados associada à tomada
de decisões é condição para a consciência e o
compromisso com ações que possam desencadear mudanças.
• Desvinculação do caráter punitivo, discriminatório e burocrático: a avaliação é instrumento político dirigido à emancipação
das pessoas, da instituição e da sociedade, e
para tanto desvinculada do caráter punitivo,
discriminatório e burocrático.
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Legitimar a avaliação como instrumento de
reconstrução de práticas emerge de um processo de confronto e negociação construído a
partir de diferenças e aceitar essa condição é
essencial para a legitimação da avaliação.
Integração de processos avaliativos: a avaliação de curso deve ser compreendida no contexto da dinâmica avaliativa da universidade,
dialogando com a avaliação contínua do
aluno, do docente e das diferentes dimensões
da instituição.
Fortalecimento da autonomia: a autoavaliação de curso tem um componente político
ligado à autonomia da universidade. A prática de avaliação de iniciativa da instituição
possibilita uma reflexão contínua sobre suas
ações de forma a produzir decisões fundamentadas em estudos da realidade, fortalece
a instituição no diálogo com os órgãos oficiais e especificamente com os responsáveis
pela avaliação externa.

Também como princípio é destacada a
consideração da existência das articulações entre
atores e suas práticas educativas em espaços sociais distintos: 1 – espaço pedagógico, indagando
sobre a eficácia do ensino, satisfação dos alunos,
expectativas educacionais, aprendizagens fundamentais, práticas docentes e direção da formação
profissional; 2 – espaço de formação profissional,
interpretando como a universidade e seus cursos
estão dialogando com o mundo do trabalho, o
que implica explicitar a compreensão sobre: O
que é um profissional competente? Que diálogos são mantidos com profissionais, ex-alunos
e sociedade civil?; 3 – espaço de formação do
cidadão: procurando compreender que tipo de
cidadão se está procurando formar e a sociedade
que se procura construir.
Para a Pracur, definida a partir do reconhecimento desses espaços, foi proposto o
estabelecimento de quatro tipos de avaliação,
atingindo diferentes finalidades: a ex-ante, a de
processo, a de produto e a de efeito.

Avaliação ex-ante: incide na análise dos pontos que destacam as fragilidades e as potencialidades do PPC e apreciará os objetivos,
as metas e estratégias propostos. Tem como
base parâmetros, padrões, referências e normativas que orientam o desenho do PPC.
• Avaliação de processo: com o objetivo de
analisar as condições, as dificuldades, as facilidades, enfim, os fatores intervenientes no
processo de mudança. Essa avaliação envolve
tanto o acompanhamento das ações do curso
quanto o controle das ações ocorridas pelos
demais envolvidos, internos e externos.
• Avaliação de produto: com o objetivo de
identificar as mudanças efetivamente construídas no cotidiano escolar que podem ser
atribuídas ao projeto de curso.
• Avaliação de efeito: com o objetivo de identificar as possíveis marcas deixadas pelo curso
em seus alunos e na comunidade em que se
encontra inserido.
Apreender as significações que estão sendo construídas envolve explorar a compreensão
dos processos pelos quais os indivíduos, que
vivenciam o PPC, apropriam-se de diferentes
aprendizagens. Envolve, também, a medida de
quanto os meios institucionais, o funcionamento acadêmico administrativo, a coordenação
pedagógica do curso, o currículo oferecido, o
atendimento ao aluno e a adequação e a suficiência da infraestrutura e dos equipamentos
podem contribuir para essa aprendizagem.
Identificar o que foi apreendido/apropriado implicou analisar as habilidades demonstradas pelos envolvidos, ou seja, “o que” e “como”
algumas coisas estão se institucionalizando. A
tarefa foi avaliar a efetividade dos produtos que
estão sendo obtidos, nos sujeitos e na universidade, com a implantação e vivência do PPC.
•

Objetivos da ação avaliativa
Orientado pelas características dos PPC
da PUC-SP e pelos princípios anteriormente
explicitados, a Pracur foi desencadeada com a

Metodologia
Para atingir os objetivos explicitados,
foi delineada uma sistemática de avaliação que
integrou técnicas de coleta e análise de dados
quantitativos e qualitativos. Para o avanço do
trabalho, foi necessária a formulação de Focos
Analíticos, a construção de uma Matriz Avaliativa (MA) e a elaboração de um instrumento para
coleta de dados.
Os focos analíticos
Os focos analíticos que integram o Pracur
foram definidos a partir da necessidade de deli-

near um campo para a avaliação. Dessa forma,
foram propostos quatro focos que podem ser
assim definidos:
•

•

•

•

Projeto de curso (última proposta aprovada) – Aqui serão coletadas as informações
que permitirão a descrição do perfil do PPC.
Gestão do trabalho – Essa categoria abrange
os saberes que os gestores e as coordenações
dos cursos demonstram desenvolver em relação a sua gestão acadêmico-administrativa.
Assim, serão reunidas aqui informações sobre
o cotidiano do curso: condições de funcionamento (infraestrutura e equipamentos). Serão exploradas, também, as informações para
identificar as possibilidades e as dificuldades
encontradas na implantação/ implementação
do currículo do curso.
Resultados alcançados – reflete os produtos
alcançados, considerado-se tanto as avaliações internas como externas.
Projeção na comunidade – capta informações
referentes à repercussão dos trabalhos realizados, garantindo-se a permanência de uma
marca de excelência na área educacional.

Esses focos possibilitaram o levantamento
de diferentes questões avaliativas que se encontram organizadas Quadro 36.
As perguntas avaliativas forneceram uma
estrutura conceitual para organizar o processo
da avaliação. Assim, o modelo de avaliação proposto procurou associar dois modelos de avaliação: o desenvolvido por Stake (1977) e o outro
por Stufflebeam (1971). O primeiro propõe um
trabalho avaliativo que, ao mesmo tempo, seja
capaz de descrever informação, propor padrões
claros para o julgamento do que se sabe a respeito de um projeto. O segundo revela como
a avaliação pode ajudar na tomada de decisões
nos vários estágios do desenvolvimento de um
projeto.

Avaliação de curso (Pracur)

finalidade de subsidiar a construção e a consolidação de um sentido comum sobre avaliação
institucional contemplando diferentes aspectos
da ação e gestão educativa. Assim, foi proposta
uma sistemática avaliativa que pudesse permitir:
• Fornecer feedback à equipe executora do PPC
nas tarefas realizadas, apontando necessidades de reformulações, particularmente diferenciando as questões de ordem técnica, de
conteúdo e organizacionais.
• Subsidiar a Consulteg com informações que
possibilitem o acompanhamento do desenvolvimento do currículo dos cursos, de acordo com o que estabelece o parágrafo do 2°
Artigo 21 da Resolução n° 03/2008.
• Subsidiar a CPA para a realização da avaliação da dimensão Ensino da Avaliação Institucional, proposta pelo Documento Conaes/
Sinaes, que possibilita uma análise geral da
Universidade e particular de cada curso.
• Subsidiar os colegiados (Cepe e Consun) e
os cursos, para um acompanhamento da
implantação do currículo proposto, favorecendo assim, seu aperfeiçoamento constante.
• Analisar indicadores sobre as condições de
sucesso e insucesso do PPC e sugerir estratégias de superação de obstáculos e corrigir
rumos.
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Quadro 36 – Relação entre tipo de avaliação, focos e as questões avaliativas
Tipo de avaliação

Focos

Questões avaliativas

EX-ANTE

Projeto Pedagógico
do Curso

A proposta do curso é coerente com as condições encontradas?

PROCESSO

Gestão escolar

Qual a efetivação dos propósitos do curso?
Quem são os envolvidos no curso?
Como o imprevisto é lidado no percurso do trabalho?
O curso encontra-se numa curva ascendente?
Quais as condições existentes para o desenvolvimento do PPC?
Como é avaliado o ensino promovido?
Como é avaliada a pesquisa promovida?
Como é avaliada a extensão?

PRODUTO

Resultados
alcançados

Quais as marcas que o curso deixa nos alunos?
As mudanças observadas na avaliação de resultado
permaneceram e se consolidaram?
O que se fala sobre o curso entre os usuários?
Qual o grau de visibilidade do curso?
Qual a receptividade da proposta por parte dos usuários?

EFEITO

Projeção na
comunidade

Quais as evidências de projeção do curso na comunidade
Qual a repercussão desta projeção?
Os egressos encontram-se inseridos no mundo do trabalho?
O que pensa a comunidade externa sobre o curso?

Matriz avaliativa
Nortearam a elaboração da matriz documentos normativos elaborados pelo Cepe, as
Diretrizes de instrumento de avaliação de cursos
de graduação do Conaes/Inep, o Plano de desenvolvimento institucional (PDI) e o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), além de referenciais teóricos da área e experiências de avaliação
de cursos.
A matriz avaliativa da Pracur contempla
não somente a dinâmica de construção, execução
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e consolidação do projeto de curso, como também categorias de indicadores que abrangem os
diferentes focos de análise do mesmo. O processo
avaliativo proposto articulou diferentes tipos de
avaliação com diferentes finalidades: avaliação
ex-ante; avaliação do processo; avaliação de produto e avaliação de impacto. Esse encaminhamento
vai permitir uma análise de conjunto que abrange
a estrutura e o funcionamento do curso e uma visão das partes e sua integração no projeto do curso.
A Figura 11 representa a matriz avaliativa
orientadora da Pracur.

Figura 11 – Matriz do Pracur

Dimensão criterial e indicadores
Para cada conjunto de questões avaliativas
associado a um foco analítico, foram definidos
indicadores. Apesar da utilização de diversos
termos, quando se pretende definir o conceito
de indicador (designando-o por parâmetro,
medida ou valor), há um consenso, entre os ava-

liadores, quanto ao fato de os indicadores serem
reconhecidos como uma forma de simplificação
e sintetização de fenômenos complexos por
meio da sua quantificação.
A definição/seleção, o uso e a validação de
indicadores devem ser entendidos como fases de
uma construção dos instrumentos de avaliação.
O objetivo foi selecionar indicadores precisos,
ou seja, possuir a maior abrangência sobre a
qualidade do objeto avaliado sem decorrer em
redundância.
Assim, a validação dos indicadores para a
Pracur ocorreu por meio da definição de critérios que foram estabelecidos a partir de três categóricas: pertinência política; exatidão/análise e
mensurabilidade. O Quadro 37 apresenta especificações referentes a cada categoria proposta.

Avaliação de curso (Pracur)

A matriz avaliativa do Pracur compõe-se
a partir dos quatro tipos de avaliação que estão sendo desenvolvidas ao longo do trabalho:
ex-ante, processo, produto e efeito. Para cada
tipo de avaliação foram propostos focos analíticos e geradas perguntas avaliativas. Na matriz,
também são apresentadas as dimensões criteriais/
indicadores, todos utilizados para o desenvolvimento dos trabalhos avaliativos.

Quadro 37 – Critérios para a validação da escolha de indicadores
Categoria

Um bom indicador deve...

Pertinência
política

 representar de forma confiável as condições ou o estado do objeto avaliado, as pressões,
os impactos e as respostas;




ser simples, fácil de interpretar e capaz de simular/prever tendências;
servir de referência para comparação e validação na escala de trabalho definido;

estar referenciado a um conjunto de valores de significado prático, acessível à
compressão dos tomadores de decisão
Exatidão e análise

Mensurabilidade

 estar referenciado por fundamentos teóricos consistentes em termos científicos, técnicos,
socioeconômicos e culturais;





ser aceito por especialistas quanto a sua validade e aplicabilidade
acessível, disponível e resultar de uma relação custo / benefício razoável;
ter validade institucional e social;
ser revisado e atualizado em intervalos regulares

Eixos

Fases

Procedimentos
teóricos

1) Levantamento bibliográfico;
2) Definição de atributos estruturantes da tabela de especificação (foco, dimensão criterial,
indicador e domínio)
3) A concepção da dimensionalidade desses atributos e a definição constitutiva e operacional
dos mesmos
4) A construção de itens e finalização da primeira versão
5) A validação do conteúdo

Empíricos ou
experimentais

6) Definição de um projeto-piloto (definição de um curso, instrução do instrumento e
logística para coleta válida com o objetivo de verificar as qualidades psicométricas)

Analíticos ou
estatísticos

7) Realização de análises da validade de construto e de critério do instrumento

As definições dos indicadores estiveram
associadas às características dos quatro focos
analíticos, propostas tecidas juntamente com os
objetivos dos PPCs. Tais definições foram tam-

bém orientadas por uma síntese dos indicadores
apoiados por Audy e Morosini (2006/2008),
Schwartzman (1996) e Estrada (1998), que
discutem a tendência do enfoque a respeito
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da eficácia e eficiência na discussão conceitual
sobre qualidade da educação superior. A legislação oficial (Lei n. 10.861, Portaria n. 2051
regulamenta o Sinaes ambos de 2004) também
orientou a definição dos indicadores para a avaliação do curso, juntamente com as diferentes
experiências que já estão em andamento em
alguns cursos.
Essa diversidade de referenciais reuniu
um amplo conjunto de indicadores que, juntos,
poderiam caracterizar o conceito de qualidade
da educação superior que norteou os PPCs da
PUC-SP. Diante dessa amplitude de indicadores, ficou clara a necessidade de definição de
um recorte que pudesse organizar os múltiplos
aspectos, encontrados nas diferentes fontes pesquisadas, como constitutivos de um PPC que
pudesse ser definido com um projeto de qualidade. Assim, elegeram-se três macroindicadores
para iniciar a escolha e validação dos indicadores
para a Pracur: a eficiência, a eficácia e a efetividade dos PPC.
1) a eficiência diz respeito à boa utilização dos
recursos (materiais disponibilizados pelo projeto
e equipes de trabalho) em relação às atividades e
resultados atingidos;
2) a eficácia destaca se a atuação dos diferentes
grupos de trabalho alcançou os resultados previstos. As diferentes ações produzidas no cotidiano
pedagógico implicam aperfeiçoamento do trabalho?
3) a efetividade oferece informação relativa aos
resultados do PPC em termos de benefícios ou
mudanças gerados. Os benefícios gerados pelo
PPC estão incorporados de modo permanente à
realidade do curso?
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A amplitude dos três indicadores propostos, considerados como macroindicadores por
sistematizarem informações de cunho subjetivo
sobre os PPC, implicou o encaminhamento de
novas escolhas de indicadores definidos com o
propósito de tornar mais claro um modelo de
avaliação constituído de indicadores quantitativos ou mais objetivos.

Assim, o foco Projeto Pedagógico do Curso
foi avaliado pelo nível de coerência com os princípios e pressupostos expressos nos documentos
oficiais da universidade: PDI, PPI, PIFPEB
(quando for o caso) e do MEC.
O conceito gestão, utilizado no foco Gestão Escolar, é definido a partir da compreensão
ampla e diversificada do assunto. Isso se justifica,
pois a gestão de um curso pode ser percebida por
dois ângulos. Ora pela ideia de gerência e, dessa
forma, toma como referência uma função organizacional da gestão voltada para o acompanhamento e o controle, ora pela dimensão política,
que se traduz em ações menos procedimentais,
privilegiando o diálogo em diferentes instâncias.
O aspecto organizacional foi considerado como
aquele que delineia os contornos do processo
decisório e busca definir a capacidade de gestão
do curso nas condições de um ambiente democrático, compartilhando a capacidade gestora
com os demais atores interessados. O aspecto
operacional pressupôs a existência de estruturas
com potencial para realizar a implantação das
ações propostas, constituídas pelas condições
logísticas e gerenciais da execução da política e a
utilização de recursos para a tomada de decisões.
Apesar da polarização, o conceito não
demonstra antagonismo nem excludência, essas definições são entendidas aqui como complementares. Nesse sentido, para a realização
da avaliação, considerando as especificidades
desse foco analítico, foi proposta a escolha de
dois indicadores: 1) funcionalidade, ou seja, a
gestão é conduzida de forma a garantir um trabalho efetivo, integrador com diferentes faces
na universidade e compatível com as condições
da realidade administrativa e da infraestrutura
garantindo o alcance das metas propostas? e 2)
propriedade, ou seja, a gestão assegura a realização de um trabalho pedagógico no qual são
levados em consideração a ética e o bem-estar
dos envolvidos?
Para a terceira dimensão analítica, Resultados Alcançados, foi levado em consideração o

A construção de um instrumento
Medir a qualidade da formação oferecida
aos alunos é um processo difícil, não só pela
complexidade e subjetividade do constructo
“qualidade”, mas, também, pela amplitude das
dimensões que compõem o trabalho formativo.
Além disso, a dificuldade é ainda maior, pois a
pesquisa bibliográfica sobre avaliação de cursos

revelou a existência de poucos materiais sobre o
tema e, especialmente, a insuficiência de instrumentos específicos (roteiros, questionários ou
escalas) elaborados para esse propósito.
Diante dessa limitação e da necessidade de
atender às expectativas da PUC-SP, foi proposto o desafio da elaboração de um instrumento
próprio de coleta de dados que pudesse fornecer
informações para subsidiar as tomadas de decisão dos diferentes cursos da universidade.
Em conformidade com a literatura específica da área (Anastasi e Urbina, 2000; Devellis,
2002; Fachel e Camey, 2000; Fink e Kosecoff,
1998; Pasquali, 1999, 2001, 2006), o processo
de construção e validação do instrumento de
avaliação de curso percorreu um conjunto de
fases distintas.
A construção de um instrumento exige
a definição de etapas bem definidas e procedimentos rigorosos. De acordo com Pasquali
(1999), existem algumas fases que precisam ser
percorridas, que incluem ações específicas, as
quais devem ser realizadas em uma sequência
temporal determinada. Essas fases compõem
três eixos distintos, denominados por ele: 1)
procedimentos teóricos, 2) empíricos ou experimentais, e 3) analíticos ou estatísticos.
Esses eixos foram desmembrados em fases, assim definidas:

Eixos

Fases

Procedimentos teóricos

1) Levantamento bibliográfico
2) Definição de atributos estruturantes da tabela de especificação (foco, dimensão
criterial, indicador e domínio)
3) A concepção da dimensionalidade desses atributos e a definição constitutiva e
operacional dos mesmos
4) A construção de itens e finalização da primeira versão
5) A validação do conteúdo

Empíricos ou
experimentais

6) Definição de um projeto-piloto (definição de um curso, instrução do instrumento e
logística para coleta válida com o objetivo de verificar as qualidades psicométricas)

Analíticos ou estatísticos

7) Realização de análises da validade de construto e de critério do instrumento.

As ações detalhadas a seguir foram planejadas para a operacionalização da avaliação de
curso, de modo que fossem definidos os apoios
e a logística de sua execução para a Universidade
de maneira geral.

1) Ampliação da parceria inicial do projeto
(Vrad, Consulteg e CPA) com o envolvimento dos gestores das 11 Faculdades
Integração diretores e coordenação de cursos. Foi encaminhado o anteprojeto aos

Avaliação de curso (Pracur)

impacto produzido pelas ações planejadas. Nessa proposta, impacto é definido como marcas
fortes e profundas deixadas nos sujeitos da ação
que podem ser atribuídas a uma ação educativa. Nesse contexto, a metodologia avaliativa
foi concebida para descobrir os indícios dessas
marcas em alunos, docentes e em funcionários
administrativos a partir das pistas oferecidas da
implantação de um PPC.
A última dimensão analítica, projeção na
comunidade, capta informações referentes à repercussão dos trabalhos realizados, garantindose a permanência de uma marca de excelência
na área educacional. Para tanto, foram eleitos
três indicadores: 1) acesso profissional do egresso
no mercado de trabalho; 2) grau de aceitação
e reconhecimento da excelência do trabalho e
3) número de produções realizadas nos últimos
dois anos.
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2)

3)

5)

6)

7)

8)
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novos parceiros a fim de obter a sua aprovação e o seu apoio.
Indicação de um representante de cada curso,
desde o início dos trabalhos, e sua imediata
articulação com a coordenação do projeto
para definir responsabilidades, atribuições e
estratégias locais.
Realização de oficinas de trabalho com os
representantes dos cursos. As oficinas terão
como objetivos apresentar o instrumento
de coleta de dados, discutir e harmonizar
os princípios para o desenvolvimento dos
planos executivos, e discutir os critérios para
orientar a seleção de 3 consultores ad hoc
para avaliação de cada categoria de indicadores; bem como definir elementos para a
implementação e para o acompanhamento
do processo de aplicação do instrumento de
coleta de dados em cada curso.
Elaboração e consolidação dos planos de
ação – esquema de preparação e distribuição
de material, divulgação, organização de número, nomes e treinamento dos consultores,
e estratégias de operacionalização (distribuição e recolhimento do material).
Produção do Manual da Operacionalização
da avaliação de curso, para orientar a execução do trabalho dos consultores e dos responsáveis de curso.
Realização de oficinas em cada um dos cinco
campi, para orientação das atividades a serem
desenvolvidas pelos envolvidos, com exposição de toda a operacionalização do trabalho
a ser realizado.
Realização de um estudo-piloto para validar o instrumento de coleta de dados,
avaliar o tempo de preenchimento e veri-

ficar a pertinência das questões e o grau de
dificuldade das respostas.
Em função da diversidade das condições
de cada um dos campi, as estratégias para o
treinamento dos envolvidos, a logística para a
distribuição e a aplicação do instrumento serão
ajustadas pelos diretores de Centro, de acordo
com suas realidades.
Um trabalho em continuidade
Em síntese, pode-se considerar que, neste
ciclo avaliativo (2007/2008), desencadeou-se a
primeira etapa da institucionalização da Avaliação de Curso. Trabalhou-se na elaboração
do projeto, na construção do instrumento de
avaliação e na proposta da sistemática de implementação do trabalho.
Esse processo vem sendo construído com
a participação de gestores e coordenadores de
cursos, buscando ajustar o trabalho à realidade
vivida no cotidiano. Nas ações já efetivadas,
verificou-se grande envolvimento desses participantes, que apresentaram contribuições importantes, levando às revisões do projeto preliminar.
As demais etapas para institucionalização da
avaliação dos cursos serão realizadas no próximo
ciclo avaliativo (09/10).
O sentido deste trabalho avaliativo, para
o ensino na universidade, só será construído
de forma abrangente no diálogo com os outros
processos de avaliação que estão sendo institucionalizados: a avaliação docente, o estudo dos
resultados do Enade, a pesquisa junto aos egressos e outras iniciativas que vêm sendo encaminhadas na instituição.

A avaliação da docência da PUC-SP está
inserida num projeto do sistema organizacional
da universidade que atende a um conjunto de
perspectivas próprias e, ao mesmo tempo, responde a uma expectativa de aprimoramento da
educação superior proposta pelo Sinaes – Lei
n° 10.861/04 – ao enfatizar a importância da
avaliação das dimensões institucionais voltadas
para a área acadêmica. O foco da avaliação do
desempenho docente justifica-se no contexto de
uma avaliação mais ampla, em que o trabalho
do professor é compreendido em toda sua complexidade.
Mesmo inserida num projeto mais amplo,
a avaliação da docência não pode ser confundida com avaliação do Ensino. Isso porque o
Ensino na universidade é muito mais abrangente, compondo-se de diferentes referências.
A avaliação da docência é uma referência que,
junto com outros aspectos – imagem organizacional, condições de infraestrutura das atividades educacionais (recursos, adequação de
edifícios e instalações; dotações e equipamentos
necessários), características do corpo discente,
reconhecimento social dos conteúdos de ensino,
entre outros –, compõe o todo da dimensão institucional Ensino. Essa dimensão, portanto, é
mais ampla do que a docência, embora esta seja
reconhecida como elemento essencial. Aliás,
na perspectiva da PUC-SP, é essa amplitude da
dimensão que possibilita a ruptura de um conceito de docência como único responsável pelos
resultados dos alunos e dos sistemas educativos
e que permite que a dimensão Ensino, associada
especialmente à Pesquisa e Extensão, possa dar
conta da integração e da pluralidade de aspectos
que possibilitam o delineamento da excelência
escolar.
Por sua importância, a docência tem regulamentação própria na universidade, tendo
sido objeto de inúmeros textos legais focalizando diferentes aspectos relativos ao corpo

docente e à carreira do magistério e que foram
resultado de ampla discussão pela comunidade
e aprovação nos colegiados superiores. Um dos
principais instrumentos legais é a Deliberação
nº 12/2005, que reviu e ampliou a Deliberação
nº 65/78 e foi complementada por outras normatizações.
Esses dispositivos, que expressam as políticas voltadas para a docência, têm ressaltado
a avaliação contínua como importante instrumento para a qualificação dos profissionais e
para a ascensão na carreira. Nessa direção, foram
definidas as funções a serem exercidas pelos diferentes cargos da carreira, expressando expectativas de desempenho. A título de exemplificação,
foram definidas como atividades do cargo de
professor titular o preparo de aulas e correção
de material, a participação de reuniões acadêmico-administrativas (departamento, equipe), a
orientação de Iniciação Científica, a orientação
na Pós-Graduação, a liderança de Grupo de
Pesquisa, o desenvolvimento de pesquisa para
produção de conhecimento, a coordenação de
atividades de extensão do departamento, a coordenação na comissão de avaliação do departamento, a produção acadêmica de excelência
com reconhecimento nacional e internacional
e a supervisão de plano de trabalho docente.
Tais definições, estendidas aos diferentes cargos
docentes, oficializam um perfil esperado para o
professor da PUC-SP.
Estudos na área da avaliação têm concluído que um projeto de avaliação continuada
não pode ser somente normativo. É necessário
que se invista no desenvolvimento da avaliação
formativa, capaz de realçar o crescimento dos
membros das instituições de ensino, como profissionais e como pessoas. O conjunto formado
pelos objetivos da avaliação contínua dos professores da PUC-SP mostra essa preocupação,
de associar o monitoramento do desempenho
dos professores ao aperfeiçoamento do trabalho
educacional.

Avaliação docente pelo aluno (Proapa)

3 – AVALIAÇÃO DOCENTE
PELO ALUNO (Proapa)
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Nessa direção, foram definidos os seguintes objetivos: subsidiar a autoavaliação do
professor objetivando o seu desenvolvimento
pessoal; subsidiar a articulação entre Graduação
e Pós-Graduação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; subsidiar planos de capacitação
docente; possibilitar o desenvolvimento de ações
que visem à melhoria da excelência acadêmica
na universidade.
A Deliberação nº 07/2006, um dos instrumentos de normatização da avaliação contínua dos professores, definiu cinco focos de
estudo e análise na avaliação de desempenho do
docente da PUC-SP: 1) Formação; 2) Produção
didático científica; 3) Experiência profissional;
4) Participação profissional; e 5) Dimensão didático pedagógica, assim especificadas:
1- Formação: atividades relativas ao desenvolvimento acadêmico do professor, tais como
titulação e formação continuada.
2- Produção Didática e Científica: publicações, organizações de eventos científicos,
artísticos e culturais, elaboração de relatórios
de pesquisa e de projetos de extensão realizados.
3- Experiência Profissional: atividades de docência e outras que demonstrem vivência no
ensino, na pesquisa e na extensão.
4- Participação Institucional: atividades que
identificam a participação e o envolvimento
do docente na vida acadêmica da Universidade.
5- Desempenho Didático-Pedagógico: compreendendo os seguintes aspectos:
• elaboração e desenvolvimento de plano de
curso de acordo com os projetos pedagógicos
dos cursos solicitantes;
• atualização dos programas desenvolvidos nos
cursos; adequação;
• diversificação de estratégias de ensino;
• utilização de processos de avaliação do ensino-aprendizagem contínuos e diversificados;

•

•

elaboração de propostas pedagógicas que envolvam o aluno em atividades complementares;
outras atividades, a critério do Departamento.
Em relação ao desempenho didático-pedagógico, há um destaque, em parágrafo único,
onde se registra a necessidade da participação
do aluno na avaliação da docência: “Um dos
instrumentos de avaliação do desempenho
didático-pedagógico deverá ser a avaliação
realizada pelos alunos, acompanhada pela
Comissão Didática e supervisionada pelo
Coordenador de Curso”.

O delineamento da avaliação da docência
na universidade previu, em sua constituição metodológica, estruturas e fluxos específicos, assim
como diferentes instrumentos visando coletas
de informações captadas em diferentes níveis e
dimensões. Tal formatação teve o propósito de
responder a diferentes demandas, e ao mesmo
tempo desencadear decisões para o planejamento institucional e para a implementação de
políticas. A captação ampliada de informações
envolveu alunos, inquirindo-os sobre aspectos
diretamente associados ao trabalho desenvolvido pela docência em sala/ambientes de aula.
Na preocupação de orientar a Dimensão
didático-pedagógica, a Vice-Reitoria Acadêmica, apoiada pelo Cepe, implantou o Projeto de
Avaliação de Professores pelo Aluno, contando
com a participação dos Diretores de Faculdade
e Coordenadores de Curso, bem como com o
apoio técnico de diferentes setores da universidade, como a CPA e a Assessoria de Planejamento Tecnológico (APT).
A CPA atuou em parceria nesse trabalho,
numa perspectiva que vai além do atendimento
técnico, ao assumir que não existe neutralidade
quando se constroem e se utilizam instrumentos de avaliação. Eles fazem parte de políticas
da universidade e os resultados de sua aplicação
podem gerar decisões em diferentes instâncias.
Atenta a essa realidade, a CPA, reconhecendo a

•

•

•

consciência e o compromisso com ações que
possam desencadear mudanças.
Desvinculação do caráter punitivo, discriminatório e burocrático: a avaliação é instrumento político dirigido à emancipação
das pessoas, da instituição e da sociedade, e
para tanto desvinculada do caráter punitivo,
discriminatório e burocrático.
Legitimação: a avaliação como instrumento
de reconstrução de práticas emerge de um
processo de confronto e negociação construído a partir de diferenças e aceitar essa
condição é essencial para a legitimação da
avaliação.
Integração de processos avaliativos: a avaliação da docência deve ser compreendida no
contexto da dinâmica avaliativa da universidade, dialogando com a avaliação contínua
do aluno, do curso e das diferentes dimensões da instituição.

Nesse sentido, foram definidos os seguintes objetivos do Proapa:
a) contribuir para o aperfeiçoamento didáticopedagógico dos professores, fornecendo informações geradas pelos alunos;
b) fornecer subsídios para a coordenação de
curso, chefias de departamento e direções de
faculdade, possibilitando a tomada de decisão com base em informações das diferentes
turmas que compõe o curso;
c) complementar a leitura que a universidade
faz sobre os resultados por ela alcançados
quanto à dimensão didático-pedagógica.
Os resultados obtidos com o Proapa
fornecerão informações que, integradas a um
conjunto de outras informações, possibilitarão
subsidiar análises, leituras orientadas e reflexões
para o acompanhamento e aperfeiçoamento dos
procedimentos didático-pedagógicos dos cursos
da universidade.
O movimento gerado por esse trabalho
será composto por ações institucionalizadas que
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importância da proposta, teve uma participação
coerente com seu projeto de trabalho, seus princípios e sem abrir mão das concepções de avaliação que têm orientado suas ações. Assim sendo,
pautou-se, por um lado, no interesse em gestar
instrumentais que favorecessem a institucionalização de práticas avaliativas, tornando-as mais
ágeis e voltadas para a tomada de decisões e, por
outro lado, pela preocupação em viabilizar o
acesso a dados que possibilitassem análises das
questões institucionais abrangentes e inseridas
numa abordagem formativa da avaliação.
Esse posicionamento exigiu da CPA esclarecimentos constantes à comunidade, quanto ao
seu nível de participação em projetos específicos, no contexto da dimensão institucional do
trabalho de autoavaliação.
A importância da avaliação da docência
está calcada na necessidade do aperfeiçoamento
constante do trabalho educacional oferecido aos
alunos, dadas as características do serviço universitário como bem público e de direito, que
exige qualidade para a formação daqueles que
estão vivendo a vida universitária.
Assim, o planejamento e execução do
Projeto de Avaliação de Professores pelo Aluno
(Proapa), com a participação da CPA, orientouse por princípios que realçaram a concepção do
trabalho avaliativo como um serviço de interesse
público voltado para o atendimento a esse direito. Esses princípios foram assim definidos:
• Continuidade e perspectiva formativa: o
conhecimento da realidade constitui um
processo ativo e ininterrupto que exige investimentos, numa perspectiva de avaliação
formativa, onde os envolvidos situam seus
fazeres, apontam redirecionamentos, aperfeiçoam suas ações e se desenvolvem.
• Compromisso do processo de tomada de
decisão baseados em dados: a construção
de processo avaliativo em que predomine a
reflexão fundamentada em dados associada à tomada de decisões é condição para a
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se caracterizaram como aquelas capazes de mobilizar, ao mesmo tempo, alunos e professores
em todos os campi.
Nessa experiência de ouvir os alunos,
calcada em princípios de integração, participação qualificada e legitimação, buscou-se instalar processos cíclicos de reflexão que, no seu
conjunto, aproximam-se ao que Freire (1987)
chama de reflexão-ação, em que o diálogo, no
caso estabelecido entre os participantes da avaliação, em todos os níveis – alunos, professores e
gestores – é condição essencial para o desenvolvimento do trabalho. A reflexão, o julgamento
do cotidiano pedagógico e o encaminhamento
de tomada de decisões criam possibilidades ao
aperfeiçoamento da ação de alunos e professores, elevando assim a avaliação à condição de um
trabalho de natureza formativa.
Isso porque, considerando o rigor e a
sistematização como ações inerentes ao trabalho avaliativo, o professor em particular poderá aperfeiçoar seu trabalho tendo como base
informações advindas de sua própria prática
pedagógica, por meio da experiência de ser um
pesquisador crítico, autônomo e criativo, aberto
a novas possibilidades. Além disso, a avaliação
da docência, quando realizada dentro das perspectivas de participação, de transparência e do
rigor científico, é capaz de levar alunos e professores ao exercício da prática crítico-reflexiva,
abrangendo diferentes aspectos do cotidiano do
curso e os saberes derivados de suas experiências.
Essa perspectiva de avaliação com características
formativas procurou definir o trabalho avaliativo para além da necessidade do cumprimento
de uma exigência legal. Procurou investir na
apropriação dos saberes rumo à autonomia dos
envolvidos.
A implantação de ações avaliativas numa
realidade é sempre permeada por uma diversidade de valores e sentidos, por espaços de poder
e conflitos de interesses que interferem tanto
na aceitação dos processos de avaliação como
na utilização dos resultados dos mesmos. Além

disso, a avaliação traz em sua natureza o caráter
de desvelamento da realidade e perspectivas de
mudança associadas aos objetos avaliados, o que
pode acarretar medos, inseguranças e por vezes
resistências.
Assim sendo, o trabalho de avaliação da
docência foi desencadeado na PUC-SP reconhecendo-se a presença de uma tensão gerada a
partir do estabelecimento do conceito de avaliação como instrumento que possibilita informações, levando-se em consideração um conjunto
de indicadores – legitimados pela comunidade
acadêmica – que possibilitaram a descrição dos
professores, comparados a um perfil de desempenho pedagógico previamente definido, a partir de aspectos da docência considerados como
essenciais para o projeto da universidade.
A tensão definiu-se, portanto, tendo-se,
por um lado, os indicadores rígidos, pré-definidos, mesmo que coletivamente legitimados,
que condicionam as opções pedagógicas e profissionais. Por outro lado, tem-se o sentido de
uma relativa autonomia estabelecida pela natureza flexível do trabalho docente, onde a relação professor-aluno exige constantes revisões e
ajustes reconhecendo a importância e o direito
à liberdade dos professores na execução de suas
atividades acadêmicas, aspecto que fortalece a
autonomia e a criticidade. Convive-se também
com a própria compreensão e aceitação, pelo
professor, da avaliação como instrumento para
aperfeiçoamento de sua ação.
Verificou-se um investimento na superação dessa tensão, criando-se condição para
discutir, de forma ampliada, sobre os sentidos
que os envolvidos traçam em relação à avaliação
da docência, à autonomia dos professores e às
expectativas da gestão universitária. Procurou-se
o estabelecimento de um debate em torno da
legitimidade para o estabelecimento de definições referentes à responsabilização profissional
dos professores, com vistas ao aperfeiçoamento

Metodologia: instrumento
e procedimentos
O instrumento e os procedimentos definidos para o desenvolvimento das atividades
avaliativas foram propostos considerando a
necessidade de diferentes planejamentos para
ações distintas:
• A construção coletiva do instrumento descrita
desde a elaboração inicial do instrumento,
passando pela pré-testagem até a finalização
da versão final.
• O trabalho de campo que descreve um modelo de aplicação.

•

Construção da ferramenta tecnológica –
Gerenciador de Manifestações (GerAMa), para
agilização dos resultados.

Construção coletiva do instrumento
O instrumento de avaliação de desempenho
docente pelo aluno foi proposto no 1º semestre
de 2006 pela CPA, a partir de solicitação da
Vrac. Como etapa inicial, foi construída uma
tabela de especificação dos indicadores, a fim
de permitir a equalização dos indicadores com
o perfil da docência estabelecido, ponderando
sobre a importância de cada um para o exercício
profissional.
A versão inicial sofreu alguns ajustes e o
instrumento foi constituído por duas partes:
uma relativa à avaliação do professor pelo aluno
e outra referente à autoavaliação do aluno na
disciplina avaliada.
• 1ª PARTE: Questionário de avaliação do professor, contemplando dois blocos de questões.
O primeiro bloco constou de um conjunto
de 11 itens para avaliação pelo aluno, relativa aos seguintes aspectos do desempenho
docente: pontualidade, critérios de avaliação,
metodologia de ensino, clareza de comunicação, comprometimento com a aprendizagem, participação dos alunos, apresentação
do programa, desenvolvimento do conteúdo, apresentação dos resultados da avaliação,
bibliografia e integração de conhecimentos.
Utilizou-se uma escala de respostas com três
pontos de graduação, especificados a partir
de características do item.
• 2ª PARTE: Questionário de autoavaliação
do aluno, contendo 4 assertivas para cada
disciplina/docente avaliada, relacionadas à
pontualidade e a aspectos de sua participação
voltados ao conhecimento do programa, discussão e pesquisa. Foi utilizada a escala tipo
Likert de três pontos.
De 2006 até o primeiro semestre de 2008,
muitas ações foram realizadas até atingir o
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do trabalho de ensino e aprendizagem. Sabe-se,
porém, que esse é um processo que tem um longo caminho a ser percorrido.
Na PUC-SP, a avaliação docente está em
processo de institucionalização e vem se estabelecendo de forma progressiva, de maneira imbricada em diferentes ações avaliativas que também
estão sendo implantadas. São projetos que se
integram e se ampliam reafirmando a existência
da complexidade da PUC-SP. Institucionalizar a
avaliação da docência teve sentido de integrá-la
ao sistema organizacional mais amplo da universidade, garantindo-se um modelo de ação
que, necessariamente, propôs associar as atividades analíticas à tomada de decisão da gestão
da universidade.
O que segue são os caminhos percorridos
em 2006 e 2007 que definiram um plano de
ação para a coleta de dados e os procedimentos
de análise. São também apresentadas as diferentes discussões provocadas por esse percurso de
trabalho e oferecidas algumas propostas para a
continuidade daquilo que é considerado ainda
em processo de estudo e implementação. Ao
final, é reafirmado o desejo de ampliar a construção de conhecimento, principalmente aqueles que fazem compreender como avaliação e
ensino são elementos indissociáveis.
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formato final, numa versão on-line. Nesse percurso, o instrumento foi submetido a diferentes
pré-testagens, procedimento necessário na trajetória da construção de um instrumento avalia
tivo, além de ter sido submetido à apreciação da
comunidade.
Pré-testagem do instrumento
O processo de pré-testagem do instrumento foi realizado com a aplicação do mesmo
em dois cursos da universidade nos formatos
impresso e on-line.
A primeira versão do instrumento culminou numa forma impressa e aplicada pelo curso
de Fonoaudiologia.
No âmbito do curso, a versão sofreu os
primeiros ajustes, que levaram a algumas alterações na versão preliminar. A estrutura do
instrumento foi parcialmente modificada para
diminuir o custo de sua aplicação, ou seja, a impressão do instrumento que utilizaria três folhas
foi reduzida a uma folha, o que representou um
gasto consideravelmente menor de papel, dado
que o instrumento deveria ser reproduzido para
a avaliação de todos os professores por todos os
alunos. Quanto ao conteúdo, na primeira parte
do questionário de avaliação do professor, foram
incluídas duas questões com outros descritores
do desempenho docente, sendo uma relativa à
discussão interdisciplinar para uma visão integral do tema trabalhado pela disciplina e outra
sobre a indicação de bibliografia pertinente. Os
demais itens foram mantidos, totalizando 15
itens. Pequenas mudanças de redação foram feitas em algumas questões. Na segunda parte do
questionário, ou seja, as assertivas sobre o perfil
geral do professor, foram suprimidas. Também
foram inseridas duas questões abertas, uma para
comentários sobre o efeito da atuação acadêmica do professor na formação do aluno e outra
para sugestões para um melhor aproveitamento
da disciplina pelos alunos.
A parte relativa à autoavaliação do aluno,
por medida econômica, não foi aplicada para

cada disciplina. Foi substituída por um questionário único, analisando o desempenho do aluno
no curso.
A aplicação no curso de Fonoaudiologia
foi realizada na forma impressa, com as modificações indicadas no parágrafo anterior e no
seguinte contexto:
• Avaliação censitária: todos os alunos de todas
as turmas avaliaram todos os professores.
• Realizada pela coordenadora do curso de
Fonoaudiologia no final do semestre.
• Precedida por conversa com os alunos sobre
a importância da avaliação e sobre a necessidade de avaliar o desempenho do professor,
segundo várias perspectivas, dentre elas na
visão dos alunos.
• Construção de banco de dados com base nas
orientações da CPA. O banco foi alimentado por bolsistas (Pibic) que participavam de
pesquisa institucional.
O pré-teste evidenciou dificuldades e vantagens quanto ao uso do questionário impresso.
Foram salientadas as seguintes dificuldades:
• Custo alto relativo à quantidade de papel
utilizado.
• Organização trabalhosa do material: montagem do conjunto de questionário a ser
respondido pelo aluno, garantindo cuidados
com a sequência de professores a serem avaliados (para evitar o preenchimento viciado, isto é, para que nenhum professor, por
exemplo, viesse ser sempre o último a ser
avaliado). Inclui também verificação sobre as
disciplinas nas quais os alunos estão matriculados no período avaliado, dependências e
disciplinas opcionais, dentre outros.
• Necessidade de pessoal disponível tanto para
organizar o material em envelopes identificados por período, disciplina e professor como
para a digitação das respostas no banco de
dados e para o trabalho de coordenação e
orientação.
Quanto às vantagens da avaliação im
pressa, destacou-se:

•

•

•

Conteúdo que atenda aos indicadores sugeridos no instrumento anteriormente elaborado
pela FEA.
Necessidade de aplicação do instrumento em
versão impressa, considerando o número de
alunos por classe e o número insuficiente de
laboratórios para atendimento da demanda.
Instrumento com número reduzido de itens
para facilitar a digitação que será realizada
após a aplicação.

Versão Final: Matriz e Tabela
de Especificação
Após a pré-testagem, o instrumento foi
ajustado, procurando responder a algumas
necessidades específicas. Uma delas foi a inclusão de dois itens que versassem sobre o tema
“Orientação”, buscando capturar informações
referentes ao trabalho de orientação oferecido
na universidade – mestrado, doutorado, trabalho de conclusão de curso, iniciação científica,
supervisão dentre outros – avaliado pelos indicadores de disponibilidade para o atendimento
e devolutiva dos trabalhos. Esse ajuste se fez
necessário para atender especialmente a especificidades da docência na Pós-Graduação que
participará da avaliação por meio do mesmo
instrumento aplicado aos cursos de Graduação.
Outro ponto que mereceu destaque foi o
ajuste para atender a aspectos peculiares da realidade dos cursos de Medicina e Enfermagem,
que funcionam no campus Sorocaba. Participaram da pré-testagem 5 agrupamentos de alunos
de diferentes séries e módulos: a) Grupo 1 com
25 alunos da 2ª série – curso Medicina: Módulo Associado-Sustentação Aplicada; Grupo 2
como 10 alunos da 3ª série – curso Medicina:
Módulo Associado-Habilidades; Grupo 3 com
10 alunos da 3ª série – curso Medicina: Módulo
Associado-Habilidades; Grupo 4 com 20 alunos da 5ª série – curso Medicina: Internato em
Ginecologia e Grupo 5 com 10 alunos da
2ª série – curso Enfermagem.

Avaliação docente pelo aluno (Proapa)

Possibilidade de aplicação em sala de aula,
pelo coordenador durante o período de aula.
• Necessidade de apenas um computador para
alimentação do banco de dados.
O pré-teste também envolveu a aplicação
do instrumento no curso de Secretário Executivo Trilíngue (SET) da Comfil, utilizando-se a
versão on-line.
Quanto à estrutura do instrumento,
mantiveram-se as principais características da
proposta original. Algumas modificações de
conteúdo, porém, foram feitas, considerando
a experiência do curso de Fonoaudiologia. Nos
itens relativos à avaliação do professor pelo aluno, foram acrescidas as duas questões propostas
por aquele curso, relativas a interdisciplinaridade e bibliografia. Ainda foi incorporado outro
item para avaliar a atualização do programa
proposto pelo professor. Optou-se por fazer a
aleatoriedade da escala de respostas, a fim de
evitar a escolha da alternativa sem a leitura do
item pelo aluno.
Os itens da parte de autoavaliação do
aluno, foram mantidos os mesmos da primeira
versão do questionário.
Para ampliar o ajuste do instrumento, foi
realizado encontro com professores da Faculdade de Administração e Economia (FEA) com
o objetivo de atender às especificidades de um
curso com grande número de alunos. Participaram do encontro professores da Faculdade de
Economia e Administração (FEA), dos cursos de
Economia, Ciências Atuariais, Administração,
Ciências Contábeis e da direção da Faculdade.
Levou-se em conta na discussão a experiência da Faculdade com um instrumento de
avaliação docente apresentando a seguinte estrutura: 14 questões para respostas dos alunos com
4 níveis de graduação, abrangendo os seguintes
aspectos: A Disciplina, O Professor, O Aluno e A
Instituição, e 4 itens para comentários do aluno
sobre esses mesmos aspectos. As considerações
ao instrumento puderam ser assim resumidas:
•
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O trabalho de pré-testagem previu a realização de diferentes momentos:
1 – Solicitação da Direção da Faculdade de Medicina e Enfermagem para ajustes no instrumento, considerando as especificidades dos
Projetos Pedagógicos desses cursos.
2 – Realização de pré-teste pelos especialistas
técnicos da CPA junto aos dois cursos para
analisar possíveis dificuldades na aplicabilidade do instrumento de avaliação. O préteste envolveu a aplicação do instrumento
e também entrevista coletiva com cada
grupo de alunos para levantar dificuldades
no preenchimento e expectativas em relação
à avaliação. Também foram ouvidos alguns
gestores dos referidos cursos.
3 – Processamento dos dados do pré-teste e encaminhamento, à direção da Faculdade, dos
Relatórios de Avaliação Docente gerados
pela aplicação com dados individuais dos
docentes e dados do curso, para análise dos
resultados pelos gestores, solicitando a análise de possíveis problemas com os resultados,
decorrentes da especificidade dos cursos.
4 – Revisão do instrumento pela CPA, considerando os dados do pré-teste, para atender às
especificidades dos projetos de curso.
5 – Encaminhamento da versão com ajustes
para Direção e Coordenadores dos cursos
de Medicina e Enfermagem para sua manifestação, aprovando ou sugerindo novas
revisões.
6 – Produção da versão final do instrumento.

Considerando as características dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Medicina
e Enfermagem, o instrumento foi assim modificado, após o pré-teste: substituição do item
“Apresentação do programa” pelo item “Comprometimento com o plano do módulo/curso”;
substituição, no item A da questão 3, da palavra
supervisor por tutor, inserção da palavra efetiva
no item “Participação dos alunos”, substituição
da palavra disciplina por abordagem de sua área
no item “Integração do conhecimento”.
Na versão final para a aplicação do instrumento, foram propostos: um comum a toda
universidade e outro exclusivo para os cursos de
Medicina e Enfermagem. As duas versões tiveram em comum os indicadores considerados e
a estrutura do instrumento, com subdivisão em
três partes: Parte 1: Avaliação da docência, Parte
2: Atividades voltadas para a orientação e Parte
3: Autoavaliação do aluno.
A partir dessas especificações, o instrumento foi definido e validado no âmbito de
decisão do Proapa. Nessa etapa do trabalho, foi
retomada a tabela de especificação dos indicadores, com a finalidade de compatibilizar os itens
alterados ou incluídos com o perfil da docência
estabelecido. A Tabela 74 permite visualizar
a montagem do instrumento de avaliação em
termos de quantidade/natureza dos itens por
indicadores.

Foco

Questão
avaliativa

Categoria

1.1

1.5
Compromisso
com a
docência

1.6

Indicador / questão

Alternativas

PONTUALIDADE é definida
como cumprimento de início
e término do horário de
aulas. INDIQUE SE O
PROFESSOR.

É pontual

COMPROMETIMENTO COM A
APRENDIZAGEM: é desejável
que o professor evidencie
seu comprometimento com a
efetiva aprendizagem dos
alunos. INDIQUE SE O
PROFESSOR.

PARTICIPAÇÃO DOS
ALUNOS: considera-se
importante que o professor
incentive a participação dos
alunos nas atividades
programadas. INDIQUE SE O
PROFESSOR:

Tem pequenos atrasos
Está regularmente atrasado
Preocupa-se com a
aprendizagem de alguns
alunos
Não demonstra se preocupar
se os alunos estão
aprendendo
Procura garantir a
aprendizagem de todos os
alunos

Avaliação docente pelo aluno (Proapa)

Tabela 74 – Tabela de especificações – avaliação docente pelo aluno / 2008

Não incentiva a participação
dos alunos nas atividades
programadas
Aceita a participação dos
alunos nas atividades
programadas quando há
iniciativa dos próprios alunos
Incentiva a participação dos
alunos nas atividades
programadas
Mestrado

Qual a
avaliação que
o aluno faz do
professor
considerando
Avaliação
compromisso
docente
com a
pelo
docência,
aluno
planejamento
da disciplina,
gestão da aula
e avaliação da
aprendizagem?

2.1

TIPO: identifique o tipo de
orientação. O professor
avaliado oferece a você
algum tipo de orientação

Doutorado
Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC
Iniciação Científica
Supervisão
Outro. Justifique:

2.2
Orientação

Analise seu processo de orientação/supervisão quanto a:

DISPONIBILIDADE:
disponibilidade do
2.2.1
orientador/supervisor para
atendê-lo
DEVOLUTIVA: devolutiva dos
2.2.2 trabalhos analisados pelo
orientador/supervisor

1.7
Planejamento
da disciplina

1.10

Gestão da
aula

1.3

APRESENTAÇÃO DO
PROGRAMA: é esperado que
o professor apresente e
discuta a programação da
disciplina. INDIQUE SE O
PROFESSOR:
BIBLIOGRAFIA: é esperado
que o professor indique e
utilize bibliografia em suas
aulas. INDIQUE SE O
PROFESSOR:

METODOLOGIA DE ENSINO:
refere-se ao conjunto de
procedimentos utilizados
pelo professor para motivar
a aprendizagem dos alunos.
INDIQUE SE O PROFESSOR:

Disponível
Algumas vezes disponível
Não disponível
Sempre oferece
contribuições pertinentes
Algumas vezes oferece
contribuições pertinentes
Não oferece contribuições
pertinentes
Apresenta e discute a
programação da disciplina
Apresenta os objetivos da
disciplina, mas não promove
discussão sobre os mesmos
Não deixa claro os objetivos
da programação da disciplina
Indica e utiliza bibliografias
em suas aulas
Indica bibliografia, mas não
utiliza em suas aulas
Não indica as bibliografia em
suas aulas
Utiliza metodologia que não
motiva para a aprendizagem
Ás vezes utiliza metodologia
que motiva para a
aprendizagem
Sempre utiliza metodologia
que motiva para a
aprendizagem
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Tabela 74 (continuação)
Foco

Questão
avaliativa

Categoria

Indicador / questão

1.4

Gestão da
aula

Qual a
avaliação que
o aluno faz do
professor
considerando
Avaliação
compromisso
docente
com a
pelo
docência,
aluno
planejamento
da disciplina,
gestão da aula
e avaliação da
aprendizagem?

1.8

1.11

1.2

Avaliação da
aprendizagem
1.9

3.1

Autoavaliação
do aluno
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Qual a
autoavaliação
que o aluno
faz de si
mesmo
considerando
a sua
participação
nas aulas/
avaliação do
professor
avaliado?

Participação

CLAREZA DE
COMUNICAÇÃO: é desejável
que o professor evidencie
preocupação em se fazer
entender pelos alunos.
INDIQUE SE O PROFESSOR:

DESENVOLVIMENTO DO
CONTEÚDO: é esperado que
o professor desenvolva o
conteúdo da disciplina,
apresentando as diversas
posições teóricas existentes
de forma crítica. INDIQUE SE
O PROFESSOR:

INTEGRAÇÃO DE
CONHECIMENTO: é esperado
que o professor relacione a
sua disciplina com outras do
currículo do curso. INDIQUE
SE O PROFESSOR:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
é esperado que o professor
discuta, previamente, os
critérios de avaliação.
INDIQUE SE O PROFESSOR:
APRESENTAÇÃO DOS
RESULTADOS DA
AVALIAÇÃO: é esperado que
o professor apresente e
discuta com os alunos os
resultados das avaliações,
orientando a superação de
dificuldades. INDIQUE SE O
PROFESSOR:
PONTUALIDADE: sou pontual
nessa disciplina e (ou)
orientação/supervisão

Alternativas

Comunica-se de forma clara
facilitando a compreensão
Utiliza-se de recursos
diversos para superar sua
dificuldade de comunicação
Comunica-se de forma pouco
clara, dificultando o
entendimento
Desenvolve o conteúdo da
disciplina apresentando
diversas posições teóricas,
mas não de forma crítica
Não apresenta diversas
posições teóricas no
desenvolvimento do
conteúdo da disciplina.
Desenvolve o conteúdo da
disciplina apresentando
diversas posições teóricas,
de forma crítica
Ás vezes relaciona a sua
disciplina com outras do
currículo do curso
Atem-se à especificidade da
sua disciplina
Sempre relaciona a sua
disciplina com outras do
currículo do curso
Discute os critérios depois
das avaliações
Não discute os critérios das
avaliações
Discute previamente os
critérios das avaliações
Não analisa os resultados
das avaliações
Analisa os resultados das
avaliações com os alunos,
mas não orienta a superação
das dificuldades
Analisa os resultados das
avaliações com os alunos e
orienta a superação das
dificuldades
Sempre
Algumas vezes
Nunca

3.2

CONHECIMENTO: procuro
conhecer a programação da
disciplina e (ou)
orientação/supervisão

3.3

PARTICIPAÇÃO: trago
Sempre
questões relevantes para
Algumas vezes
discussão na disciplina e (ou)
orientação/supervisão
Nunca

3.4

INICIATIVA E PESQUISA:
tenho iniciativa para
pesquisar e ampliar meus
conhecimentos na disciplina
e (ou) orientação/
supervisão

Sempre
Algumas vezes
Nunca

Sempre
Algumas vezes
Nunca

O exemplo que segue foi um ensaio das diferentes fases que o aluno deveria percorrer para avaliar
seus professores.
1ª fase: Acesso aos formulários por meio do banner localizado no portal da PUC-SP www.pucsp.br
2ª fase: Login.
Preenchimento, por parte do aluno, dos dados (número de matrícula e senha/CPF) necessários
para acesso aos formulários.

Avaliação docente pelo aluno (Proapa)

Um modelo de aplicação

3ª fase: Início do processo avaliativo, a partir da seleção dos professores a serem avaliados. Cada
aluno visualizaria na tela o nome de todos os professores das disciplinas que cursou no semestre,
conforme informações do SAE.

4ª fase: Preenchimento do formulário de avaliação. Ao selecionar o professor, o aluno visualizaria
o formulário a ser respondido. Ao completar a avaliação desse professor, o aluno clicaria em: “Finalizar
a avaliação desse professor”. Nesse momento, o nome do professor nessa disciplina/turma seria retirado
da lista na tela da 3ª fase e os dados seriam incorporados ao banco.
Após ter respondido o formulário daquele professor, o aluno receberia a informação: “Formulário preenchido com sucesso”, retornando à 3ª fase, na qual os nomes dos professores estariam disponibilizados para avaliação. As fases 3 e 4 seriam, então, repetidas até o preenchimento do último
formulário disponibilizado.
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O aluno poderia optar pelo preenchimento dos formulários em diferentes momentos, ou seja,
não haveria necessidade de responder a todos os formulários em um único acesso.
5ª fase: Encerramento do processo. Após ter respondido todos os questionários, seria mostrado
na tela que o aluno não possuía mais nenhum formulário pendente.
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Para a viabilização de um macrotrabalho
de coleta de informações, ou seja, envolvendo
um número significativo de alunos e professores, foi necessário o estabelecimento de uma
parceria intrainstitucional entre a assessoria da
Vice-reitoria Acadêmica, a Divisão de Desenvolvimento da Assessoria de Políticas Tecnológicas
(APT-DD) e a Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da PUC-SP.
O objetivo foi definir e delinear a construção de uma ferramenta tecnológica – Gerador de Análise de Manifestações (GerAMa) –
com o propósito de conduzir e sistematizar manifestações de respondentes, no caso os alunos,
e produzir os relatórios individuais, no caso professores, contendo os resultados em arquivos no
formato Portable Document Format2 (PDF).
A Figura 12 expressa uma síntese do trabalho desencadeado.

Figura 12 – Perspectivas da CPA e da APT-DD
em relação à ferramenta GerAMa

Avaliação docente pelo aluno (Proapa)

Construção da ferramenta GerAMa1

Figura 13 – Principais etapas
do processo de avaliação docente

Modelo do Processo de Avaliação Docente

O modelo básico do processo de avaliação
docente conduzido pela Vrac-PUC-SP envolveu
a realização de quatro etapas distintas: 1) Criação do formulário de avaliação; 2) Preparação
do ambiente tecnológico para a realização da
avaliação; 3) e 4) Aplicação do formulário de
avaliação docente e coleta de manifestações
discente; 5) Análise das manifestações e produção dos relatórios individuais dos docentes e de
curso.
As quatro primeiras etapas definiram o
escopo da ferramenta GerAMa, cuja utilização
crítica se concentrou na realização da última
etapa. A Figura 13 destaca os elementos primários envolvidos no processo de avaliação docente
sob o ângulo da ferramenta GerAMa.
A etapa 1 consistiu no planejamento do
design do instrumento, que foi definido três
partes distintas. A primeira contendo dez itens
1
2

Texto elaborado pelo Prof. Dr. Ítalo Santiago Veja e Daniel
Seroti, construtores da ferramenta.
O formato PDF foi criado pela empresa Adobe Systems em
1993 para suportar o intercâmbio de documentos.

(um para cada indicador de desempenho); a
segunda, contendo dois itens, tinha o objetivo
de coletar informações referentes às orientações
realizadas pelos professores e a última acolheu os
itens voltados para a autoavaliação do aluno. O
instrumento foi planejado contendo uma escala
do tipo Lickert com níveis de gradação. Definiuse também que as manifestações seriam organizadas, fisicamente, em arquivos Excel, uma para
cada curso a ser analisado. A estrutura interna
do arquivo Excel consistiu de três folhas, dispostas na seguinte ordem: 1) Aplicação: contém
informações sobre a aplicação do questionário;
2) Questionário: contém a descrição do questionário aplicado; e 3) Manifestações: em cada
linha dessa folha encontram-se as manifestações
dos alunos. O produto dessa etapa foi materializado no formulário final, oferecido ao discente
no período da coleta de dados.
A etapa 2 objetivou a criação da infraestrutura tecnológica. Foi realizada com o suporte de ferramentas produzidas pela APT-DD,
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envolvendo a participação das demais equipes
da APT (laboratório, redes e mídias digitais).
Como resultado dessa etapa, os formulários da
etapa 1 estavam em um formato digital, prontos para serem preenchidos pelos avaliadores. A
visualização do instrumento e seu detalhamento
técnico serão apresentados mais adiante, quando da apresentação das especificidades técnicas
para a realização do trabalho de campo.
A etapa 3 teve como objeto o resultado da
coleta de manifestações que, de forma integrada, gerenciou a produção de uma base de dados
que foi utilizada posteriormente na etapa 4,
com vistas à geração dos relatórios personalizados de avaliação. Foram gerados mais de 5.000
relatórios individuais, 85 relatórios de curso diferenciando cursos de graduação, pós-graduação
mestrado, doutorado.
Mecanismos Internos da Ferramenta
GerAMa

A ferramenta GerAMa foi utilizada na
etapa 4. Os dados coletados na etapa 3 foram
analisados pela ferramenta de acordo com o
modelo dos indicadores criados pela CPA. Além
disso, essa etapa possibilitou a geração dos relatórios finais em um curto espaço de tempo
(cerca de 3 a 5 dias) a partir do encerramento da
etapa 3 de coleta de manifestações.
Para atender a tais requisitos, a ferramenta GerAMa foi arquitetada de modo que dois
importantes aspectos internos pudessem sofrer
revisões frequentes. São eles: 1) mecanismo de
cálculo de indicadores a partir da base de manifestações, e 2) mecanismo de geração de relatórios no formato PDF.
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Figura 14 – Mecanismos internos do GerAMa

A linguagem de programação escolhida
para essa solução foi a linguagem Java, devido
à sua portabilidade entre plataformas, disponibilidade de componentes auxiliares gratuitos
(para geração de arquivos PDF, entre outros) e
familiaridade da equipe com a linguagem.
O mecanismo de cálculo de indicadores
foi constantemente revisado pela CPA durante
a etapa 1, cujo objetivo era o de criar o formulário de avaliação docente. Diversos modelos de
indicadores foram propostos até a versão final,
utilizada na etapa 4. O mecanismo de geração
de relatórios, por sua vez, recebeu a influência
da Vrac (em relação aos elementos de identificação dos responsáveis pelo processo) da CPA
(em relação à forma de apresentação dos indicadores) e do Núcleo de Mídias Digitais da APT
(em relação à estética do documento). Devido
ao envolvimento desses diversos participantes,
o mecanismo de geração de relatórios também
só pode ser finalizado próximo da realização da
etapa 4.
Para garantir que a implementação desse
mecanismo estivesse de acordo com a especificação da CPA, a técnica de Test-Driven Development (TDD) foi utilizada, onde se escreve
um programa (“teste”) encarregado de verificar
a correção dos resultados, para depois se escrever
o programa responsável pelo cálculo, de forma
a possibilitar a verificação e correção do programa (em relação à sua especificação) de maneira
quase automática.
A gerência de riscos da arquitetura do GerAMa também considerou outros fatores. Entretanto, esses dois mecanismos foram fundamentais para administrar os riscos do projeto como
um todo: a utilização da ferramenta na etapa final
deveria produzir os quase 5.000 relatórios de docentes em um curto espaço de tempo.
A Figura 15, a seguir, apresenta o modelo final do relatório individual dos professores
gerado a partir do GerAMa, produto esse que
possibilitou um conjunto de análises que, em
seguida, será apresento em detalhes.

Avaliação docente pelo aluno (Proapa)
Figura 15 – Modelo do relatório do GERAMA

Procedimentos de análise
O tratamento dos dados foi planejado
possibilitando a realização de dois focos distintos de análise: global e individual.
As análises globais são aquelas que reconheceram a população participante da avaliação de maneira totalizante. Assim, poderão ser
realizadas três tipos de análises globais: 1) por

diferentes descritores; 2) por alguns aspectos
de perfil de professor; 3) pela autoavaliação do
aluno.
Foram consideradas análises individuais
aquelas que identificam o participante da avaliação. Assim, poderão ser realizados dois tipos de
análises individuais: 1) por diferentes descritores; 2) por disciplina.
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Para a análise estatística dos dados será
utilizado o software SPSS 11.0, com o qual será
possível gerar as tabelas de frequência e os cruzamentos necessários para o trabalho. Os gráficos
serão criados com a utilização de outra ferramenta, o software Microsoft Excel.
Foco: global, individual e outras
possibilidades de análise
O foco global proporcionará dois tipos de
análise:
• Foco global por diferentes descritores: esse
tipo de análise possibilitará identificar o desempenho dos professores do curso/período
considerando os descritores selecionados no
instrumento aplicado.
• Foco global pela autoavaliação do aluno: o
instrumento, na sua última parte, solicitará ao
aluno a realização de uma autoavaliação. Para
tanto, ele deverá considerar como indicador
a participação dele durante as aulas ministradas pelo professor avaliado. A participação
foi definida a partir do conjunto formado
por quatro descritores: 1) a pontualidade; 2)
o conhecimento do programa da disciplina;
3) a elaboração e o oferecimento ao grupo de
questões relevantes para discussão em classe;
4) a iniciativa para pesquisar e ampliar conhecimentos na disciplina/programa.
As respostas oferecidas pelos alunos, neste
item, permitirão relacionar o conjunto formado
pelos descritores utilizados para a avaliação do
professor com conjunto formado pelos descritores utilizados para a autoavaliação dos alunos.
Assim, a avaliação de um professor pode ser justificada pelo perfil do aluno.
O foco individual permitirá associar os
descritores investigados com a situação de cada
professor. Assim, por meio das respostas dos
alunos, será possível identificar particularidades
que definem o perfil de cada professor.
Para o coordenador e a direção da faculdade será possível destacar do quadro geral os

desempenhos conforme os objetivos do curso.
Essas informações poderão auxiliar o professor a
aperfeiçoar o trabalho individual e coletivo.
Essas análises, além de permitir uma visão geral do desempenho de cada professor em
todos os aspectos avaliados, oferecerão dados
sobre possíveis desempenhos diferenciados do
docente em função da disciplina que ministra.
Visualizar essa performance na perspectiva dos
alunos será importante para reflexão do docente.
Outra possibilidade de uso dos dados
avaliativos será a construção de série histórica,
que permitirá à instituição avaliar mudanças
no desempenho docente. Sabe-se que o desempenho de um professor depende, entre outros
fatores, inclusive da turma de alunos, por isso
os dados possibilitarão verificar quando as
questões são contingenciais e quando estão
relacionadas ao estilo ou às atitudes e à competência do professor.
Os dados também poderão ser cruzados
com outros instrumentos, entre eles, os índices
de reprovação do SAE por disciplina. Há possibilidade de cruzar a informação da avaliação
dos alunos com as aprovações e reprovações na
disciplina. Um professor, por exemplo, pode ser
avaliado de forma mais rígida se sua avaliação
dos alunos é mais rigorosa que a dos demais professore. Esses cruzamentos possibilitam levantar
hipóteses ou fazer reflexões sobre a relação da
autoavaliação discente e desempenho didático
pedagógico.
Considerações finais
O Proapa implanta-se num contexto efervescente de mudança de gestão e de implantação de um novo desenho de universidade que
esboça transformações em diferentes aspectos da
política de ação envolvendo todos os segmentos
e dimensões que compõem a universidade.
Para o ano de 2008, está prevista a aplicação do instrumento on-line que ocorrerá ao final
do mês de novembro. Os encaminhamentos
das propostas serão possivelmente revistos à luz

se estabelecem quando são propostos projetos
de avaliação de profissionais e, principalmente,
quando se possibilita envolver alunos na reflexão e avaliação do processo de ensino e aprendizagem.
A continuidade do Proapa se faz necessária, pois seu aperfeiçoamento só ocorrerá a partir
da legitimação de seu uso por meio da vivência,
exploração, utilização dos dados por parte da
comunidade universitária, o que imprimirá nele
a importância para o aperfeiçoamento das práticas educacionais na PUC-SP.

Avaliação docente pelo aluno (Proapa)

de novas expectativas que surgirão numa nova
dinâmica institucional. O que será mantido é
a proposta de devolutiva dos dados à comunidade universitária. Uma devolutiva com caráter
formativo em que os dados de suas análises são
dispostos a propiciar aos envolvidos a reflexão
sobre a produção nos ambientes de aprendizagem, onde a centralidade é a relação professor/
aluno.
Esses espaços de diálogo possibilitam o
investimento na transparência das ações avaliativas, garantindo a diminuição das tensões que
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O presente estudo teve como finalidade
apresentar à comunidade universitária a visão
que os ex-alunos têm sobre a PUC-SP e a formação por ela oferecida. O trabalho dá continuidade ao processo de ouvir os egressos sobre
questões de sua formação desencadeadas no
primeiro ciclo avaliativo 2005/2006.
Diante das exigências das grandes questões vividas hoje pela universidade, o egresso
torna-se figura essencial no projeto educacional
da instituição.
Por um lado, há necessidade de um vínculo permanente do ex-aluno com a universidade, conectando-se com ela, especialmente para
receber conhecimentos no percurso de sua vida
profissional, dada a exigência de reciclagem do
conhecimento ao longo do tempo. A universidade deve ser permanente e por isso deve rever a
ideia de ex-aluno. Por outro lado, o ex-aluno representa o modelo vivo do produto da educação
oferecida pela universidade, constituindo-se,
portanto, em elemento essencial para oferecer
informações de suas vivências, reconhecendo a
instituição como um bem de todos que precisa
ser aperfeiçoada. Nesse sentido, o ex-aluno deve
ser chamado a participar das decisões e responsabilidades da comunidade.
O objetivo deste estudo avaliativo foi a sistematização de informações que possibilitassem,
ao mesmo tempo descrever e analisar aspectos
coletados a partir da visão de egressos, visando
contribuir com o aperfeiçoamento do trabalho
institucional realizado na universidade.
Metodologia
A metodologia do trabalho previu uma
coleta de dados realizada pela opção on-line, o

que permitiu a ampliação do trabalho, atendendo à diversidade de sujeitos formados pela
PUC-SP.
Adotou-se como instrumento para coleta
de dados um questionário (Q1), que resultou
do aperfeiçoamento da versão utilizada no ciclo
2005/2006, a partir dos seguintes encaminhamentos:
reavaliação da estrutura e do conteúdo dos
itens por integrantes da CPA e participantes
interessados nos resultados do estudo, como
o Centro de Ex-Alunos e integrantes de Faculdades da instituição.
• pré-testagem do questionário (ocorrida em
2007), antes da versão final, desencadeada
junto a egressos da Faculdade de Fonoaudiologia e do curso de Relações Internacionais.
Os resultados gerados foram utilizados por
essas unidades para estudos específicos.
A realização do trabalho avaliativo, desde
seu planejamento até a aplicação de pré-teste,
a sistematização e a geração dos dados, contou
com o apoio da Assessoria de Políticas Tecnológicas (APT) – dado que seus integrantes têm domínio das questões estruturais que garantiram a
realização e o controle da coleta de informações
on-line.
O questionário foi organizado com uma
estrutura composta por questões abertas (dissertativas) e questões fechadas de dois tipos:
questões fechadas objetivas e questões fechadas
com a utilização de uma escala de pontos tipo
Likert, sendo o 1º ponto o menor valor (mais
negativo) e o último ponto o maior valor (mais
positivo).
O Quadro 38 apresenta a Tabela de Especificação orientadora da construção dos itens do
questionário.
•

Estudo avaliativo com egressos

4 – ESTUDO AVALIATIVO
COM EGRESSOS
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Quadro 38 – Tabela de especificação do Questionário de egressos
Foco

O perfil dos
participantes

A formação
oferecida pelo
CURSO

Item

Questão avaliativa
da matriz

Indicador/ Descritor

 O que se pode
saber sobre o perfil
de ex-alunos da
PUC-SP?

Idade

1.1

Sexo

1.2

Data de nascimento

2.1

Curso

2.2

Habilitação

2.3

Turno

Turno

2.4

Ano de conclusão do curso de
graduação

Ano de conclusão do curso
de graduação

3

A estrutura
curricular dos
cursos
responde às
expectativas de
formação do
aluno proposta
pela instituição?

Ao concluir o curso de
graduação ANTERIORMENTE
ASSINALADO, com os
conhecimentos adquiridos,
como você AVALIA as
contribuições desse curso para
sua: Formação Pessoal,
Atuação Profissional, Cultura
Geral e Cidadania

6

Avalie os aspectos que mais
contribuíram para a sua
formação de maneira geral

7

Participou de alguma atividade
acadêmica complementar
durante a realização do seu
curso?

13

Para você o que caracteriza a
PUC-SP?

14

Após a conclusão do curso
realizado na PUC-SP,
atualmente você tem
participação na universidade?

16

Muitas universidades, nacionais
e internacionais, têm contado
com a participação de seus exalunos garantindo com isso a
excelência de seu atendimento.
Na condição de ex-aluno, como
você gostaria de ver seu nome
associado à PUC-SP?

15

Que atividades você acha que a
PUC-SP ainda poderia
contribuir para seu
aperfeiçoamento?

A PUC-SP
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A questão

Sexo
Curso
Habilitação

 Que relações se
estabelecem entre
egressos e
instituição?
(Dim. Atendimento
ao estudante)

Contribuições do curso para
o egresso

 Contempla as
inovações da área?
(Dim. Ensino)
 A pesquisa tem
sido considerada
como parte
integrante da
proposta pedagógica
institucional?
(Dim. Pesquisa)

 Organização didáticopedagógica dos cursos
 Preocupação com a
interdisciplinaridade,
inovações didático
pedagógicas e articulação
teoria e prática;
 Compatibilidade do
currículo e programas dos
cursos com as expectativas
de formação do aluno
propostas no PPI, com as
diretrizes curriculares do
MEC e com as inovações da
área

 Quais práticas
institucionais têm
contribuído para a
melhoria do ensino/
aprendizagem?
(Dim. Ensino)
 A estrutura
curricular dos cursos
responde às
expectativas de
formação do aluno
proposta pela
instituição?
(Dim. Ensino)

Organização didáticopedagógica dos cursos
O projeto do curso
(concepção de curso,
currículo e avaliação
discente e do curso)

 Os objetivos e
compromissos da
instituição atendem
às expectativas da
comunidade e o
contexto social e
econômico que a
instituição está
inserida?

Compatibilidade entre
objetivos e compromissos
da instituição e as
expectativas da comunidade
(Dim. Ensino)

 Que relações se
estabelecem entre
egressos e
instituição?
(Dim. Atendimento
ao estudante)

Grau de participação dos
ex-alunos na vida
institucional
(Dim. Atendimento ao
estudante)

Grau de satisfação dos
egressos com sua formação
(Dim. Ensino)

Participação dos alunos em
eventos/causa vinculados a
PUC-SP (Dim.
Atendimento ao
estudante)

Quadro 38 (continuação)

A continuidade
dos estudos

Atuação
profissional
e a formação

Item

A questão

4

Fez ou está fazendo outro
curso de graduação?

5

Fez ou está fazendo um curso
de Pós-graduação?

11

Sente a necessidade de
aprimorar a formação recebida?

8.1

Dados profissionais:
O que o estágio curricular
significou para sua inserção
profissional, logo após a
conclusão do seu curso na PUCSP?

8.2

Atualmente qual é seu vínculo
com o mercado de trabalho?

8.3

Atua dentro da sua área de
formação?

8.4

Exerce atividade vinculada ao
setor público, privado, terceiro
setor, outro?

8.5

Hoje sua atuação ocorre como
empregado,
autônomo/profissional liberal

8.6

Qual o grau de satisfação com
a sua atividade profissional?

8.7

Há quanto tempo exerce esse
trabalho?

8.8

No exercício profissional você
tem utilizado os conhecimentos
adquiridos no seu processo de
formação na PUC-SP?

9

10

Quais tipos de produção
relevante (técnica, científica
ou artística) na área de sua
formação você tem após
conclusão de seu curso na
PUC-SP?

Questão avaliativa
da matriz
 Que relações se
estabelecem entre
egressos e
instituição?
(Dim. Atendimento
ao estudante)

Indicador/ Descritor
Participação em outros
cursos
(Dim. Atendimento ao
estudante)
Número de egressos que
frequentam cursos de pósgraduação e tipo de curso
Aprimoramento da
formação

Formação do egresso
e sua inserção no
mercado de trabalho?
(Dim. Atendimento
ao estudante)

Egressos e atuação
profissional
(Dim. Atendimento ao
estudante)

 Formação e
exercício profissional
e atuação
(Dim. Atendimento
ao estudante)

Perfil de formação do
egresso e atuação
profissional e social

Estudo avaliativo com egressos

Foco

Quais tipos de contribuição
social você efetiva, ou efetivou,
após a conclusão de seu curso
na PUC-SP?

Os focos de pesquisa junto aos egressos
foram definidos tendo como base as questões
avaliativas constantes nas matrizes de avaliação
das dimensões institucionais ensino, pesquisa
e atendimento ao estudante. Foram, portanto,
estudados os seguintes focos relacionados com
os ex-alunos:
• Perfil dos participantes do estudo.
• Formação oferecida pelo curso.
• Visão sobre a PUC-SP e relações com a instituição.
• Continuidade de estudos.
• Atuação profissional e formação.

Para os procedimentos de análise de dados, foram utilizados programas específicos em
função da natureza da informação. Assim, os dados obtidos por meio das questões fechadas foram analisados pelo programa Statistical Package
for The Social Sciences (SPSS), versão 11, para
MS Windows. Foi feita a tabulação das informações e organização em tabelas e gráficos, com
apresentação de frequências e porcentagens, de
forma a permitir a visualização dos resultados
obtidos.
Para exploração dos dados das questões discursivas, recorreu-se ao procedimento de análise
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de conteúdo, baseado nas orientações de Bardin
(1977). Assim, primeiramente, foi realizada uma
pré-análise com base na leitura de todas as respostas e destacadas as partes que se relacionavam à
questão apresentada. A seguir, procedeu-se à análise temática, que consiste em observar os núcleos
de sentido que compõem a comunicação e cuja
presença ou frequência de aparição pode oferecer
significados aos temas definidos.
Para complementar o estudo dos dados
gerados com base nas questões abertas, foi utilizado o programa Analyse Lexicale par Contexte
d’un Ensemble de Segments de Texte (Alceste).
Esse processamento permite a realização de categorizações das palavras em unidades de significados, favorecendo a compreensão das relações
entre os elementos verbais oferecidos.
A análise das questões discursivas ainda não será apresentada neste relatório por
encontrar-se em fase de conclusão e, portanto,
incompleta.

evidenciaram um pequeno número de respostas
por curso, considerando o total de alunos dos
mesmos, com exceção de Fonoaudialogia, o que
inviabilizou uma análise descritiva em relação
aos diferentes cursos da universidade.
Quadro 39 – Relação de cursos registrados na
aplicação do Q1 e número de egressos
Cursos registrados

Frequência

%

Administração de
Empresas

74

8,2

Ciências Atuariais

3

0,3

2

0,2

Ciências Biológicas
Ciência da Computação

15

1,7

Ciências Contábeis

16

1,8

Ciências Econômicas

38

4,2

Ciências Sociais

11

1,2

Comunicação e Artes do
Corpo

1

0,1

Comunicação em
Multimeios

3

0,3

Direito

217

23,9

Enfermagem

3

0,3

Engenharia Elétrica

7

0,8

Filosofia

3

0,3

Física
Fonoaudiologia

0,4
19,8

Resultados

Geografia

O investimento na divulgação da aplicação dos questionários e a institucionalização do
trabalho resultaram em aumento da participação
dos egressos em relação à ocorrência em 2005.
Contabilizaram-se 907 ex-alunos respondentes
de 28 cursos de graduação, além dos egressos
de Fonoaudiologia e de Relações Internacionais
que realizaram estudos específicos.
Embora ainda possa ser considerado
um percentual pequeno em relação ao total de
egressos da instituição, o retorno foi considerado bastante significativo, tendo em vista que, no
primeiro ciclo, o retorno foi da ordem de 156
questionários respondidos.

Jornalismo

15

1,7

Letras

25

2,8

Matemática

13

1,4

Medicina

64

7,1

Perfil dos respondentes

288

4
180

Participaram da aplicação do Q1 28 cursos
de graduação da PUC-SP. O Quadro 39 reúne
dados referentes aos cursos avaliados e a distribuição dos 907 alunos participantes. Os dados

História

3

0,3

12

1,3

Pedagogia

26

2,9

Psicologia

101

11,1

Publicidade e Propaganda

10

1,1

Relações Internacionais

34

3,7

Secretariado Executivo
Bilíngue

2

0,2

17

1,9

Serviço Social
Turismo

1

0,1

Em branco

7

0,8

907

100

TOTAL

Os participantes do estudo apresentaram
o seguinte perfil, quanto à idade, sexo, curso
realizado, turno frequentado e tempo de conclusão do curso.
A maioria do grupo investigado era do
sexo feminino (68%), sendo 31,3% do sexo
masculino. Com relação à idade, os mais jovens,
até 26 anos, representaram 22% do total de
respondentes; a faixa entre 27 e 37 anos repre-

Gráfico 25 – Distribuição dos respondentes
por idade
Maior de 47
anos
19%

Até 26 anos
22%

De 38 a 47
anos
20%

De 27 a 37
anos
39%

Gráfico 26 – Distribuição dos respondentes
por turno
100,0%
80,0%

Estudo avaliativo com egressos

no período da noite. Frequentaram a PUC-SP
no turno “integral” 23,4% e no turno da tarde,
1,4%. Os turnos Manhã/Tarde e Tarde/Noite
concentraram 7,1% e 6,3% respectivamente.
O Gráfico 26 apresenta a distribuição das
respostas.
Quanto ao ano de conclusão, os dados
revelam que grande parte dos participantes
(58,6%) concluiu seu curso entre 1997 e 2007,
sendo que 24,8% concluíram entre 1983 e
1996; 15,4% entre 1969 e 1982, e 1,1% conclui seu curso antes de 1969.
Os dados evidenciaram que os egressos
participantes do estudo têm um perfil diversificado, porém com predomínio de mulheres
(68%), na faixa etária de 27 a 37 anos (39%),
portanto jovens e que concluíram o curso nos
últimos 10 anos.

sentou a maior porcentagem, 39%. Entre 38 e
47 anos corresponderam a 20% e respondentes
com mais de 45 anos, representaram 19%.

60,0%
40,0%

30,7%

31,0%

20,0%

1,4%

Formação oferecida pelo curso

23,4%
7,1%

As respostas dos egressos trouxeram elementos importantes a serem considerados no
aperfeiçoamento do ensino na universidade.
Dois aspectos podem ser destacados, relativos ao
significado da formação recebida e à organização didático-pedagógica dos cursos.
Quanto à formação recebida, os egressos
assim se manifestaram:

6,3%

In
te
gr
al

N
oi
te
M
an
hã
/T
ar
de
Ta
rd
e/
N
oi
te

Ta
rd
e

M
an
hã

0,0%

A maior porcentagem dos participantes do estudo cursou a universidade no turno
matutino (31%); sendo que 30,7% estudaram

Quadro 40 – Distribuição das respostas dos egressos da PUC-SP em relação ao seguinte item
do questionário: Ao concluir o curso de graduação, com os conhecimentos adquiridos,
como você avalia as contribuições desse curso
Muito bom

Bom

Regular

Insuficiente

Formação Pessoal

55,8

37,4

5,4

1,5

Atuação Profissional

40,4

42,7

13,1

3,8

Cultura Geral

39,2

40,3

17,1

3,5

Cidadania

100

0

0

0

A análise do Quadro 40 mostra que, na
opinião dos egressos, os conhecimentos adquiridos no curso de graduação da PUC-SP contribuí
ram de maneira efetiva, principalmente para a cidadania (100%), mas também para sua formação
pessoal, atuação profissional e cultura geral.

Nas questões relativas à Organização
Didático-Pedagógica dos Cursos, verificou-se a
seguinte manifestação dos egressos, que revelaram a compatibilidade do currículo vivenciado
pelos egressos com as expectativas de sua formação:
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Quadro 41 – Distribuição das respostas dos egressos da PUC-SP em relação ao seguinte item do
questionário: Avalie os aspectos que mais contribuíram para a sua formação de maneira geral
Muito
importante

Importante

Pouco
importante

Não sei

Os conteúdos das disciplinas de formação geral do
curso

39,0

49,9

10,9

0,1

Os conteúdos das disciplinas de formação específica
do curso

52,6

42,0

5,2

0,2

Atividades práticas (laboratórios, oficinas, clínica,
etc.) proporcionados pelo curso

38,5

28,6

24,0

8,9

O estágio curricular

42,2

30,2

19,5

8,2

Pesquisa/Iniciação Científica

28,1

29,8

24,5

17,6

Atividades extra-curriculares como seminários,
palestras, works-shop, semanas de estudos, etc.

29,1

41,9

23,8

5,2

Participação em disciplinas optativas

33,9

35,5

19,2

11,5

Contato próximo com os docentes do curso

54,3

35,4

8,1

2,3

Qualificação do corpo docente do curso

67,2

27,4

4,5

0,9

Equipamentos de informática e audiovisual

21,8

27,7

35,2

15,3

Aquisição de conhecimentos que permitiriam
compreender melhor o mundo em que vivemos

48,6

39,1

11,2

1,0

Participação de ações voltadas para o
encaminhamento de questões nacionais

32,5

38,2

23,5

5,7

Currículo que valoriza as inovações da área

43,9

33,5

17,6

5,0

Biblioteca: acervo

49,9

34,7

12,8

2,5

Itens

Analisando-se a totalidade das avaliações
dos diferentes quesitos relativos à organização
didático-pedagógica, mostrados no Quadro 41,
pode-se considerar que foram muito positivos
os resultados, evidenciando uma visão/opinião
positiva da formação recebida.
Mais de 70% dos participantes avaliou
como “Muito Importante” e “Importante” dez
(10) dos 14 aspectos da organização didática.
Os quesitos considerados mais importantes foram: “Qualificação do corpo docente do curso”
(67,2% e 26,4%), “Os conteúdos das disciplinas de formação específica do curso” (52,6% e
42%) e o “Contato próximo com os docentes
dos cursos” (54,3%, 35,4%). Os aspectos “Os
conteúdos das disciplinas de formação geral do
curso” (39% e 49,9%) e “Aquisição de conhecimentos que permitiriam compreender melhor
o mundo em que vivemos” (48,6% e 39,1%)
também tiveram destaque.
Em relação a condições de apoio curricular, porém, o quesito “equipamentos de infor290

mática e audiovisual” foi considerado “pouco
importante” por grande parte dos respondentes
(35,2%), recebendo a avaliação menos positiva
pelos egressos.
Quando inquiridos se haviam participado de alguma atividade complementar durante
a realização do seu curso, o Quadro 42 mostra
que 77,7% dos respondentes confirmaram sua
participação.
Quadro 42 – Distribuição das respostas dos
egressos da PUC-SP em relação ao seguinte
item do questionário
Participou de alguma atividade acadêmica
COMPLEMENTAR durante a realização
do seu curso?
Nº

%

Sim

705

77,7

Não

190

20,9

Branco

12

1,3

TOTAL

907

100

O Quadro 43 apresenta as respostas dos
egressos distribuídas nas atividades acadêmicas
complementares oferecidas pela PUC-SP.

De qual Atividade Acadêmica
Complementar participou durante a
realização do seu curso?

Nº de indicações
no item

% em relação ao
total de
indicações

Monitoria acadêmica

309

16,7

Iniciação científica

172

9,3

Projetos de extensão
Eventos

44

2,4

389

21,0

Cursos de extensão

176

9,5

Disciplinas eletivas/optativas

332

17,9

Gestão do Centro Acadêmico

119

6,4

31

1,7

280

15,1

1.852

100

Intercâmbio acadêmico
Estágio curricular optativo
TOTAL

Constatou-se que aproximadamente 78%
dos egressos indicaram sua participação em
atividade complementares. Ao apontarem em
quais atividades tiveram participação, as mais
indicadas foram: Eventos (21%), Disciplinas
eletivas/optativas (17,9), Monitoria acadêmica
(16,7) e Estágio curricular optativo. Não foi
revelada, porém, uma preponderância na realização de alguma atividade complementar. Em
média, os egressos apontaram a participação em
2 ou 3 atividades durante o curso, o que pode
ser considerado um índice baixo, dada a diversidade de opções oferecidas no item.
Visão sobre a PUC-SP e relações
com a instituição
Foram ouvidos os alunos a respeito de
sua visão sobre a PUC-SP e suas relações com
a instituição.
Foram apresentados alguns quesitos ligados à PUC-SP, inquirindo os egressos sobre
quais opções fariam com a experiência que têm
hoje (Tabela 75). A maioria dos respondentes
(75,2%) afirmou que recomendaria os cursos
de graduação da PUC-SP, o que é revelador
da satisfação com a formação. Também manifestaram que participariam de cursos ou outras
atividades de formação na universidade, como
eventos, oficinas, vivências, palestras, colóquios
ou outros (63,4%), cursos de mestrado ou

Média de itens
selecionados por
Ex-aluno

2,6

doutorado (62,8%) e cursos de especialização
(52,3%) e de extensão (50,8%). Além disso,
ainda participariam de encontros, para aprofundar conhecimentos, em grupos ou núcleos de
pesquisa (57,9%), em trabalhos de responsabilidade social (42,2%) e até mesmo outro curso
de graduação.
Os dados mostraram que todos os outros
itens apresentaram uma porcentagem alta de
positividade, variando entre 41,6% a 62,8%,
sendo que muitos também responderam a opção
Talvez, que também é reveladora de aceitação.
Pode-se afirmar que, de uma maneira
geral, os egressos manifestaram uma disposição
positiva em relação às iniciativas de formação
oferecidas pela PUC-SP, revelando uma valorização da instituição.
Quanto às relações mantidas com a universidade, porém, a maioria dos respondentes
(63,5%) afirmou não manter vínculos após a
conclusão do curso, como pode ser observado
no Quadro 44.
Os dados podem ser reveladores de um
espaço potencial de relações a ser fortalecido
pela instituição.
Muitas universidades nacionais e internacionais têm contado com a participação de
seus ex-alunos, garantindo com isso a excelência
de seu atendimento. Assim, solicitou-se aos

Estudo avaliativo com egressos

Quadro 43 – Distribuição das respostas dos egressos da PUC-SP
em relação ao seguinte item do questionário
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Tabela 75 – Distribuição das respostas dos egressos da PUC-SP
em relação ao seguinte item do questionário
Você, com a experiência que tem
hoje, que opções faria?

Sim

Talvez

Não

Não sei

Branco

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

Recomendaria os cursos de
graduação da PUC-SP?

682

75,2

145

16,0

40

4,4

15

1,7

25

2,8

907

Faria um outro curso de graduação
da PUC-SP?

377

41,6

214

23,6

189

20,8

86

9,5

41

4,5

907

Faria cursos de Mestrado ou
Doutorado na PUC-SP?

570

62,8

171

18,9

81

8,9

52

5,7

33

3,6

907

Faria cursos de especialização (360
horas ou mais) na PUC-SP?

474

52,3

199

21,9

138

15,2

58

6,4

38

4,2

907

Faria cursos de extensão (menos de
360 horas) na PUC-SP?

461

50,8

225

24,8

119

13,1

54

6,0

48

5,3

907

Participaria de eventos (oficinas,
vivências, palestras, colóquios ou
outros) na PUC-SP?

575

63,4

189

20,8

88

9,7

24

2,6

31

3,4

907

Participaria de trabalhos de forma
voluntária para resolver parte dos
problemas sociais do Brasil?

439

48,4

282

31,1

109

12,0

47

5,2

30

3,3

907

Participaria de encontros, para
aprofundar conhecimentos, em
grupos ou núcleos de pesquisa?

525

57,9

248

27,3

73

8,0

30

3,3

31

3,4

907

Colaboraria, de forma voluntária,
com projetos que ampliam a
responsabilidade social, organizados
pela PUC-SP?

383

42,2

317

35,0

118

13,0

55

6,1

34

3,7

907

Quadro 44 – Distribuição das respostas
dos egressos da PUC-SP em relação
ao seguinte item do questionário
Após a conclusão do curso realizado
na PUC-SP, você mantém vínculos
com a universidade?
Nº

%

Sim

309

34,1

Não

576

63,5

Branco

22

2,4

TOTAL

907

100,0

participantes que dissessem se gostariam de ver
seu nome associado à PUC-SP. As manifestações
foram apresentadas no Quadro 45.
As análises mostram que 73,6% dos
respondentes se manifestaram pela associação
à PUC-SP “Participando de eventos acadêmicos”. As demais opções apresentaram uma
menor porcentagem de manifestações, ficando
abaixo de 33,1% dos respondentes, indicado

Quadro 45 – Distribuição das respostas dos egressos da PUC-SP
em relação ao seguinte item do questionário
Muitas universidades, nacionais e internacionais, têm contado
com a participação de seus ex-alunos garantindo com isso a
excelência de seu atendimento. Na condição de ex-aluno, como
você gostaria de ver seu nome associado à PUC-SP?

Nº de
indicações no
item

% em relação
ao total de
respondentes

Participando de eventos acadêmicos (palestra, seminário, colóquio, entre
outros)

668

73,6%

Patrocinando eventos culturais

172

19,0%

Integrando a equipe de voluntários, sem remuneração, para atuar em
projetos sociais

300

33,1%

62

6,8%

Participando do grupo que efetiva doação financeira compatível com a sua
disponibilidade
Patrocinando a manutenção do patrimônio físico da PUC-SP

292

62

6,8%

Participando dos eventos comemorativos do Centro de Ex-alunos

296

32,6%

Participando de eventos comunitários

289

31,9%

Continuidade dos Estudos
Considerando a continuidade dos estudos, um aspecto relevante da avaliação institucional, foi perguntado aos ex-alunos se eles já
fizeram ou fazem outros cursos de graduação
ou de pós-graduação. Os resultados obtidos são
apresentados no Gráfico 27.
Sobre a continuidade dos estudos, apenas
19,6% dos egressos revelaram que fizeram ou
estão fazendo outro curso de graduação. Assim,

Estudo avaliativo com egressos

o interesse pela continuidade dos estudos está
voltado para a pós-graduação (69%). Esse investimento pode ser feito por meio da realização de
cursos de Stricto Sensu (mestrado/doutorado),
Lato Sensu (especialização, aperfeiçoamento e
MBA) ou Extensão.
O Gráfico 28 ilustra a distribuição das
respostas oferecidas pelos egressos que investiram na continuidade de seus estudos em cursos
de pós-graduação.
Os dados mostram que a continuidade dos estudos na modalidade Stricto Sensu é
realizada na PUC-SP por mais da metade dos
respondentes (54,5%). Uma pequena porcentagem (12,3%) realiza a continuidade em cursos
de extensão e 33,2% em cursos Lato Sensu.

atuação em projetos sociais. Os respondentes
posicionaram-se de forma mais negativa em
relação a doações e patrocínios, com adesão de
6,8% dos egressos.

Gráfico 27 – Distribuição dos respondentes quanto à realização de cursos
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Gráfico 28 – Distribuição dos respondentes quanto à realização
de cursos de pós-graduação na PUC-SP e fora da PUC-SP
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A continuidade dos estudos realizada fora
da PUC-SP está concentrada na modalidade
Lato Sensu (64,9%), seguida pelos cursos de
Stricto Sensu (20,3%) e uma pequena porcentagem (14,7%) de alunos que estudam em cursos
de extensão.
Em relação à complementação da formação recebida no curso de graduação, a Tabela 76
mostra que 91,3% dos respondentes assinalaram
sentir a necessidade de aprimoramento, revelando a valorização dada pelos egressos à formação
continuada.
Tabela 76 – Distribuição das respostas
dos egressos da PUC-SP em relação
ao seguinte item do questionário
Sente a necessidade de aprimorar
a formação recebida?
Nº

%

Sim

828

91,3

Não

59

6,5

Branco

20

2,2

TOTAL

907

100,0

Atuação profissional
e a formação recebida
Buscando estudar os reflexos da formação
recebida na universidade em relação à empregabilidade e atuação profissional, foram propostas
algumas indagações aos egressos.
Em relação ao vínculo com o mercado de
trabalho, a maioria dos ex-alunos (82,4%) revelou que possui trabalho remunerado, conforme
apresentado na Tabela 77.

A empregabilidade propiciada ao egresso, revelada como preponderante no grupo,
é dirigida à área de formação, o que pode ser
considerado um indicador importante da valorização do profissional formado pela PUC-SP.
Observando-se a Tabela 78, verificou-se que a
maioria dos respondentes (78,1%) atuam dentro de sua área de formação.
Os egressos confirmaram, em sua maioria
(80,6%), como mostram os dados a seguir, que
utilizam os conhecimentos adquiridos por eles
no processo de formação na PUC-SP em seu
exercício profissional, o que confirma a adequação dos projetos pedagógicos às necessidades do
trabalho nas áreas específicas (Tabela 79).
Constatou-se também que a maioria dos
egressos (62,4%) exerce suas atividades no setor
privado, o que de certa forma é explicado pela
maior oferta de trabalho ocorrer nesse segmento. Os dados da Tabela 80 mostram a distribuição dos egressos pelos setores onde exercem suas
atividades profissionais.
Outro dado importante revelado no estudo foi a alta porcentagem de egressos (32,5%)
que trabalham como autônomos ou profissionais liberais, o que pode ser uma especificidade
dos profissionais formados pela PUC-SP ou o
tipo de profissão que estão exercendo compatível com o curso frequentado na universidade.
Verificou-se também que 44,2% dos pesquisados atuam como empregados (Tabela 81).

Tabela 77 – Distribuição das respostas dos egressos da PUC-SP
em relação ao seguinte item do questionário
Atualmente qual é seu vínculo com o mercado de trabalho?

Nº

%

Possuo trabalho remunerado

747

82,4

Possuo trabalho não remunerado

34

3,7

Sou aposentado e possuo trabalho remunerado

24

2,6

Sou aposentado (se escolher esta opção, vá para a questão 9 deste questionário)

8

0,9

Não possuo vínculo com o mercado de trabalho (se escolher esta opção, vá para a
questão 9 deste questionário)

71

7,8

Em branco

23

2,5

907

100,0

TOTAL

294

Atua dentro da sua área de formação?
Nº

%

Sim

708

78,1

Não

122

13,5

Branco

77

8,5

TOTAL

907

100,0

Quanto ao tempo de exercício no trabalho, as respostas indicaram que exercem o
atual trabalho, predominantemente, entre 2 e 5
anos (27%), embora 24,8% o façam há mais de
16 anos (Tabela 82).
Tabela 82 – Distribuição das respostas
dos egressos da PUC-SP em relação
ao seguinte item do questionário
Há quanto tempo você exerce esse trabalho?

Tabela 79 – Distribuição das respostas
dos egressos da PUC-SP em relação
ao seguinte item do questionário
No exercício profissional você tem utilizado os
conhecimentos adquiridos no seu processo de
formação na PUC-SP?
Nº

%

Sim

731

80,6

Não

95

10,5

Branco

81

8,9

TOTAL

907

100,0

Tabela 80 – Distribuição das respostas
dos egressos da PUC-SP em relação
ao seguinte item do questionário
Exerce atividade vinculada ao setor?
Nº

%

Público

165

18,2

Privado

566

62,4

Terceiro setor
(ONG, fundação,
associação e etc.)

60

6,6

Outro

36

4,0

Branco

80

8,8

TOTAL

907

100,0

Tabela 81 – Distribuição das respostas
dos egressos da PUC-SP em relação
ao seguinte item do questionário
Hoje sua atuação ocorre como?
Nº

%

Empregado

401

44,2

Autônomo/
profissional liberal

295

32,5

Empresário

56

6,2

Estudante bolsista

20

2,2

Outro

54

6,0

Branco

81

8,9

TOTAL

907

100,0

Até 1 ano

Nº

%

102

11,2

De 2 a 5 anos

245

27,0

De 6 a 10 anos

174

19,2

De 11 a 15 anos

83

9,2

De 16 a 20 anos

65

7,2

Mais de 20 anos

160

17,6

Branco

78

8,6

TOTAL

907

100,0

Estudo avaliativo com egressos

Tabela 78 – Distribuição das respostas
dos egressos da PUC-SP em relação
ao seguinte item do questionário

Com referência à atividade profissional
exercida, a maioria dos respondentes (77,7%),
afirmou estar muito satisfeita (34,3%) ou satisfeita (43,4%). Os índices de insatisfação são
baixos, pois apenas 14,2% afirmaram estar pouco satisfeitos (11,1%) ou insatisfeitos (3,1%).
Tabela 83 – Distribuição das respostas
dos egressos da PUC-SP em relação
ao seguinte item do questionário
Qual o grau de satisfação com a sua
atividade profissional?
Nº

%

Muito satisfeito

311

34,3

Satisfeito

394

43,4

Pouco satisfeito

101

11,1

Insatisfeito

28

3,1

Branco

73

8,0

TOTAL

907

100,0

Os dados das questões abertas não foram
apresentados neste relatório por se encontrarem
ainda em processo de análise.
É importante ressaltar que houve também
um investimento pela CPA, em parceria com a
Pós-Graduação, na elaboração de instrumento a
ser aplicado nos egressos da Pós-Graduação, que
se encontra em fase de aplicação.
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A institucionalização da pesquisa junto
ao egresso tem suscitado grande interesse na
universidade, pois os dados trazidos pelos sujeitos que viveram a formação e passam a ter
um olhar sobre ela fundado no exercício da

profissão, tem se revelado um instrumento
fundamental para tomada de decisões, especialmente no processo de construção e avaliação dos projetos de cursos.

A criação de um sistema de informação,
memória e divulgação da extensão na PUC-SP
surgiu da necessidade de a universidade expressar a realidade da extensão diante do grande
número de iniciativas dessa natureza que vinham se desencadeando, no âmbito acadêmico
e comunitário, mas que careciam de documentação e acompanhamento. Também emergiu a
necessidade de um sistema de informação que
compatibilizasse os interesses e as expectativas
dos diferentes setores da instituição que orientam, normatizam, avaliam ou realizam a gestão
de atividades de extensão na universidade.
Conforme Relatório da Comissão de
Extensão (Comex), essa iniciativa surgiu em
2006, quando a Comex, ao fazer a análise dos
dados de extensão disponibilizados nos relatórios da CPA, sentiu necessidade de rever o
instrumento de coleta de dados, que ela própria
havia ajudado a construir, para melhor retratar
a realidade da extensão da PUC-SP. Almejava-se
não só a ampliação da abrangência de dados coletados, mas a melhoria da qualidade da coleta, a
partir da construção de um instrumento on-line
que pudesse ser preenchido ao longo do ano,
coletando dados mais reais e de melhor qualidade das atividades de extensão que viessem a
constituir um banco de dados que pudesse ser
acessado sempre que necessário.
Na mesma direção, a Vracom (ViceReitoria Comunitária) desejava compreender
as realizações dos vários setores da Universidade
quanto às atividades de inspiração comunitária,
distinguindo as de caráter filantrópico daquelas
de outra natureza. Essa proposta concretizou-se
num projeto desencadeado desde 2005.
O mapeamento da extensão também se
colocava essencial para a CPA, considerando a
importância da abrangência e a fidedignidade
das informações para as análises institucionais
relativas à extensão a serem realizadas.

Atendendo a esses interesses, foi encaminhada a construção de um instrumento de coleta de dados que possibilitasse o levantamento
de informações de forma ágil e com parâmetros
comuns na instituição. A implantação de um
processo contínuo de registro e atualização possibilitaria o acompanhamento das ações e a análise dos resultados das atividades de extensão,
consolidando-se o trabalho em relatório avaliativo anual. Ao mesmo tempo se constituiria a
memória da extensão na PUC.
A proposição era a definição de um
instrumento único que atendesse aos objetivos da Comissão de Extensão do Cepe, CPA,
Consulteg, e Vice-Reitoria Comunitária (Vracom).

Cadastro de atividades de extensão (Cadex)

5 – CADASTRO DE
ATIVIDADES DE
EXTENSÃO (Cadex)

Setores envolvidos
•
•
•
•
•

Comissão de Extensão do Cepe.
Comissão Própria de Avaliação (CPA).
Consultoria Técnica de Apoio à Gestão Acadêmica (Consulteg).
Vice-Reitoria Comunitária (Vracom).
Assessoria de Planejamento Tecnológico
(APT), como apoio para viabilização do trabalho tecnológico.

Etapas do trabalho
Etapa 1 – Preparatória, envolvendo a
compatibilização dos objetivos em relação à coleta de dados da extensão de cada um dos setores
envolvidos na iniciativa de construção do instrumento, além da análise de suas possibilidades
enquanto instrumento on-line.
Etapa 2 – Coleta de informações, envolvendo a definição da estrutura e do conteúdo
do instrumento, bem como sua pré-testagem. A
etapa também inclui a sensibilização dos envolvidos, preparação dos responsáveis pelo registro
das informações, bem como os procedimentos
de levantamento de informações.
Etapa 3 – Processamento e análises de dados
pelos setores envolvidos, considerando as especificidades e necessidades.
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Etapas realizadas no ciclo avaliativo
2007/2008
Nesse ciclo avaliativo, encaminhou-se a
realização das etapas 1 e 2, o que implicou mui-

Quadro 46 – Construção do instrumento de coleta de dados das atividades de extensão
Data

Evento

Pauta

Observação

04/2006

Reunião entre
integrantes da CPA
e presidente da
Comex

Discussão do relatório preliminar
de Autoavaliação Institucional da
Extensão
Sugestões para o
encaminhamento para tomada de
decisões relativas à extensão
Apreciação e aprovação da
Proposta de Políticas de Extensão
para a PUC-SP

Articulação PPI e PDI nas políticas de
extensão. Proposta para Comissão de
Extensão avaliar a articulação da extensão.
Apresentação de documento “Proposta
de Políticas de Extensão para a PUC-SP”
elaborado pelo Grupo de Trabalho da Comex

06, 07e
Reuniões do Cepe
08/ 2006 – Comissão de
Extensão
09/2006

Reunião entre
integrantes da CPA
e presidentes da
Comex

Devolutiva dos resultados da
Autoavaliação Institucional – ciclo
2005/2006

Temas levantados: A extensão na estrutura
institucional; Proposta do redesenho; Funções
da Comissão de Extensão; Necessidade de
revisão da coleta de dados e instrumentos

11/2006

Reunião entre
integrantes da
CPA, Consulteg
e presidente da
Comex

Proposta: disponibilzação on-line do
roteiro, em longo prazo, para atualizações
periódicas do banco de dados pelas unidades.
Armazenamento e utilização das informações
do banco de dados.

12/2006

Reunião entre
integrantes da CPA
com APT

12/2006

Reunião entre
integrantes da
CPA, APT e Comex
(representantes
discente,
Faculdades
de Fono, FEA,
Matemática, CCMB,
Psicologia, Ciências
sociais, Serviço
Social, Comfil,
Direito, PósGraduação)
Reunião entre
integrantes da
CPA, Vracom e
presidentes da
Comex

Adaptação da ferramenta
(Gerador de questionários)
para os roteiros de extensão.
Atualização e revisão do roteiro
de extensão utilizado no ciclo
2005-2006 (base de dados 20042005)
Discussão sobre a possibilidade
de construção de um formulário
eletrônico para coleta de
dados de extensão: elaboração
de formulário eletrônico via
ferramenta; disponibilização
na rede para preenchimento
em longo prazo; senha;
armazenamento de informação –
banco de dados
Discussão da necessidade
de rever o instrumento para
melhor retratar a realidade da
extensão da PUC-SP; a adaptação
da ferramenta geradora de
questionários para o roteiro de
extensão

05/2007

06 e
07/2007
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tas reuniões e contatos, que aconteceram durante 2006 e 2007 e tendo continuidade em 2008,
com vistas a acertos de focos e ajustes formais,
como apresentado no Quadro 46:

Reunião entre
integrantes da CPA,
Vracom, Consulteg
e presidente da
Comex

Para o próximo encontro: categorizar as
atividades de extensão.

Construção do roteiro on-line
que será utilizado para coleta
dos dados de extensão da
universidade

Análise do instrumento anterior (roteiro de
coleta de dados) com vistas à construção do
novo

Construção do roteiro on-line
que será utilizado para coleta
dos dados de extensão da
universidade

Análise do documento: “Contribuindo para
a construção de instrumento para coleta
de dados sobre extensão na Universidade”:
Autoria: representante da Comex

Data
08/2007

Evento
Reunião entre
integrante da CPA,
integrantes da APT
e presidente da
Comex

Pauta
Continuação do trabalho de
construção do novo instrumento
de coleta de dados de extensão.
Apresentação pela Comex
de relatório das atividades já
efetivadas até o momento

Observação

09/2007

Plenário do
Conselho
Comunitário
(Cecom): ViceReitor Comunitário;
representante da
Cecom, presidentes
da Comex;
integrantes da APT
e da CPA
Reunião ordinária
do Cepe

Apresentação pela APT sobre
Base de dados: as ocorrências de
extensão na PUC-SP

Questões pendentes coladas pela Vracom:
retomada da explicitação de todas as
ocorrências de extensão na Universidade

10/2007

11/2007

03/2008

03/2008

03/2008

03/2008

Data

Apresentação pela Presidente da
Comex ao Cepe sobre o processo
de construção do instrumento
para coleta de dados on-line –
Extensão
1ª Apresentação da versão
on-line

Reunião entre
integrantes da
CPA, APT, Vracom
e presidente da
Comex
Reunião entre
2ª Apresentação do modelo
integrantes da CPA, Entrega de senha para teste
APT e presidente
da Comex

Reunião da Comex

Cadastro de atividades de extensão (Cadex)

Quadro 46 (continuação)

Apresentação do instrumento
para alguns membros e teste de
preenchimento para avaliação do
instrumento
Reunião entre
3ª Apresentação do modelo
integrantes da CPA, Entrega de senha para teste
APT e presidente
da Comex
Reunião Ordinária
Apresentação do Instrumento
da Comex
de Coleta de Dados da Extensão
on-line, resultado do trabalho
conjunto dos envolvidos
Evento
Pauta

Questões pendentes coladas pela Vracom:
Necessidade de esclarecer distinção entre
Prestação de Serviços e Serviços Comunitários
para evitar problemas no preenchimento do
instrumento
-item 4 do instrumento: alternativas para
preenchimento não são suficientemente
amplas para conter toda a Extensão na
universidade
Questões pendentes coladas pela APT:
– O nível de aderência dos ajustes solicitados
deve atender a visão mais estatística do Inep,
não sendo possível fazer “recortes”, pois
algumas estruturas seriam muito afetadas.
Em função da similaridade pode-se aproveitar
algumas transações, principalmente as
tabelas básicas
– Necessidade de definição de expectativa
de término e disponibilização para agilizar o
processo de confecção
Conclusão: instrumento inviável, com muita
informação e confuso. Necessidade de ajustes

Foram sugeridas aspectos para facilitar o uso
do instrumento

Foram feitas sugestões pela Comex nos
itens: “Ocorrência de Extensão”; “Atividade”;
“Área de conhecimento” e alteração de
terminologias
Observação
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Quadro 46 (continuação)
03/2008

05/2008

Reunião entre
integrantes
da CPA, APT,
Consulteg, Vracom
e presidente da
Comex
Reunião entre
integrantes da CPA,
coordenador do
trabalho na APT e
Consulteg

05/2008 Reunião ordinária
da Comex com
Coordenador da
Consulteg

Apresentação de sugestões
dos membros da Comex com
o objetivo da simplificação do
instrumento de coleta de dados

Necessidade de agilização da
ferramenta
Motivo: Consulteg precisa dos
dados para encaminhamento ao
MEC (junho)
Discussão de encaminhamentos
para Implantação do instrumento

07/2008 Reunião entre
integrantes da CPA
e APT

Apresentação do estágio de
construção do instrumento

09/2008

Definição do nome do
instrumento

12/2008
12/2008

Reunião entre
integrantes da CPA
e presidente da
Comex
Contato entre CPA
e APT
Contato entre CPA
e Comex

Proposta de uma reunião com a CPA e
Extensão para que juntos pudessem discutir
o instrumento de coleta de dados a fim de
que fossem identificadas as informações
necessárias para a Consulteg
Proposta de elaboração e encaminhamento
de dossiê para interação do coordenador do
trabalho na APT ao processo de construção da
ferramenta

Definição do nome do
instrumento

Proposta: Cadex – Cadastro de Extensão

Implantação do instrumento na
sua versão simplificada a ser
oferecida on-line
(Foram construídas 3 versões)

Aguardar as orientações da nova gestão da
universidade

A compatibilização das propostas da
Comex, da Vracom e da CPA resultou, como
primeira versão, em um instrumento muito
complexo, considerado impraticável para início
de um processo de coleta sistemática de informações.
Após várias versões, optou-se por um instrumento piloto, de fácil preenchimento, que
atendesse às especificidades das unidades no
que diz respeito às atividades de extensão e que

não apresentasse grandes dificuldades no preenchimento, tendo em vista a necessidade de se
implantar uma cultura de registro de dados.
O instrumento foi finalizado, porém, as
coletas não foram iniciadas, prevendo-se sua
aplicação para o início do ano letivo de 2009.
A seguir é apresentada a estrutura do instrumento e a natureza dos dados a serem coletados.
O instrumento foi composto das seguintes partes:

a) Identificação da atividade, com indicação de nome e da unidade de vinculação e
proposição (itens 1 e 2)
1 – Nome da atividade
2 – Unidade, Faculdade ou Programa de vínculo (Várias)
Neste item serão listados: (consideração: todos os centros de custo)

TODOS os Programas de Pós-Graduação;

TODAS as Faculdades

TODAS as Unidades (reitoria + setores) da PUC-SP
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3 – Modalidade de Extensão (Única) – Referência – Projeto de Desenvolvimento Institucional da PUC-SP
(PDI/PUC-SP)
( ) Comunicação, Divulgação e Eventos Culturais
( ) Prestação de Serviços
( ) Educação Continuada
( ) Serviços Comunitários
4 – Natureza da atividade (Única)
( ) Curso
( ) Consultoria
( ) Assessoria
( ) Seminário
( ) Ciclo de Debates
( ) Exposição
( ) Espetáculo
( ) Evento esportivo
( ) Evento de Lazer
( ) Evento ligado a questão Ambiental
( ) Festival
( ) Simpósio
( ) Semana Acadêmica
( ) Atendimento em assistência Jurídica
( ) Atendimento em assistência à Saúde
( ) Atendimento em assistência à Educação
( ) Divulgação de Informações
( ) Publicação
( ) Outra Qual?

Cadastro de atividades de extensão (Cadex)

b) Caracterização da modalidade de extensão e natureza de atividade (itens 3 e 4)

c) Níveis e tipo de Participação (itens 5, 6 e 7)
5 Tipo de participação na atividade
( ) Presencial
( ) Á distância
6 – Coordenador(es)
Número de matrícula

Nome completo do(a) coordenador(a) da atividade

Número de matrícula

Nome completo do(a) coordenador(a) da atividade

Número de matrícula

Nome completo do(a) coordenador(a) da atividade

Número de matrícula

Nome completo do(a) coordenador(a) da atividade

7 – Equipe Executiva
Interna
Professor(es)
Aluno(s) Graduação Bolsista
Aluno(s) Graduação Não Bolsista
Aluno(s) Pós-Graduação
Funcionário(s)
Externa
Professor(es)
Aluno(s) Graduação Bolsista
Aluno(s) Graduação Não Bolsista
Aluno(s) Pós-Graduação
Colaborador(es)

Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Quantidade: ( )
Quantidade: ( )
Quantidade: ( )
Quantidade: ( )
Quantidade: ( )
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d) Áreas do conhecimento e temáticas (itens 8 e 9)
8 – Áreas do conhecimento (Várias) – Referência: CNPq
( ) 1. Ciências Exatas e da Terra
( ) 2. Ciências Biológicas
( ) 3. Engenharias
( ) 4. Ciências da Saúde
( ) 5. Ciências Agrárias
( ) 6. Ciências Sociais Aplicadas
( ) 7. Ciências Humanas
( ) 8. Linguística, Letras e Artes
( ) 9. Outros
9 – Área temática (Única) – Referência: Inep/MEC
( ) Comunicação
( ) Cultura
( ) Direitos Humanos e Justiça
( ) Educação
( ) Meio Ambiente
( ) Saúde
( ) Tecnologia e Produção
( ) Trabalho

e) Carga horária e local (itens 10,11,12 e 13)
10 – Carga horária
( ) Quantidade
( ) Hora(s)
( ) Dia(s)
( ) Mês(es)
( ) Ano(s)
11 – Data de início da atividade: MM/AAAA
12 – Data de término da atividade: MM/AAAA
13 – Local da atividade
( )Campus Monte Alegre ( )Campus Consolação ( )Campus Sorocaba ( )Campus Barueri
( )Campus Santana ( ) Derdic ( ) Outro local Qual:

f) Beneficiários: tipo de demanda e número (itens 14 e 15)
14 – Beneficiários da Atividade de Extensão
Faixa Etária
( ) Crianças ( ) Adolescentes ( ) Jovens ( ) Adultos ( ) Terceira Idade
Tipo de Demanda
( ) Portadores de necessidades especiais
( ) Populações Vulneráveis (moradores de rua, usuários de drogas, profissionais do sexo e etc...)
( ) Mulher
( ) Minorias (negros, homossexuais e etc...)
( ) Alunos da Educação Básica
( ) Alunos da Graduação fora da PUC-SP
( ) Alunos da Graduação na PUC-SP
( ) Alunos da Pós-Graduação fora da PUC-SP
( ) Alunos da Pós-Graduação na PUC-SP
( ) Professor da Educação Básica
( ) Professor da Educação Superior fora da PUC-SP
( ) Professor da Educação Superior na PUC-SP
( ) Público em Geral
15 – Público participante/atendidos
Público Registrado ( ) Número pessoas
Público Estimado ( ) Número pessoas
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O investimento no sistema de informação, memória e divulgação da extensão, numa
parceria Comissão de Extensão, Vracom e CPA,
estendeu-se por quase dois anos e culminou na
proposta de estrutura e conteúdo do instrumento on-line para mapeamento da extensão. O

trabalho encontra-se em processo que deverá ter
continuidade no próximo ciclo avaliativo.
A construção desse instrumento configurou-se como uma importante etapa da
institucionalização da avaliação da extensão na
universidade.
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Renna, Angélica Lira dos Santos, Cibele Isaac
Saad Rodrigues, Cristiane M. Negreiro, Donata A.
Campos de Barros, Edelcio Serafi m Ottavianni,
Elisabete Aparecida Marangon, Inácia Maria
V.S. Moreno, Irmã Valdete, Ivone Carmem Dias
Gomes, Jose M. Nagamine, Kelly Soares, Laisa
Regina Di M. C. Toledo, Lawrence Otung Koo,
Madalena G. Peixoto, Marcelo Gomes Sodré,
Maria Lucia N. Russo, Marlene Pereira, Regina
Oliveira, Valéria Fambrini.

Políticas de atendimento
ao estudante

Política para ensino
Dieli Vessaro Palma, Alexandra F. S. Geraldini,
Altair Cadrobbi Pupo, Ana Maria Rapassi,
Angela Cavenagli Lima, Douglas Santos, Eliane
Gonçalves, Karina S. M. M. Pagnez, Lourenço
Matakas Jr., Marcelo Gomes Sodre, Maria da
Graça M. Gonçalves, Maria do Socorro Reis
Cabral, Marlene Santos, Mercedes Fátima C.
Crescitelli, Monica M. P. de Carvalho de Souza,
Nilvia Terezinha da Silva Pantaleoni, Patrícia
Neves, Regina Bernardo Villani, Samira B.
Borovik, Silas Guerreiro, Simone Souza de
Oliveira, Vera Bastazin.

Políticas para pesquisa
Jeni Silva Turazza, Américo de Paula e Silva,
Aparecida Regina Borges Sellan, Cintia de
Lima Fornabaio, Eliana Ap. de Rezende Duek,
Elizabete Lima Nonato, Ely A. T. Dirani, Erivanio
da Silva Carvalho, Katia Ines de F. Silva Pereira,
Kelly Cristina de Sousa, Leda Maria Oliveira
Rodrigues, Luciano Mendes Castanho, Maria
Cecilia B. Trenche, Maria Eliana Bispo, Maria
Elisa V. Decourt, Mary Jane Spink, Neide de
Aquino Noffs, Renata Xavier Aranha, Rogério
Bastos Arantes, Sonia Barbosa Camargo Igliosi,
Sylmara M. C. Rodrigues, Vera Lucia Marinelli.

Parceiros de trabalho

Parceiros de Trabalho

Noely Weffort de Almeida, Nancy dos Santos
Casagrande, Paulina D’Artimonte Rocca, Sonia
Maria Nogueira, Cileda de Queiroz S. Coutinho,
Fernando Leite de C. e Silva, Alfredo Tabith
Junior, Yara Spadini Vicini, Sônia M. Alegrete,
Dirce Setsuko Takahashi, Leusa Barzagui, Silvia
Helena Cintra Dalli Aqua, Sueli da Silva Rodrigues
Benicio, Valdenice Antonia da Silva Medeiros, Rui
C. S. Dalassio, Daniel Watanabe, Andréa de Melo.

Cleide Martins Canhadas, João Fontes, Altair C.
Pupo, Carla Patrícia de P. Oleski, Luzia Fátima
Baierl, Maria Rosilda da Silva Wiira, Evandro de
Melo Galvão, Marcelo Gil Cliquet, Regina Oliveira,
Marco Mattos Sestini, Valdenice Antonia da Silva
Medeiros, Wanda Rosa Borges, Ronaldo Martins,
Elizabete Lima Nonato.

Políticas de pessoal

Angela Maria Renna, Ana Maria de Marcos
Freitas, Aline Furlan Discolia, Maria Lourdes Peris
Barbo, Robespierre Moraes de Assis, Ana Paula
Cerqueira Maciel, Luci Cristina S. D´Aloisio, Maria
Lúcia Narciso Russo, Anselmo A. Silva, Hamilton
O. de Souza, Priscilla Carnalbas, Arlete Venites
Sanches, Genésio de Moraes, Paulo David Colla
Junior, Eliete Maria Palomares Roselli.

Responsabilidade Social

Maria Celina de Q. C. Nasser, Luiz Augusto de
Paula Souza, Ana Mercês Bahia Bock, Luciano
Mendes Castanho, Ligia Pecegueiro, Paulo
Roberto dos Santos Lima, Marta Silva Campos.

Comunicação com a Sociedade

Sandra C. Rosa Mraz, Adriana Antunes Bento,
Regina Bernardo Villoni, Alcirene H. Cabral,
Regiane Miranda de Oliveira, Hamilton Octávio de
Souza, Jorge Cláudio Noel Ribeiro Jr., Fernando
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Altemeyer, Heloisa de Brito Costa, Steban S.
Sandy, Rogério da Costa, Eveline G. Denardi,
Caroline Pinilla de Freitas, Glauber Góes.

Silva Santos, Marinella Binda Rossetti, Reginaldo
Ulysses Iório, Reinaldo Fondello, Roseli Monjolla,
Sônia Maria Allegretti, Tânia Rosa S. Serafi m.

Organização e gestão

Planejamento e avaliação

Guilherme S. Gomes Jr., Marcos Augusto de C.
Senna, Olda A. Morbin, Valéria Fambrini, Ivone C.
Dias Gomes, Ricardo Grecco.

Infraestrutura física

Paulo Roberto Pialarissi, Arlete Assumpção
Monteiro, Cássio Fernando Monteiro, Edilaine
Correa Gonçalves, Sandra Oliveira, José Antonio
Aguiar, Luiz Carlos de Campos, Magna R. Brandt,
Maria Angela de Campos Pinto, Maria Cecília da

Cristiane Negreiros Sousa, Denize Rosana
Rubano, Solange A. Cubero Ferreira, Claudio
José Pereira, Erivanio Carvalho, Joanita A. F.
Kubo, Ana Gabriela de Oliveira Muniz, Silvia
Helena Cintra Dall`Aqua.

Sustentabilidade financeira

Waldomiro Piedade Filho, José Alves de Paula,
Rodrigo Rubira, Neuza Ambrósio Miotto, José N.
Pompeo.
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