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A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo completou 
60 anos, com uma tradição e uma história de lutas de uma uni-
versidade que se empenhou pela educação com qualidade e com 
compromisso social. Realizamos esse trabalho e me orgulho de fazer 
parte dessa grande equipe.

Temos os nossos problemas, mas não tememos debatê-los cla-
ramente. Como toda grande instituição heterogênea e, principal-
mente, como uma instituição que tem a missão de educar sem fi ns 
lucrativos, é muito difícil manter esse equilíbrio no mundo de hoje. 
A nossa Universidade passou por um processo de avaliação. Para 
nós, a chamada sociedade civil, com todos os seus organismos, sua 
pujança e sua dinâmica, é importantíssima, porque não somos um 
mundo à parte, fazemos parte desse mundo e buscamos corresponder 
aos seus desafi os, na medida do possível.

Este relatório expressa o nosso desempenho. Essa atividade foi 
proposta pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que desenvol-
veu seus trabalhos de uma forma totalmente autônoma e livre. É 
muito saudável que conheçamos mesmo a realidade, para podermos 
fazer todos os encaminhamentos na busca da solução de problemas 
e de nossas projeções futuras. 

Acredito que 60 anos são muito importantes, porque podemos 
avaliar a trajetória, mas são também importantes para articular o 
futuro, que, também espero, continue pujante, correspondendo aos 
nossos compromissos. Esperamos mesmo que a contribuição da CPA 
seja muito signifi cativa, para o caso de haver correção de rota.

Agradeço todo empenho da comunidade no percurso de nossa 
instituição.

Cordialmente,

Profª. Dra. Maura Pardini Bicudo Véras

 Magnífi ca Reitora da PUC-SP 
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A Auto-Avaliação Institucional da PUC-
SP teve como propósito possibilitar à universi-
dade tomar consciência do projeto pedagógico 
que vem sendo desenvolvido em seu cotidiano 
e, assim, oferecer subsídios para o aperfeiçoa-
mento das decisões que poderiam reafi rmar sua 
identidade social. O grande desafi o que a avalia-
ção enfrentou foi o de procurar captar o sentido 
comum de universidade construído por pro-
fessores, alunos e funcionários que nela atuam, 
sem perder de vista a perspectiva da diversidade 
e complexidade das diferentes ações desencade-
adas pela instituição. Captar o igual, o que une 
a universidade evidenciando o diferente, o que a 
separa e a divide, mas também a diversifi ca. 

Considerando que a PUC-SP tem sua his-
tória ligada à busca constante, de enfrentamento 
de questões políticas, superação de problemas 
fi nanceiros e de preservação de sua qualidade, 
desenvolver a auto-avaliação não envolveu um 
processo de quebrar resistências; ao contrário a 
avaliação institucional foi assumida pela comu-
nidade como aliada na iluminação dos caminhos 
a serem trilhados. 

Coerente com essa expectativa da comu-
nidade, de encontrar no processo de auto-ava-
liação institucional elementos para a refl exão de 
sua trajetória, foi delineado um plano de ava-
liação que procurou contemplar a participação 
organizada em termos de uma CPA-Ampliada 
(CPA-A) de interlocutores privilegiados de se-
tores administrativos, acadêmicos, de alunos, 

das associações de funcionários (AFAPUC) e 
de professores (APROPUC); o aperfeiçoamento 
e o aprofundamento gradativo dos processos e 
dos focos avaliativos; o rigor dos procedimentos 
avaliativos; a transparências dos critérios e indi-
cadores utilizados.

A proposta da auto-avaliação institucio-
nal organizou o trabalho em ciclos avaliativos, 
fundamentada em uma visão segundo a qual o 
conhecimento da realidade constitui um proces-
so ativo e ininterrupto, que exige investimentos 
numa perspectiva da avaliação formativa onde, 
juntos, alunos, professores e funcionários, pos-
sam identifi car potencialidades, fragilidades e 
redirecionamentos, quando necessários, em re-
lação aos diferentes aspectos da universidade.

Estamos encerrando o ciclo avaliativo 
2005/2006, com a entrega de um relatório fi -
nal constituído por uma coletânea de quatro 
volumes, com aproximadamente 1.300 páginas 
mais anexos, que se encontra disponível tanto 
na biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri da PUC-SP 
como no site da CPA http://www.pucsp.br/cpa/
relatorios/relatorios.html. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
ao mesmo tempo em que fi naliza o ciclo 
2005/2006, lança proposta de continuidade do 
trabalho, incluindo um plano de ação para o 
próximo ciclo avaliativo, 2007/2008, tendo em 
vista a necessidade de refi namento das informa-
ções, já coletadas, e de ampliação do envolvi-

INTRODUÇÃO
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mento de outros interlocutores relevantes para o 
trabalho avaliativo.

A avaliação realizada, que teve total au-
tonomia da Reitoria e das demais instâncias 
gestoras, não deixou de contar com o seu apoio 
no favorecimento da coleta e disponibilização 
de recursos para sistematização dos dados para 
análise. 

A proposta de elaboração do presente 
Relatório, com um formato mais sintético, tem 
como objetivo fundamental favorecer a visibi-
lidade e utilização dos dados pela comunidade 
universitária.

No primeiro capítulo, estão explicitadas 
as Etapas do Processo de Auto-Avaliação Institu-
cional, desencadeado a partir do fi nal de 2004, 
detalhando o encaminhamento metodológico 
adotado, os principais instrumentos avaliativos 
e o apoio tecnológico ao trabalho.

No segundo capítulo encontram-se re-
gistrados os Resultados e as Perspectivas, con-

siderando as diferentes dimensões institucionais 
avaliadas, organizadas em quatro eixos. Inicia-se 
pela MISSÃO, por trazer em seu conteúdo ele-
mentos transversais a todas as demais dimensões. 
O eixo POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E DE 
PESSOAL, de conteúdo mais volumoso, abran-
ge os dados do trabalho educacional realizado 
pela instituição, relativo ao Ensino, à Pesquisa, à 
Extensão, além do Atendimento aos Estudantes 
e da Política de Pessoal. No eixo INSTITUI-
ÇÃO E SOCIEDADE estão sistematizadas in-
formações referentes à Responsabilidade Social 
e Comunicação com a Sociedade, que, juntas, 
oferecem referências que se manifestam como 
“marcas” da PUC-SP. Finalmente, no eixo GES-
TÃO E APOIO INSTITUCIONAL constam 
as referências associadas a quatro dimensões 
reconhecidas como estratégicas para a realização 
das demais dimensões: Gestão/Organização, 
Infra-Estrutura, Avaliação/Planejamento e Sus-
tentabilidade Financeira.



PARTE 1 
CONTEXTO REFERENCIAL E METODOLÓGICO
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O processo avaliativo da PUC-SP confi -
gurou-se como uma proposta que se desdobrou 
à medida que a comunidade viveu as atividades 
desencadeadas. Assim, foram previstas três eta-
pas, que, apesar de distintas, integraram-se: 1. 
Construção coletiva do Projeto de Auto-Avaliação 
Institucional; 2. Desvelamento coletivo da realida-
de e 3. Comunicação negociada. A organização 
em etapas não representou, necessariamente, 
uma cronologia seqüencial, mas conjuntos de 
ações que se concretizaram em situações de par-
ticipação compartilhada, de forma a favorecer 
o diálogo como ponto fundamental para efeti-
var a avaliação. As atividades, obedecendo aos 
princípios de fl exibilidade e de atendimento às 
necessidades da comunidade da PUC-SP, conta-
ram com a participação dos diferentes setores da 
instituição e tiveram um caráter formativo.

A primeira etapa, a Construção coletiva 
do Projeto de Auto-Avaliação Institucional, inte-
grou e ainda integra atividades desencadeadas 
e coordenadas pelos membros da CPA, pro-
curando estimular os fl uxos de envolvimen-
to dos atores institucionais. Assim sendo, a 
proposição do referido projeto foi construída 
em diálogo com a comunidade, por meio da 
análise crítica e da legitimação das Matrizes de 
Avaliação. Para tanto, foram percorridos passos 
importantes: elaboração das propostas prelimi-
nares das Matrizes de Avaliação, realização do I 
Fórum de Auto-Avaliação Institucional e reda-
ção do Projeto de Auto-Avaliação Institucional 
propriamente dito.

A segunda etapa, o Desvelamento coletivo 
da realidade, caracterizou-se pela aproximação 
do empírico amparado por instrumental es-
pecialmente construído, buscando desvelar os 
sentidos das práticas, com a “direção do olhar” 
previamente defi nida pelo grupo dos atores 
institucionais. Demandou, portanto, uma di-
versidade de ações, relativas tanto à elaboração 
de instrumentos, às formas de coleta de dados, 
como ao processamento, às análises e à interpre-
tação das informações levantadas. Esses momen-
tos se constituíram com amplas possibilidades 
de interações com grande parte da comunidade, 
interna e externa.

Considerando as especifi cidades da re-
alidade institucional da PUC-SP, o início das 
atividades dessa segunda etapa passou necessa-
riamente pelo diálogo com a comunidade, para 
defi nição das prioridades a serem consideradas 
na avaliação, tendo como referência as matrizes 
já legitimadas. 

Algumas ações foram assim dimensio-
nadas:

construção e pré-testagem de instrumentos 
avaliativos. Foram previstos questionários 
para alunos, professores, funcionários e ex-
alunos, roteiros para análise documental, 
entrevistas e grupo focal;
mapeamento das informações já existentes na 
universidade no que diz respeito às diferentes 
dimensões a serem avaliadas;
administração e logística do levantamento de 
informações, recorrendo em muitos casos à 

•

•

•

I 
AS ETAPAS DA AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
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opção on-line, dada a amplitude da universi-
dade. Esse trabalho contou com o apoio da 
CPA-Ampliada, dado que seus integrantes 
têm domínio do objeto a ser avaliado e vi-
vência dele na PUC-SP, além de ocuparem 
funções de gerência ou coordenação;
estabelecimento de critérios orientadores dos 
julgamentos avaliativos, tomando como refe-
rência os objetivos expressos no PDI (Plano 
de Desenvolvimento Institucional) e o PPI 
(Projeto Pedagógico Institucional);
processamento, análise e interpretação dos 
dados de avaliação, incluindo, para tanto, 
a utilização de softwares disponíveis que 
atendam às características dos dados levan-
tados, como SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) e Alceste (Analyse Lexicale 
par Context d’un Ensemble de Segments de 
texte). 

Na busca de uma compreensão não 
fragmentada da universidade, considerando a 

•

•

complexidade da PUC-SP, as análises das infor-
mações foram encaminhadas de forma a con-
templar, ao mesmo tempo, as especifi cidades e 
o conjunto dos dados coletados. Além disso, a 
exploração dos dados ocorreu de forma cumu-
lativa, na perspectiva da propagação-difusão de 
informações. Portanto, análises e sínteses foram 
sistematizadas oferecendo um dinamismo de 
divulgação dos dados à comunidade e aprofun-
damento que possibilitou orientar e ampliar as 
interpretações. 

A terceira etapa, Elaboração de relatórios, 
integrou e sintetizou as etapas anteriores, fi na-
lizando o ciclo de avaliação 2005/2006. Nela 
foram realizadas análises de dados oferecendo 
o balanço crítico dos aspectos avaliados, como 
também indicação de encaminhamentos e su-
gestões necessários para os diferentes níveis 
decisórios da universidade. Implicou, ainda, um 
diálogo com a comunidade sobre as análises de 
cada dimensão em fóruns de interlocução espe-
cialmente organizados para tal. 

Figura 1 – Dinâmica da realidade institucional
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O processo avaliativo considerou a rea-
lidade institucional em sua abrangência, deli-
neando três espaços complexos, denominados 
focos, que interagem entre si e se integram por 
meio da Missão da universidade: Instituição e 
Sociedade, Políticas e Gestão e Apoio. 

Na Figura 1, é apresentada a dinâmica em 
que esses focos foram considerados: sua interde-
pendência perpassada pela Missão, bem como o 
conjunto de dimensões institucionais específi cas 
aproximadas pela natureza dos elementos que 
compõem esses focos.

A integração entre focos e dimensões ava-
liativas refl etiu o entendimento da multidimen-
sionalidade e complexidade que caracterizam 
a PUC-SP como uma instituição aberta para 
inúmeras e múltiplas possibilidades. 

Esse entendimento multidimensional, 
que concebe a universidade como um todo, per-
passou a construção das Matrizes de Avaliação 
que nortearam o processo avaliativo por meio de 
núcleos básicos e de indicadores considerados 
no processo avaliativo.
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O ciclo avaliativo 2005/2006 teve como 
característica predominante a realização de 
avaliação diagnóstica, que implicou acompa-
nhamento específi co para cada uma das dez 
dimensões propostas pelo Sistema de Avaliação 
do Ensino Superior (SINAES) com a utilização 
de uma diversidade de instrumentos de coleta 
de dados. 

Apesar do caráter declaratório da avalia-
ção diagnóstica, pode-se obter um retrato apro-
ximado da realidade e diversidade da PUC-SP. 
As análises das diversas peculiaridades possibi-
litaram fornecer ao leitor pistas que permitem 
compreender a complexidade desta Instituição 
de Ensino Superior e que oferecem elementos 
para a comunidade interna orientar a tomada 
de decisões. 

Foram defi nidas metodologias que 
atendessem às especifi cidades das dimensões 
avaliadas, levando em consideração diferentes 
conteúdos, tratamento de fontes de dados e 
público-alvo. Ao longo do processo, que impôs 
ritmos distintos para as diversas ações avaliati-
vas, foi promovida uma interação com a comu-
nidade universitária, o que, além de possibilitar 
comunicação e diálogo, permitiu eventuais cor-
reções de rumos.

Para desencadear as atividades e coletar, 
organizar e avaliar as informações requeridas 
pelos indicadores, recorreu-se à escolha de pro-
cedimentos que propuseram a aplicação de dife-
rentes técnicas, roteiros e questionários. Tais es-

colhas permitiram aperfeiçoar meios disponíveis 
e minimizar o gasto de tempo, com o objetivo 
de atingir a conclusão das atividades avaliativas 
em tempo hábil, sem prejuízo da participação 
dos diferentes segmentos envolvidos que consti-
tuem a PUC-SP.

GRUPO FOCAL

O grupo focal foi proposto como encami-
nhamento metodológico que oferece possibili-
dades de obter informações qualitativas de um 
grupo de indivíduos, como opiniões, reações, 
percepções, sentimentos, crenças e atitudes. 
Tal técnica envolve interações diretas entre os 
participantes, constituindo-se num processo 
coletivo/grupal de diálogo que favorece as ma-
nifestações. 

A realização do grupo focal ocorreu para 
efetivar a aproximação da realidade exigida por 
um dos indicadores da dimensão Missão Insti-
tucional e Plano de Desenvolvimento Institu-
cional.

Participaram da aplicação da técnica re-
presentantes convidados da comunidade exter-
na, procurando-se garantir a heterogeneidade 
quanto à representação da sociedade, ou seja, 
integrantes da sociedade civil, de órgãos gover-
namentais, das igrejas ou entidades representati-
vas da cidade de São Paulo. Estabeleceu-se como 
condição que o participante não fi zesse parte dos 
quadros da PUC-SP.

II
METODOLOGIA
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ROTEIROS E 
QUESTIONÁRIOS

Os roteiros e questionários do ciclo 
2005/2006 foram construídos tendo como base 
os indicadores constantes das Matrizes de Ava-
liação das diferentes dimensões institucionais.

Roteiros

Os roteiros contemplaram tabelas com 
dados quantitativos e itens relativos a dados 
descritivos documentais. Foram elaborados 81 
roteiros diferentes, que buscaram atender predo-
minantemente o nível declaratório do processo 
de Auto-Avaliação Institucional das dimensões 
institucionais. Dados descritivos, relativos a 
esse item, constam no tópico deste Relatório 
Executivo relativo à dimensão Planejamento e 
Avaliação.

Questionários

Com o propósito de responder a parte 
das questões avaliativas descritas no conjunto de 
dimensões, foram gerados e aplicados quatro di-
ferentes questionários: ex-alunos (Q1), funcio-
nários (Q2), professores (Q3) e alunos (Q4).

Os procedimentos para a realização da logís-
tica da aplicação dos questionários, planejamento 
e execução das atividades, foram compartilhados 
entre as equipe da CPA, e a Comissão Própria 
de Avaliação-Ampliada (CPA-A), integrada por 
gestores da universidade, representantes de asso-
ciações docentes, funcionários e discentes. 

A administração e a logística do levanta-
mento de informações recorreram à opção on-

line, dada a amplitude da universidade. Desde o 
início de seu planejamento, aplicação de pré-teste 
em julho de 2005, até a sistematização e geração 
dos dados, o trabalho avaliativo, especialmente 
relativo aos questionários, contou com o apoio 
da Assessoria de Políticas Tecnológicas – APT, 
que forneceu suporte tecnológico para garantir 
agilidade e rigor na constituição dos bancos de 
dados.

É importante salientar que a etapa de 
coleta de dados foi precedida de ampla divul-
gação junto à comunidade, visando assegurar 
a participação dos diferentes segmentos. Na 
oportunidade, foram utilizadas faixas, fôlderes, 
mensagens eletrônicas, entre outros recursos. 

Tecnologia da informação: 
suporte do trabalho avaliativo

A grande massa de informações provenien-
tes da comunidade universitária, constituída por 
diferentes segmentos – professores, funcionários, 
alunos e ex-alunos –, exigiu a elaboração de um 
projeto para coleta e constituição de bancos de 
dados que atendesse à necessidade de formaliza-
ção e centralização de informações. 

Para tanto, foram defi nidas, a priori, qua-
tro etapas para o trabalho:

Defi nição do conteúdo e da forma dos ques-
tionários;
Coleta de respostas para a análise e elabora-
ção dos relatórios;
Validação e tratamento de análise de dados;
Apresentação de resultados.

A Figura 2, ilustra o movimento das di-
ferentes etapas que o projeto de coleta de dados 

•

•

•

•

 Figura 2 – Etapas da coleta de dados
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diferentes situações de avaliação, em outros do-
mínios de interesse da universidade.

A estrutura técnica dos 
instrumentos avaliativos

O Quadro 1 reúne informações quan-
to à estrutura de especifi cação e o número de 
questões abertas e fechadas que compôs cada 
instrumento.

Procurando também atender às especifi -
cidades expressas por professores dos cursos e 
programas, e por funcionários, os questionários 
tiveram espaço para inclusão de até cinco ques-
tões abertas, indicadas por esses segmentos, para 
complementar, se julgassem necessário, os dados 
já considerados.

Foram planejados dois tipos de coleta de 
dados: uma coleta voluntária – o que possibili-
tou a participação efetiva de toda a comunidade 
universitária – e uma outra amostral.

A coleta voluntária envolveu um universo 
de aproximadamente 6.000 pessoas, durante 
um período de três semanas. Diariamente, 
foram coletados, sistematizados e oferecidos, 
para os gestores da avaliação, dados que decla-
ravam a situação da aplicação dos questionários, 
possibilitando a tomada de decisão quanto a 
mudanças na estratégia de sensibilização da co-

Quadro 1 – Tipos de questionários e suas organizações

deveria conter para o atendimento da metodo-
logia proposta pela CPA para o ciclo avaliativo 
2005/2006.

A Divisão de Desenvolvimento (DD) da 
Assessoria de Políticas Tecnológicas (APT) da 
PUC-SP foi acionada para defi nir e executar o 
projeto capaz de atender às necessidades propos-
tas para o ciclo avaliativo 2005/2006. A análise 
preliminar indicou a necessidade de elaboração 
de um conjunto de propostas que suportasse, 
com grande fl exibilidade, o refi namento “di-
nâmico” das estruturas sintática e semântica 
dos questionários durante os encontros com 
a equipe da CPA. Além disso, foi necessária a 
construção de um mecanismo que produzisse 
os questionários para uso na web, bem como de 
serviços para exportação dos dados coletados em 
diferentes formatos.

O trabalho interno da DD procurou agi-
lizar a produção de uma ferramenta capaz de 
atender ao proposto, defi nindo o que, em linhas 
gerais, pode ser descrito como uma primeira 
fase de descoberta de requisitos, seguida por 
uma segunda fase de refi namentos sucessivos 
do produto-solução, até que todos os serviços 
estivessem disponíveis para uso. O modelo 
implementado foi produzido com tecnologias 
de última geração, podendo ser reutilizado em 

Questões 
Estrutura de especificação 

aberta fechada total 

Missão 

Ensino de excelência 

Gestão 
Alunos 

Políticas comunitárias 

9 31 40 

Missão 

Ensino de excelência 

Gestão 
Professores 

Políticas comunitárias 

4 32 36 

Missão 

Gestão Funcionários 

Políticas comunitárias 

6 17 23 

Missão 

Formação pessoal e curricular 

Inserção profissional 
Ex-alunos 
(egressos) 

Participação na instituição 

5 14 19 
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munidade universitária em áreas específi cas. A 
coleta amostral previu um universo constituído 
de 155 ex-alunos, 148 funcionários, 225 profes-
sores, 1.489 alunos da Graduação e 847 alunos 
de Pós-Graduação. 

Para complementar o estudo dos dados 
gerados com base nas questões abertas, foi uti-
lizado o programa Analyse Lexicale par Contexte 
d’un Ensemble de Segments de Texte (Alceste). Es-
sas análises permitiram a realização de categori-

zações das palavras em unidades de signifi cados, 
favorecendo a compreensão das relações entre 
os elementos verbais oferecidos. Os dados das 
questões fechadas foram analisados pelo pro-
grama Statistical Package for Th e Social Sciences 
(SPSS), versão 11, para MS Windows. As res-
postas fechadas foram tabuladas e organizadas 
em tabelas, possibilitando a apresentação dos 
dados em relação a freqüências e porcentagens. 
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A avaliação da MISSÃO INSTITUCIO-
NAL assumiu, no processo avaliativo da PUC-
SP, grande importância, na medida em que foi 
compreendida como referência de todas as de-
mais dimensões da avaliação.

A Missão, enquanto instrumento que 
revela os compromissos socioeducacionais da 
instituição, afi rma para toda sociedade como 
a PUC-SP declara cumprir sua função social 
e oferece à comunidade interna elementos de 
orientação de sua ação e controle de suas ativi-
dades, indicando os parâmetros para o processo 
de tomada de decisão dos gestores, professores e 
funcionários. Portanto, avaliar a Missão é revelar 
a identidade social da PUC-SP. 

Reforçou-se, nesse processo avaliativo, 
compreender os princípios e os valores declara-
dos pela instituição, seja os que permanecem no 
cotidiano e atuam como agregadores da comu-
nidade interna e lhe permitem levar avante os 
compromissos assumidos com a sociedade seja 
os que dispersam a energia da instituição e im-
pedem seu desenvolvimento qualitativo .

Atendendo tais orientações, a avaliação da 
Missão Institucional da PUC-SP foi realizada 
considerando três focos de análise.

Primeiramente, centrou-se na compre-
ensão do Estatuto da universidade, do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do 
Plano de Pedagógico da Institucional (PPI) 
– documentos norteadores, que expressam as fi -
nalidades e os compromissos da PUC-SP junto 

à comunidade, à sociedade e representam ofi cial-
mente a instituição ante o Ministério da Educa-
ção. Nesses termos, são documentos-matrizes, 
com os quais a PUC-SP declara sua compreen-
são de universidade e sua função social e afi rma 
sua identidade institucional. São documentos 
fundamentais, portanto, para compreensão da 
Missão institucional da PUC-SP. 

No segundo foco de análise, procurou-se 
compreender a Missão vivida na instituição, isto 
é, como os propósitos norteadores são vividos 
no cotidiano das relações funcionais, nos pro-
cessos de ensino, nas decisões e nos processos de 
organização e gestão institucionais. 

É no dia-a-dia que se constroem padrões 
de interação, que se operacionalizam modelos de 
gestão, que defi nirão efetivamente os resultados 
da ação institucional. Nesses termos, analisar a 
missão vivida pela instituição é compreender a 
construção de universidade que vem sendo teci-
da historicamente. A análise desse foco realizou-
se com base na visão que professores, alunos e 
funcionários têm da PUC-SP, ou seja, de como 
esses atores expressaram a missão da instituição. 

No terceiro foco de análise observaram os 
refl exos da missão institucional na comunidade 
externa, na sociedade. A análise pretendida bus-
cou identifi car como essa construção da missão 
institucional se refl ete na comunidade externa 
e é reelaborada a partir dela. Para se aproximar 
desse entendimento, foi dada voz a represen-
tantes da sociedade civil, da igreja e do Estado, 

III
MISSÃO
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indagando sobre como a missão da instituição 
vem sendo percebida por esses representantes. 
Considerando, ainda, que os alunos egressos da 
universidade poderiam também oferecer uma 
análise mais distanciada da missão da PUC-SP, 
após terem vivido o cotidiano da instituição, foi 
indagado a eles sobre como descreveriam hoje a 
missão da PUC-SP. 

Reunidos, esses focos de análise respon-
dem às seguintes questões avaliativas: 

As fi nalidades, os objetivos e os compro-
missos da instituição atendem às expecta-
tivas da comunidade e ao contexto social 
e econômico que a instituição está inse-
rida?
As propostas do PDI para programas, 
projetos e gestão acadêmica e administra-
tiva revelam articulação com o Plano de 
Gestão e o PPI?

RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

Primeiro foco de análise: 
documentos que declaram a função 
da instituição

A leitura dos documentos ofi ciais que 
declaram a missão da PUC-SP – PPI, PDI e 
Estatuto – indica claramente orientação baseada 
em princípios da doutrina moral cristã, assegu-
rando por coerência e tendo como conseqüência 
a liberdade de investigação, de ensino, de mani-
festação de pensamento, 

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

Esse compromisso assumido pela PUC-SP 
está em consonância com a missão da universi-
dade Católica, defi nida pelas “Diretrizes e Nor-
mas para as universidades Católicas da CNBB”, 
que é a de servir à humanidade e à Igreja, se-

gundo valores revelados na mensagem salvífi ca 
do Cristo, fomentando o diálogo entre razão e 
fé, Evangelho e Cultura. Nesse sentido, ela deve 
fornecer o encontro da Igreja com a comunida-
de científi ca e acadêmica, ajudando a responder 
aos graves problemas de nosso tempo. À luz da 
Revelação e guiada pelo esforço da inteligência, 
deve consagrar-se sem reservas à “investigação 
livre, responsável, corajosa e alegre da verdade 
sobre o universo, em todos os seus aspectos e 
em seu nexo essencial com a Verdade suprema, 
Deus”. Por uma dedicação incansável, aprofun-
dar o conhecimento do signifi cado e valor da 
pessoa humana, através do ensino, pesquisa e 
extensão e proclamação da verdade. Valor fun-
damental, sem o qual se extingue a liberdade, a 
justiça e a dignidade.

A coerência da instituição em assumir tais 
princípios vem sendo historicamente consoli-
dada em todos os documentos produzidos pelo 
Conselho máximo da instituição – CONSUN 
(Conselho Universitário). Manter tal coerência 
na declaração de seus princípios tem feito a 
PUC-SP sofrer pressões fi nanceiras, políticas e 
policiais de diferentes setores de poder, em tem-
pos passados e presentes. Exemplo disso pode 
ser lembrado quando a instituição procurou, em 
1971, resistir a uma adequação direta do seu Es-
tatuto à Lei n° 5540/68 e às demais legislações 
repressoras da época. 

O PDI indica três eixos organizadores das 
ações da instituição: democratização das decisões, 
preservação da autonomia universitária, interesse 
público. Tais eixos foram tomados como critério 
da qualidade de suas atividades e se constituíram 
em princípios nucleares que articularam a estru-
turação do seu PPI e de seu Plano de Gestão.

Esses eixos orientam a realização dos obje-
tivos institucionais da PUC-SP: 
a) oferecer cursos nas várias áreas de conhe-

cimento de graduação, de pós-graduação 
stricto sensu e lato sensu, seqüencial e de ex-
tensão universitária e outros, da mais alta 
qualifi cação, de acordo com os princípios e 
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pressupostos estatutários, o Projeto Pedagó-
gico Institucional e as propostas dos projetos 
pedagógicos de cada curso da universidade. 

b)  realizar a pesquisa científi ca na sua vincula-
ção social e na formação e requalifi cação de 
pesquisadores, tendo em vista:

a produção de conhecimento, bem como 
a crítica aberta e permanente dessa pro-
dução; 
a intervenção na sociedade a partir das 
competências específi cas geradas pela pes-
quisa; 
a possibilidade de a universidade, insti-
tucionalmente, atuar como um órgão de 
impacto sobre grandes projetos nacionais, 
criticando-os e colaborando para seu 
aperfeiçoamento; 
a formação de quadros capazes de pro-
duzir conhecimento, com conseqüente 
aperfeiçoamento do ensino; 
a requalifi cação constante dos pesquisa-
dores e, conseqüentemente, da docência; 

c)  promover a extensão, bem como uma cultura 
extensionista; 

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

e)  manter intercâmbio e cooperação com outras 
instituições científi cas e culturais, nacionais e 
internacionais. 

Para que PUC-SP pudesse atingir esses 
objetivos institucionais, foi elaborado o Proje-
to Pedagógico Institucional (PPI), procurando 
atender à diversidade de áreas e cursos que a 
integram. É nesse sentido que a Auto-Avaliação 
Institucional revestiu-se de fundamental impor-
tância, uma vez que expressa a responsabilidade 
conjuntamente assumida da instituição, dos 
corpos docente, discente e técnico-administra-
tivo ante o processo de formação.

 A manutenção desses objetivos exigiu 
também da universidade a construção de um 
Plano de Gestão que desse sustentação adminis-

•

•

•

•

•

trativa e fi nanceira às atividades a serem desen-
volvidas. Para tanto, o Plano de Gestão propôs e 
vem desenvolvendo: 

medidas que equacionam o fl uxo de receitas 
e despesas; 
reestruturação administrativa de setores;
reforma do atual modelo de fi nanciamento 
centrado em mensalidades. 

A avaliação do alcance do que foi proposto 
encontra-se no relatório da dimensão “Sustenta-
bilidade Financeira”; contudo, o impacto de tais 
medidas na afi rmação da Missão Institucional 
exigirá análises a médio prazo, utilizando indi-
cadores específi cos. 

Segundo foco de análise: 
a missão vivida na instituição 

A Missão declarada de uma instituição 
traduz-se em princípios norteadores da ação, 
que, no entanto, somente poderão ser analisados 
e referendados como tais se, de fato, são vividos 
no cotidiano. Em outros termos, um processo 
avaliativo tem que averiguar se os princípios 
declarados da Missão de uma instituição se re-
fl etem em sua prática, isto é, se são vividos no 
cotidiano das relações funcionais, nos processos 
de ensino, nas decisões e nos processos de orga-
nização e gestão administrativas e pedagógicas 
da instituição.

Manifestação da comunidade 
universitária

Com o propósito de coletar manifestações 
da comunidade universitária, foram elaborados 
questionários contendo questões comuns e es-
pecífi cas, considerando os diferentes segmentos. 
Todas elas, no entanto, tiveram como propósito 
a análise de questões que permitissem o acesso a 
elementos indicativos da caracterização da uni-
versidade. 

Duas perguntas do questionário foram 
essenciais para possibilitar essa análise: Para 

•

•

•
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você, o que caracteriza a PUC-SP?; Para você, o 
que signifi ca afi rmar que a PUC-SP é uma insti-
tuição privada de VOCAÇÃO PÚBLICA?

Para alcançar tal objetivo, os dados, as res-
postas dos diferentes segmentos foram submeti-
dos a um processamento eletrônico utilizando o 
software Alceste, que permite a classifi cação dos 
discursos dos sujeitos apoiada em estatísticas que 
utilizam qui-quadrado e freqüências de termos 
comuns nas respostas apresentadas. 

As respostas dos funcionários à questão 
“Para você o que caracteriza a PUC-SP?” fo-
ram classifi cadas em cinco classes de sentidos, 
organizadores dos signifi cados: 1. universidade 
integrada alunos, professores e funcionários; 
2. universidade com valores humanistas; 3. uni-
versidade que oferece boas condições de traba-
lho; 4. universidade de imagens positivas e 5. 
universidade com excelência acadêmica. Essas 
classes são apresentadas na Figura 3.

Figura 3 – Dendrograma referente às respostas 
dos funcionários à questão: 

Para você o que caracteriza a PUC-SP? 

Quanto à resposta dos funcionários à 
questão “Para você o que signifi ca afi rmar que 
a PUC-SP é uma instituição privada de VOCA-
ÇÃO PÚBLICA?”, observou-se a constituição 
de quatro classes de sentidos, organizadores dos 
signifi cados, assim defi nidas: 1. universidade so-
lidária; 2. universidade com características con-
fl itivas; 3. universidade com responsabilidade 
social e 4. universidade que oferece oportunida-
des. A seguir, é apresentada a fi gura constituída 
por essas quatro classes:

Exemplifi cando o conteúdo das respostas 
presentes em cada classe, são apresentados al-
guns discursos típicos de cada uma dessas classes 
no Quadro 2. 

Na análise das respostas dos professores 
sobre o que caracteriza a PUC-SP, foi possível 
identifi car cinco classes segundo os sentidos 
manifestados pelos participantes: 1. espaço de 
tradição democrática; 2. formação ética e hu-
manista; 3. instituição de ensino voltada para a 
formação intelectual; 4. autonomia e liberdade 
de expressão e 5. universidade com excelência 
acadêmica.

A compreensão do que signifi ca a vocação 
pública ou privada da PUC-SP foi interpretada 
pelos docentes com as seguintes cinco classes de 
sentido: 1. responsabilidade social: acesso para 
alunos carentes de recursos econômicos; 2. res-
ponsabilidade social: inclusão; 3. responsabilida-
de social: fi lantropia; 4. responsabilidade social: 
oferecer bolsas de estudo e 5. responsabilidade 
social: promoção do bem comum.

Nas fi guras 5 e 6, constituídas com base em 
informações fornecidas pelo programa Alceste,  
em forma de dendrograma é possível verifi car a 
ligação entre as classes e a representatividade de 
cada uma delas dentro dos corpora avaliados.

Algumas respostas dos professores revelam 
o sentido das suas manifestações:

As respostas dos alunos sobre o que ca-
racteriza a PUC-SP foram agrupadas em quatro 
classes, segundo os sentidos manifestados nas 

Figura 4 – Dendrograma referente às respostas 
dos funcionários à questão: Para você o que 

signifi ca afi rmar que a PUC-SP é uma instituição 
privada de VOCAÇÃO PÚBLICA? 
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Quadro 2 – Recortes de trechos das respostas dos funcionários 
típicas de cada classe das questões

respostas dos participantes. Foram constituí-
das as seguintes classes: 1. espaço tradicional 
de formação profi ssional; 2. universidade com 
diversidade cultural e liberdade de expressão; 
3. dinamicidade no cotidiano universitário e 
4. infra-estrutura crítica.

A compreensão do que signifi ca a voca-
ção pública ou privada foi interpretada pelos 
respondentes também com quatro classes assim 
defi nidas: 1. responsabilidade social: acesso para 
todos; 2. aproximação com as políticas sociais; 
3. ampla distribuição de bolsas de estudo; 
4. inexistência da vocação pública. 

A seguir, são apresentadas as Figuras 7 e 
8, constituídas com base em informações for-
necidas pelo programa Alceste em forma de 
dendrograma.

Apesar de relacionadas, as classes indicam 
diferenças entre seus conteúdos, esboçando, tal-
vez, diferentes sentidos envolvendo a PUC-SP. 
Para a contextualização dos conteúdos do que 
disseram os alunos no Quadro 4, a seguir, são 
apresentados recortes de trechos das narrativas 
escritas mais signifi cativas para a ilustração de 
cada classe. 

Figura 5 – Dendrograma referente às respostas 
dos professores à questão: 

Para você o que caracteriza a PUC-SP?

Figura 6 – Dendrograma referente às respostas 
dos professores à questão: para você o que 

signifi ca afi rmar que a PUC-SP é uma instituição 
privada de VOCAÇÃO PÚBLICA?

Universidade integrada alunos, 
professores e funcionários 

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

Universidade com valores 
humanistas 

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

Universidade que oferece boas 
condições de trabalho 

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

Universidade de imagens 
positivas 

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

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

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

Universidade com 
características conflitivas

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

Universidade com 
responsabilidade social 

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

Universidade que oferece 
oportunidades

Tem vocação pública porque existem muitos alunos que estudam sem pagar ou 
porque tem bolsa ou porque são inadimplentes e nunca foram impedidos de 
freqüentar as aulas 
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Quadro 3 – Recortes de trechos das respostas dos professores 
mais signifi cativas de cada classe das questões

Terceiro foco de análise: 
a missão compreendida 
pela comunidade externa

Com o objetivo de compreender a visão 
da comunidade externa sobre a PUC-SP, foi 
utilizado o grupo focal enquanto metodologia 
que oferece possibilidades para acessar opiniões, 

Figura 8 – Dendrograma referente à resposta 
dos alunos à questão: Para você o que signifi ca 
afi rmar que a PUC-SP é uma instituição privada 

de VOCAÇÃO PÚBLICA?

Figura 7 – Dendrograma referente à resposta 
dos alunos à questão: Para você o que 

caracteriza a PUC-SP? 

Figura 9 – Foto da reunião do Grupo Focal 
1/12/2005

Espaço de tradição 
democrática 

A tradição e competência em oferecer ensino de excelente qualidade, e um 
ambiente universitário diferenciado, que prima pelo respeito à democracia 

Autonomia e liberdade de 
expressão 

Multiplicidade de linhas de pensamento e liberdade de expressão. Objetivos de 
desenvolvimento social 
A qualidade do debate acadêmico e a liberdade de pensamento 

Formação ética humanista 
Instituição de ensino cuja proposta educacional tem clara direção social. Tradição 
na construção do conhecimento, saberes e prática e protagonismo histórico 
forjado no campo democrático 

Instituição de ensino voltada 
para a formação intelectual 

É uma instituição tradicional e capaz de formar profissionais humanos e hábeis 
para o desenvolvimento nacional e internacional 

Excelência acadêmica 
Revela uma grande preocupação com o ser humano, destacando-se, por outro 
lado, pela sua excelência acadêmica e seu empenho na produção científica 

Acesso p/ alunos carentes de 
recursos econômicos 

Ainda que com problemas de sustentabilidade econômica arcados pela 
universidade, ela dá abrigo a numerosos alunos com dificuldades de recursos, 
como também promove cursos e trabalhos para minorias raciais e sociais, 
negros, indígenas 

Oferecer bolsas de estudo 
Sobrevive financeiramente com arrecadação de mensalidades e de algumas 
parcerias de caráter comunitário, atende alunos carentes com muitas bolsas de 
estudo 

Inclusão 

Por que ela é especificamente voltada para projetos sociais 
Que está voltada para os problemas sociais, procurando interferir na 
comunidade, oferecendo serviços de qualidade e formando profissionais 
conscientes de sua responsabilidade social 

Filantropia 
Significa priorizar o interesse público acima dos interesses privados 
A PUC-SP se afirma por ser uma instituição privada, que utiliza todos os seus 
recursos a serviço da sociedade 

Promoção do bem comum 

É uma instituição com autonomia universitária com grande liberdade individual 
com a promoção do bem comum 
A vocação pública e o esforço para trabalhar para o bem comum, principalmente 
orientando os jovens dentro das vocações 
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reações, percepções, sentimentos, crenças e ati-
tudes de grupos de indivíduos.

Envolve interações diretas entre os partici-
pantes, constituindo-se num processo coletivo/
grupal de diálogo que favorece as manifestações. 
O convite aos representantes da comunidade 
externa obedeceu a dois critérios fundamentais: 
1. a heterogeneidade quanto à representação 
da sociedade, ou seja, integrantes da sociedade 
civil, de órgãos governamentais, das igrejas ou 
entidades representativas da cidade de S. Paulo, 
e 2. que o participante não fi zesse parte dos qua-
dros da PUC-SP.

A reunião do grupo focal ocorreu em 1 
de dezembro de 2005, tendo como modera-
dor o ouvidor da PUC-SP, em sala especial-
mente organizada para tal, tendo duração de 
aproximadamente três horas. Compareceram 
onze representantes,1 que atenderam aos 

1 1. Pe. Júlio Renato Lancelotti: Diretor da Casa Vida 
– portadores de HIV; 2. Rabino Henry Sobel: líder reli-
gioso; 3. Dra. Eliane Belfort: representante do SESI e 
SENAI; 4. Danilo Santos de Miranda: Diretor Regional 
do SESC; 5. Sr. José Augusto de Oliveira Camargo: re-
presentante do Sindicato dos Jornalistas do Estado de 
São Paulo; 6. Dr. Jorge Cunha Lima: Presidente da Fun-
dação Padre Anchieta; 7. Dra. Maria Cristina Bruschini: 
Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas; 8. Sr. Edibal 
de Almeida Piveta, conhecido como César Vieira: Di-
retor de Teatro; 9. Prof. Dr. Carlos Vogt: Presidente da 
FAPESP; 10. Dr. Alfredo Gimenez: representante do Parla-
mento Latino-Americano; 11. Pe. Luiz Fernando de Olivei-
ra: representante da Pastoral Afro.

critérios propostos. Também estiveram pre-
sentes como observadores alguns integrantes 
da CPA da instituição. Os convidados foram 
recepcionados pelos dirigentes: Magnífica 
Reitora e dois vice-reitores da PUC-SP, que 
se retiraram para o desenvolvimento dos tra-
balhos do grupo.

Foram delineadas algumas questões orien-
tadoras da discussão:

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

Os diálogos ocorridos no grupo focal a 
partir das questões propostas foram transcri-
tos na íntegra, constituindo-se como dados 
para análise da manifestação da comunidade 
externa. 

Utilizando procedimentos diversifi cados 
procurou-se interpretar o conteúdo manifes-
to pelos participantes de forma a identifi car 

•

•

•

•

Quadro 4 – Recortes de trechos das respostas dos alunos mais signifi cativas 
de cada uma das classe das questões

Tradição de formação 
profissional 

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

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

Diversidade cultural e 
liberdade de expressão 

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

Crítica à infra-estrutura 
Tenho realmente um orgulho em dizer que estudo na PUC, mas não vejo o 
dinheiro que eu pago realmente investido em estrutura 

Responsabilidade social: 
acesso para todos 

Significa dizer que apesar da instituição ser privada, existem alguns 
procedimentos que tornam a PUC famosa por procurar atender à camada mais 
pobre

Aproximação com as políticas 
sociais 

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

Ampla distribuição de bolsas de 
estudo 

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

Inexistência da vocação 
pública

No que diz respeito à minha vivência na PUC-SP, isso não quer dizer nada, pois 
não vejo essa vocação pública em lugar nenhum 
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categorias analíticas. Foram confi gurados quatro 
blocos de sentidos ou categorias organizadoras 
dos signifi cados expressos pelos participantes do 
grupo, assim especifi cadas:
1.  História de resistência política e compromis-

so com a democracia;
2.  Relações e vínculos afetivo-culturais;
3.  Vivência efetiva de inclusão e integração;
4.  Apoio à PUC-SP como instituição de exce-

lência com caráter público.

Apesar de relacionadas, as categorias in-
dicam debates entre seus conteúdos, esboçando 
diferentes sentidos envolvendo a PUC-SP, como 
se pode perceber pela caracterização apresentada 
a seguir. Para a contextualização dos conteúdos 
manifestos pelos participantes, foram inseridos 
recortes de trechos das informações mais signifi -
cativas ilustrando cada categoria. 

A categoria História de resistência política 
e compromisso com a democracia expressa conte-
údos relativos à tradição histórica e às marcas 
da PUC-SP, de resistência política, de compro-
misso, de defesa da liberdade e da democracia. 
Foi especialmente abordado o período da dita-
dura, da luta política e o importante papel do 
movimento estudantil e do movimento cultural 
ocorrido no teatro da universidade, o TUCA. 

Algumas falas dos participantes refl etem o 
sentido dos conteúdos:

“Esse prédio é, para nós, tem todo um contato de 
liberdade, de luta, está marcado nas suas paredes”; 
“a SBPC que não ia ser realizada,... esta reunião 
aconteceu aqui, foi aqui nessa casa, e isto mais 
uma vez reforçou esse caráter de resistência, de 
força, de importância cultural que tem a institui-
ção no cenário, exatamente da história política, da 
história cultural do país e de São Paulo.”

Diante dessas marcas que identifi cam a 
PUC-SP, foi ressaltada a importância do resgate 
do seu papel pioneiro de denúncia das questões 
presentes na democracia, seu compromisso com 

os excluídos, com as diferenças, enfi m, que a 
instituição assuma o papel de observatório da 
cidade. Isso é revelado por falas como:

“Essas coisas constituem uma referência afetiva 
cultural, que é indelével. Por isso e por essas ra-
zões e outras que essa instituição tem de ser ab-
solutamente preservada e encontrar as condições 
de melhor qualidade possível para o seu funcio-
namento”; “acredito que a universidade tem que 
ter um observatório da cidade. Como instância 
de construção do saber, de ética, de impacto na 
política e na vivência ética da cidade.”

A categoria Relações e vínculos afetivo-cul-
turais expressa o reconhecimento de vínculos 
com a PUC-SP, verbalizados de forma enfática 
pelos integrantes do grupo, vínculos que podem 
ser caracterizados como afetivo-culturais. Alguns 
revelaram envolvimento direto com a história 
de resistência democrática e político cultural da 
instituição, enquanto outros mostraram relações 
de trabalhos institucionais conjuntos, relações 
com profi ssionais da instituição, participação 
em formação continuada ou formação de pa-
rentes próximos pela PUC-SP. A fala a seguir 
mostra esses vínculos:

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

Na categoria Vivência efetiva de inclusão 
e integração estão concentrados conteúdos rela-
cionados com a inclusão e a integração, expres-
sos predominantemente por dois convidados, 
abrangendo aspectos inseridos no contexto 
dos compromissos da PUC-SP com as ques-
tões sociais. Tratou-se da inclusão do negro e 
da integração latino-americana, sendo que tais 
temáticas foram tratadas como possibilidades 
concretas da atuação da universidade que não 
fi quem restritas a estudos.
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Os textos a seguir são representativos de 
tais verbalizações:

“[...] intervenções onde a comunidade negra 
possa trabalhar (...) o que contribui para mostrar 
que o negro tem a capacidade de participar como 
qualquer outra pessoa em participar em todos os 
meios”; “a visão geral e integral de desenvolvimen-
to é possível de ser alcançada sem uma integração 
latino-americana.(...) Se o latino-americano não 
tem a mentalidade integracionista jamais vamos 
nos integrar. A educação é o grande gerador e 
transmissor desses valores.”

A categoria Apoio à PUC-SP como insti-
tuição de excelência com caráter público trata da 
denúncia do modelo neoliberal de educação 
superior para defi nir o público e o privado. 
A PUC-SP foi diferenciada como instituição 
pública de excelência e com responsabilidade 
política e, por isso, deve ser preservada e rece-
ber apoios para os atuais problemas fi nanceiros, 
considerados naturais diante do modelo educa-
cional em vigor.

Os encaminhamentos indicados para o aper-
feiçoamento da PUC-SP e a superação das questões 
atuais foram de diferentes naturezas. Assim, foram 
apresentadas propostas de debates a serem instalados 
sobre o modelo educacional, propostas de parcerias 
com grupos de empresários e com instituições pú-
blicas, apoio fi nanceiro governamental, além do in-
dicativo de estudos sobre alternativas jurídicas para o 
instituto da parceria púbico-privada recém-aprovada 
pelo governo. Também foi sugerido que a PUC-SP 
implementasse ações socioculturais que fazem parte 
de suas marcas.

Os textos a seguir evidenciam essas colo-
cações dos participantes do grupo: 

“[...] devemos deixar bem claro que a PUC não faz 
parte desse modelo da indústria da educação, por-
que ela tem outros objetivos, outras preocupações 
e nesse sentido acho que o apoio de um grupo de 
empresários pode ser apimentada com uma idéia 
de campanha de ex-alunos.”; “a PUC vive uma cri-
se que não é conjuntural, essa crise é estrutural, por 
causa (...) exatamente de depender de mensalidade 
e fi car dependurada nessa dependência, é viver em 

crise constante. Se formos continuar nesse debate, 
teríamos que tratar e ver que alternativas jurídico-
institucionais, de modelos de formas, etc. e penso 
que o poder público deve se associar a iniciativas 
dessa natureza como a PUC”.

A análise das respostas dos ex-alunos re-
ferentes à questão “Para você, o que caracteriza 
a PUC-SP?” revelou cinco classes de sentidos 
organizadores dos signifi cados: 1. universidade 
com excelentes professores; 2. universidade que 
oferece qualidade ao ensino; 3. universidade 
privada com excelência acadêmica reconhecida 
nacionalmente; 4. PUC-SP uma marca de exce-
lência e 5. espaço de formação.

A análise das manifestações dos ex-alunos 
sobre a questão “Para você, o que signifi ca afi rmar 
que a PUC-SP é uma instituição privada de VO-
CAÇÃO PÚBLICA” possibilitou a constituição 
de quatro classes de sentidos organizadores dos 
signifi cados, assim defi nidas: 1. universidade 
com características confl itivas; público/privado; 
2. universidade com responsabilidade social; 
3. universidade para todos; e 4. universidade 
com projetos sociais, políticos e culturais.

A seguir, são apresentadas as fi guras 10 e 11, 
constituídas com base em informações fornecidas 
pelo programa Alceste em forma de dendrograma, 
sendo possível verifi car a ligação entre as classes e 
a representatividade de cada uma delas dentro dos 
dois corpora avaliados.

Figura 10 – Dendrograma referente às respostas 
dos ex-alunos à questão: Para você, o que 

caracteriza a PUC-SP? 
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Figura 11 – Dendrograma referente às respostas 
dos ex-alunos à questão: Para você o que 

signifi ca afi rmar que a PUC-SP é uma instituição 
privada de VOCAÇÃO PÚBLICA? 

Para a contextualização dos conteúdos do 
que disseram os ex-alunos no Quadro 5 a seguir, 
são apresentados recortes de trechos das narrati-
vas escritas mais signifi cativas para a ilustração 
de cada classe.

Questão avaliativa
As propostas do PDI estão articuladas 
com a realidade da instituição?

A exploração dessa questão pode ser 
amplamente identifi cada nos tópicos deste 
relatório que tratam das diferentes dimensões 

institucionais. A perspectiva avaliativa adotada 
possibilitou levantar potencialidades, fragili-
dades e direcionamento de ações, que tiveram 
como referenciais as intenções declaradas pela 
instituição e as ações efetivamente concretiza-
das. Também foram consideradas as condições 
oferecidas para a implementação dessas ações, 
quanto a recursos disponibilizados, aspectos 
da estrutura organizacional favorecedoras das 
práticas, a operação e a gestão, visíveis à comu-
nidade. 

Questão avaliativa
Existe articulação entre o PDI e a Avalia-
ção Institucional?

A articulação entre a Auto-Avaliação Insti-
tucional e o PDI é indispensável para que se tor-
ne um instrumento útil para embasar as tomada 
de decisões referentes aos rumos da universida-
de. O objetivo maior da articulação é agregar 
valor às ações descritas para a Auto-Avaliação 
Institucional, reafi rmando o comprometimento 
do trabalho com os princípios e pressupostos 
defi nidos no projeto educativo da PUC-SP.

Quadro 5 – Recorte de trechos das narrativas de ex-alunos mais signifi cativas 
de cada uma das classes das questões

Ensino e professores de 
qualidade

 “A seriedade e o comprometimento dos professores”; “Os professores e a 
história da PUC-SP”; “A qualidade no ensino e incentivo a pesquisa”

Universidade com excelência 

“Uma das melhores universidades privadas do Brasil”; “O que caracteriza a  
PUC-SP é que ela é uma das poucas redes privadas de ensino superior com 
renome e garantia de bom ensino atualmente”; “Notória instituição histórica no 
cenário político e educacional de São Paulo”.

Ensino crítico 
“O ambiente comunitário, as diferentes atividades culturais e intelectuais, a 
amplitude de debates, e a característica de formação de intelectuais, críticos e 
comprometidos com a transformação das questões sociais”.

Universidade com 
características conflitivas 
público/privado 

“Pode ser vocação pública, mas é muito cara”; “A PUC-SP tem como função o 
atendimento à demanda pública, no entanto está estabelecida como instituição 
privada, criando um conflito”; “Ela tem os ideais de uma faculdade pública, mas 
infelizmente é privada”.

Universidade com 
responsabilidade social 

“Acredito que seja por causa de seu compromisso com a sociedade”; “Tem como 
princípio formar alunos profissionais que irão atuar em diversos setores do país 
com visão macro-humanitária, voltados para o bem comum”.

Universidade para todos 
“Ter sempre as portas abertas, não barra a entrada de ninguém”; “Se a PUC não 
tivesse aberto as portas para a vocação pública talvez eu nunca pudesse ter tido 
a oportunidade de conhecê-la”.

Universidade com projetos 
sociais 

“Significa que a PUC-SP está envolvida em projetos voltados para a comunidade”;
“Talvez pelo fato de ser uma instituição voltada e preocupada com os problemas 
sociais, políticos, culturais etc.”.
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O PDI, defi nido como parâmetro de re-
ferência, fi xa em seus princípios um conjunto 
de orientações para o desenvolvimento geral das 
ações institucionais que vão se traduzindo por 
meio de diferentes formas operacionais registra-
das no Projeto de Auto-Avaliação Institucional. 

Do conjunto de princípios gerais aponta-
dos no PDI, podem-se destacar dois, mais rela-
cionados à Auto-Avaliação Institucional no que 
diz respeito à diretriz de ação:

transparência Institucional: respeitar o cará-
ter pluralista, democrático e comunitário da 
PUC-SP, estabelecendo diálogo e transparên-
cia institucional;
projeto compartilhado para a universidade: 
reunir segmentos que compõem a comuni-
dade (professores, funcionários e alunos) com 
ampla participação para a construção de um 
Projeto Compartilhado para a universidade.

A articulação entre o PDI e a Auto-Ava-
liação Institucional foi evidenciada por quatro 
ações, a seguir descritas:

Ação 1 – Heterogeneidade da composi-
ção da CPA: a composição da CPA foi consti-
tuída por professores dos campi Monte Alegre, 
Marquês de Paranaguá e Sorocaba e por alunos 
da graduação e pós-graduação. O objetivo era 
ampliar o trânsito horizontal de informação e 
conseqüente visibilidade do projeto proposto.

Ação 2 – Implantação de processo desen-
cadeador que se apresentou inicialmente com 
limitações, mas que seguiu em movimentos con-
tínuos e cada vez mais abrangentes, permitindo 
a ampliação da compreensão da realidade. A 
perspectiva da propagação-difusão também foi 
orientadora do envolvimento da comunidade 
no processo de avaliação. Nessa direção, foi deli-
neado um processo que assegurou a participação 
dos sujeitos, com as seguintes características:

como ponto de partida, foi estabelecida uma 
interlocução sistemática da CPA com a Rei-
toria, por meio da VRAC e com a Consultec, 
enquanto órgão de consultoria técnica da 
universidade;

•

•

•

o segundo nível de interlocução foi a criação 
da Comissão Própria de Avaliação Ampliada 
(CPA-A) integrada por pessoas com domínio 
e vivência nas instâncias da instituição obje-
tos de avaliação. Também integram a CPA-
A as entidades representativas de docentes 
(APROPUC), de funcionários (AFAPUC) e 
de alunos (CAs). Tais elementos passaram a 
assumir um papel especial na articulação dos 
debates com a comunidade e nos encami-
nhamentos de coleta dos dados;
o terceiro nível abrangeu o chamado Grupo 
de Planejamento, constituído pelos dife-
rentes segmentos da instituição: docentes, 
funcionários e discentes, atuantes, principal-
mente como gestores, nos diversos setores da 
PUC-SP;
propagação, o quarto nível, foi representado 
por toda a comunidade, interna e externa, 
com amplas possibilidades de abrangência.

Ação 3 – Abrangência de todas as di-
mensões institucionais a serem avaliadas (10 
dimensões). Todos os aspectos foram considera-
dos, apresentando-se, num primeiro momento, 
com análises em menor grau de profundidade e 
caminhando para níveis mais complexos em ou-
tros ciclos de avaliação. Além disso, como ponto 
de partida, foi enfatizada a Missão Institucional, 
considerada orientadora para outras dimensões 
e fundamental para a construção coletiva do 
sentido de qualidade pretendido para a univer-
sidade.

ENCAMINHAMENTO PARA 
TOMADA DE DECISÕES

O processo avaliativo enfocou a dimensão 
Missão como nuclear e pretendeu analisar os 
compromissos socioeducacionais declarados e 
vivenciados pela instituição, bem como a ima-
gem que a universidade refl ete para as comuni-
dades interna e externa. Procurou-se, portanto, 
compreender como a Missão está concretizada 
e articulada nas propostas da instituição cons-

•

•

•
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tantes dos principais documentos norteadores 
do seu trabalho educacional – PDI, PPI e Plano 
de Gestão, como ela é vivida e percebida pela 
sociedade e, fi nalmente, considerou-se a questão 
da integração entre o PDI e o processo de auto-
avaliação institucional com vistas a tomada de 
decisões.

As análises realizadas permitiram eviden-
ciar que: 

Há clareza e coerência na explicitação da 
missão nos documentos ofi ciais – PPI, PDI e 
Estatuto –, que indicam a orientação baseada 
em princípios da doutrina moral cristã, em 
consonância com a missão da universidade 
católica, assegurando por coerência e tendo 
como conseqüência a liberdade de investi-
gação, de ensino, de manifestação de pensa-
mento, objetivando sempre a realização da 
função social da universidade, considerados 
a natureza e o interesse público de suas ati-
vidades. 
A universidade apresenta articulação entre 
o declarado e o proposto em seu plano de 
gestão, que busca sustentação administrativa 
e fi nanceira às atividades a serem desenvol-
vidas. 
Existe uma imagem positiva da instituição, 
quer pela comunidade interna quer pela 
externa e coerente com a missão declarada, 
associando a PUC-SP a um forte compro-
misso com a responsabilidade social e com a 
excelência do ensino.

Adotando-se a perspectiva do aperfei-
çoamento institucional com base nas análises 
avaliativas, alguns encaminhamentos podem ser 
propostos ante os aspectos assinalados: 

Manutenção da imagem positiva da universi-
dade expressa pelos diferentes segmentos da 
comunidade interna:

Professores: espaço de pesquisa intelectu-
al, formação ética humanista, excelência 
acadêmica e corpo docente qualifi cado, 
participação e diálogo, autonomia e liber-
dade de expressão; 

◊

◊

◊

◊

•

Alunos: tradição em formação profi ssio-
nal, liberdade de expressão, responsabili-
dade social, mas superando a infra-estru-
tura crítica apontada pelos estudantes; 
Funcionários: formação ético humanista, 
boas condições de trabalho, democrática, 
excelência acadêmica, integração entre 
alunos, professores e funcionários.

Manutenção da imagem positiva da univer-
sidade expressa pelos comunidade externa e 
ex-alunos:

Comunidade externa: pioneirismo políti-
co cultural, prestígio acadêmico reconhe-
cido pela sociedade, referência afetivo-
cultural, posicionamento e compromisso 
com as questões políticas do país;
Ex-alunos: ensino crítico, universidade 
para todos, excelência acadêmica, corpo 
docente qualifi cado, responsabilidade 
social.

Manutenção da transparência da gestão;
Ampliação do movimento de integração dos 
conteúdos dos documentos ofi ciais – Projeto 
Desenvolvimento Institucional (PDI), Proje-
to Pedagógico Institucional (PPI), Plano de 
Gestão, etc.;
Analisar o impacto na afi rmação da missão 
institucional das medidas adotadas pela ins-
tituição em 2006, com vistas à sustentabili-
dade fi nanceira.

Pode-se também endossar os indicativos 
propostos pelos representantes da comunidade 
externa para aperfeiçoamento da PUC-SP;

Em relação à importância da história de resis-
tência política e compromisso com a democracia 
da PUC-SP:

A Universidade deve ter uma estratégia 
para que a comunidade acadêmica de 
hoje veja e resgate as marcas históricas de 
pioneirismo e de denúncia das questões 
da democracia;
A PUC-SP deve ser um “observatório da 
cidade” e se pronunciar como instância 
de construção do saber, de impacto na 

•

•

◊

•

•

◊

◊

◊

◊

•

•
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política e na vivência ética da cidade, de 
compromisso com os excluídos e com as 
diferenças.

Quanto ao signifi cado das relações e vínculos 
afetivo-culturais mantidos com a PUC-SP:

A PUC-SP deve abrir espaços para par-
ticipação cultural e política a diferentes 
segmentos, o que leva à criação e ao for-
talecimento de vínculos que favorecem a 
valorização da instituição;

No que se refere às questões de vivência efeti-
va de inclusão e integração: 

A universidade deve atuar contribuindo 
para a consciência das questões do negro: 
qualifi cando professores da rede pública, 
possibilitando a atuação do negro em 
situações diversifi cadas, incentivando o 
negro universitário a devolver seu saber à 
comunidade negra da periferia;
A universidade deve se comprometer mais 
profundamente com a integração latino-
americana. Para tanto é disponibilizado o 
uso do espaço institucional do Parlatino 
e apresentada a possibilidade de trazer 

◊

•

◊

•

•

dois programas de Pós-Graduação para a 
PUC-SP.

Finalmente, quanto a manifestação do grupo 
de apoio à PUC-SP como instituição de exce-
lência com caráter público, destaca-se:

A universidade deve deixar um manifesto 
permanente da sua identidade: ter caráter 
público e preocupação com a qualidade, 
para não ser julgada pelo desempenho 
fi nanceiro. Usar espaços da mídia;
O campus universitário tem que se transfor-
mar num campus cultural, complementando 
a formação específi ca com fi losofi a, teatro, 
cinema, arte e também voltado externamente 
para diferentes segmentos;
A PUC-SP deve tomar a frente do debate 
sobre o mercantilismo do ensino, a indústria 
da educação;
A universidade deve estabelecer parcerias 
governamentais e com grupos de empre-
sários para assegurar a excelência e a ética 
da educação oferecida. Os participantes se 
disponibilizam a colaborar nesse processo;
A participação governamental pode ser ins-
tituída dentro do espírito do programa já 
aprovado de parcerias público-privadas.

◊

•

•

•

•

•





PARTE 2
POLÍTICAS EDUCACIONAIS E DE PESSOAL





Po
lít

ic
as

 e
du

ca
ci

on
ai

s 
e 

de
 p

es
so

al

35

O foco avaliativo POLÍTICAS EDU-
CACIONAIS E DE PESSOAL apresentou 
o resultado da avaliação das dimensões que se 
confi guram como eixo essencial do projeto da 
universidade, considerando os objetivos e a mis-
são da instituição. Compreende duas perspecti-
vas integradoras entre si: a pedagógica formado-
ra/produção do conhecimento e a qualifi cação 
dos profi ssionais para assegurar a excelência 
acadêmica. Abrange, portanto, as seguintes di-
mensões institucionais:

Políticas para ensino, pesquisa, pós-gradu-
ação, extensão e respectivas formas de ope-
racionalização, incluídos os procedimentos 
para estímulo à produção acadêmica, às 
bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 
modalidades; 
Políticas de atendimento aos estudantes e 
egressos;
Políticas de pessoal, carreiras do corpo do-
cente e do corpo técnico-administrativo, seu 
aperfeiçoamento, desenvolvimento profi ssio-
nal e suas condições de trabalho.

O delineamento dessas políticas contem-
plou tanto as intenções da universidade, decla-
radas nos principais documentos defi nidores 
– como o Regimento Geral, o PDI e o PPI –, 
como a efetivação dessas intenções por meio de 
práticas implementadas e institucionalizadas, o 
que pressupõe coerência e articulação.

As políticas de ensino, pesquisa e exten-
são, da graduação e pós-graduação constituem o 

•

•

•

tripé indissociável que diz respeito à excelência 
da formação oferecida e à qualidade da produção 
de conhecimento na universidade. A política de 
atendimento aos estudantes foi considerada um 
detalhamento desse tripé, abrangendo as condi-
ções e os procedimentos institucionais voltados 
especifi camente para a formação e inclusão do 
estudante. 

A ênfase nessas políticas ligadas à perspec-
tiva pedagógica formadora/produção do conhe-
cimento é marca da identidade da PUC-SP, que 
está voltada para a excelência acadêmica, sem 
perder de vista seu compromisso social, orien-
tada por valores éticos e concebendo a educação 
como um bem público. 

As preocupações com esses aspectos estão 
claramente explicitadas nas diretrizes pedagógi-
cas apontadas no PDI:

“As diretrizes pedagógicas têm nos princípios e 
compromissos assumidos pela universidade com 
a sociedade sua fonte permanente de inspiração 
e atualização, e no processo de produção de co-
nhecimento por meio das atividades indissociáveis 
de ensino, pesquisa e extensão a garantia da quali-
dade do seu projeto educacional. A PUC-SP tem 
na pesquisa atividade essencial e articuladora do 
ensino e da extensão. Em conjunto, interagem e 
se alimentam reciprocamente. Ensino e aprendiza-
gem só serão efi cazes e motivadores se seu processo 
se der como processo de pesquisa. A extensão, por 
sua vez, também constitui uma atividade articula-
dora entre ensino e pesquisa, pois leva à sociedade 
conhecimentos produzidos na universidade no 
sentido de sua transformação e nesse movimento 
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interage com o ensino e a pesquisa, criando um 
vínculo fecundo entre universidade e sociedade”. 
(PDI–PUC-SP, p.15) 

No PPI, há destaque para a indissocia-
bilidade de ensino, pesquisa e extensão como 
princípio “que transforma essas atividades indis-
sociáveis na própria essência da autonomia uni-
versitária (...) e deve ser prevista também como 
princípio pedagógico no projeto de cada curso” 
(PPI–PUC-SP, p. 17).

A abrangência e as especifi cidades das 
políticas formadoras implicaram a defi nição 
de encaminhamentos de avaliação ajustados às 
condições peculiares do ensino, da pesquisa, da 
extensão e do atendimento aos estudantes de gra-
duação e pós-graduação na universidade. Cada 
um desses aspectos foi considerado na amplitu-
de de dimensão institucional e, portanto, objeto 
de avaliação com processos independentes.

A avaliação dessas dimensões considerou 
o momento vivido pela universidade, de cons-
trução do seu projeto pedagógico em diálogo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais, que 
desencadeou na reelaboração dos projetos de 
cursos da graduação. Esse processo reorientou 
a perspectiva formadora/produtora de conheci-
mento a partir de novos paradigmas para res-
ponder aos perfi s e às demandas sociais que vêm 
se apresentando à universidade.

As políticas de pessoal ligadas à perspectiva 
de qualifi cação dos profi ssionais para assegurar a 
excelência acadêmica se inserem na preocupação 
da instituição com o aprimoramento contínuo 
das ações educacionais e dos serviços de apoio 
a essas ações assumido por docentes e funcio-
nários técnico-administrativos da instituição. 
Essa perspectiva também constitui marca da 
PUC-SP.

O trabalho avaliativo, nesse aspecto, le-
vou em contas as diretrizes da área de pessoal da 
universidade, que enfatizam o reconhecimento 
de que o fator humano é elemento valioso para 
a construção do projeto educacional, que se ali-
cerça nas relações entre sujeitos. A manutenção 
de profi ssionais com formação e atualização ade-
quadas e a garantia de condições de realização 
do trabalho são essenciais para a consecução dos 
objetivos acadêmico-administrativos de uma 
universidade com o perfi l da PUC-SP.

A Auto-Avaliação Institucional das 
POLÍTICAS de ensino, pesquisa e extensão e 
de pessoal, permitiu levantar potencialidades e 
fragilidades, procurando dar subsídios para a 
tomada de decisões. Essa perspectiva é condi-
ção essencial para que o processo avaliativo se 
constitua como instrumento para tomada de 
decisões e para o aperfeiçoamento das ações e 
dos sujeitos envolvidos. 
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A PUC-SP, ao longo de sua trajetória na 
educação superior do país, tem se projetado pela 
excelência acadêmica, pela qualifi cação do seu 
corpo docente e pela presença ativa no estudo e 
na discussão de grandes questões sociais. 

A excelência da formação, em especial, 
constitui elemento consensual da composição da 
imagem da instituição, tanto para a comunida-
de interna como para a sociedade. A construção 
dessa imagem passa pelo importante trabalho 
realizado no ensino integrado à pesquisa e à ex-
tensão e pelas condições institucionais que vêm 
garantindo sua manutenção.

Analisar parte dessa composição, focali-
zando as especifi cidades do ensino, é o desafi o da 
avaliação da Dimensão de Ensino na PUC-SP.

A concepção de ensino da universidade é 
orientada pelas diretrizes pedagógicas constantes 
do PDI e do PPI.

O PPI, instrumento orientador dos proje-
tos pedagógicos dos cursos, destaca o empenho 
pela vivência de um ensino superior que busca a 
superação da visão tradicional da relação teoria-
prática em direção a propostas que priorizem a 
busca de solução de problemas, que despertem 
o interesse, a criatividade e a curiosidade do 
aprendiz, decorrendo desses aspectos a impor-
tância da fl exibilização na organização de matri-
zes curriculares.

O regime didático da universidade foi, 
recentemente, objeto de normatização, por 
meio da Deliberação n° 02 de 19/04/05, apro-

vada pelo colegiado superior CONSUN. Nesse 
instrumento estão delineados os pressupostos a 
serem observados na formação universitária e 
profi ssional oferecida pelo sistema de ensino da 
PUC-SP coerentes com a missão da instituição:
a) qualifi cação que leve o aluno a desenvolver 

sua capacidade de lidar com problemas e a 
buscar soluções, assegurada pelo rigor teóri-
co, metodológico e técnico na apreensão dos 
conhecimentos e pela articulação, sistemati-
zação e produção do conjunto de conheci-
mentos básicos e específi cos de cada área e 
outros, de áreas complementares;

b) elevado padrão de competência profi ssional 
pelo domínio de instrumental técnico operativo 
e das habilidades de cada área de formação, ca-
pacitando para a atuação nas diversas realidades 
e âmbitos de pesquisa e exercício profi ssional;

c) articulação das dimensões investigativas e 
interventivas próprias das áreas de formação 
profi ssional por meio da constituição, no 
processo pedagógico do curso, de espaços 
para o pensamento crítico, autônomo, inves-
tigativo e de busca de soluções;

d) fl exibilidade no planejamento curricular, 
possibilitando a defi nição e a organização 
dos seus vários componentes – disciplinas, 
ofi cinas, estágios supervisionados, núcleos te-
máticos, grupos de pesquisa, atividades com-
plementares –, de modo a garantir ao aluno 
uma formação capaz de fazê-lo acompanhar 

I
ENSINO
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criticamente as transformações sociais, cultu-
rais, científi cas e tecnológicas;

e)  valorização do trabalho interdisciplinar;
f ) interação teoria e prática, articulada ao proje-

to pedagógico do curso;
g) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão;
h) compromisso ético social como princípio for-

mativo, perpassando o conjunto da formação 
curricular;

i) respeito às competências e atribuições previs-
tas na legislação de cada área específi ca de 
formação.

A PUC-SP vive um momento importan-
te, de revisão dos projetos de cursos da gradua-
ção para implantação das diretrizes curriculares, 
orientado pelo atual PPI. A universidade integra 
o desafi o da educação superior do país de se 
repensar ante as transformações da sociedade 
contemporânea. 

Essa reorganização da formação vem exi-
gindo profundas alterações nos processos acadê-
mico-administrativos e afeta a dinâmica de toda 
a universidade, envolvendo, inclusive, mudança 
de cultura e de formas de encaminhar as relações 
pedagógicas.

No PDI está explicitada essa reorientação 
dos cursos, indicando a implementação do PPI 
em todos os cursos e do Projeto Institucional 
para Formação de Professores do Ensino Básico 
– PIFPEB nas licenciaturas. Além dessa indi-
cação, o documento contempla metas voltadas 
para a melhoria da qualidade das atividades de 
ensino e para a expansão quantitativa da oferta 
de cursos. 

A avaliação da Dimensão Ensino teve como 
ponto de partida as seguintes questões avaliativas, 
que sintetizam os aspectos analisados:

A estrutura curricular dos cursos respon-
de às expectativas de formação do aluno 
propostas pela instituição? Contempla as 
diretrizes curriculares do MEC? Contem-
pla as inovações da área? 

Quais práticas institucionais têm con-
tribuído para a melhoria do ensino e da 
aprendizagem?

O processo de levantamento de informa-
ções, no que se refere aos dados documentais, 
realizou-se de forma integrada com a Comissão 
de Ensino do CEPE (Comissão de Ensino e Pes-
quisa), com a Consultoria Técnico-Acadêmica 
(Consultec), e teve também o envolvimento do 
Setor de Pós-Graduação Stricto Sensu, do Sistema 
de Gestão Integrada (SIGA), da Coordenadoria 
Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 
Extensão (COGEAE) e da Divisão de Recursos 
Humanos (DRH), além de diferentes unidades 
acadêmicas que forneceram dados específi cos. 

Os momentos de trabalho conjunto com 
a comunidade tiveram a participação de inter-
locutores qualifi cados, voltados para realização 
do ensino na universidade, e, especialmente, a 
Vice-Reitoria Acadêmica (VRAC), a Comissão 
de Ensino da PUC-SP e a Consultec.

RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

Considerando a complexidade da avalia-
ção, o encaminhamento contemplou os seguin-
tes focos de análise, que se interseccionam:

As políticas institucionais para o ensino ex-
pressas nos documentos ofi ciais e as práticas 
efetivadas;
A articulação entre o Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos 
dos Cursos.

Buscou-se avaliar as políticas e as práticas 
implementadas mediante a análise elementos que 
permitiram explorar a diversidade e a qualidade 
dos cursos oferecidos, além da organização didá-
tico-pedagógica. Foram também consideradas a 
administração acadêmica, as práticas institucio-
nais que estimulam a melhoria do ensino, a for-
mação docente, o apoio ao estudante, os proje-
tos de curso, as inovações didático-pedagógicas 

•

•
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e as práticas pedagógicas, levando em conta os 
objetivos institucionais, as demandas sociais e as 
necessidades individuais dos estudantes.

A articulação entre o PPI e os projetos de 
curso foi avaliada enfocando o processo de cons-
trução do projeto pedagógico institucional e 
a sistemática de revisão curricular adotada. As 
análises avaliativas consideraram a concepção de 
currículo e a pertinência dos projetos pedagógi-
cos, que estão sendo repensados tendo em vista 
os fi ns da instituição, as diretrizes curriculares e 
as inovações da área. 

Políticas Institucionais 
para o ensino: descrição 
e operacionalização

O encaminhamento avaliativo das políti-
cas para o ensino na PUC-SP integrou análises 
das diferentes modalidades de cursos ofere-
cidos pela instituição, ou seja, a Graduação, a 
Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu, os cursos 
seqüenciais e a extensão. 

A PUC-SP oferece à comunidade uma 
diversidade de cursos, que procura atender às 
demandas sociais e aos compromissos da uni-
versidade defi nidos em sua missão.

São previstos no Estatuto da universidade 
cursos de Graduação, Pós-Graduação (Stricto e 
Lato Sensu), seqüenciais e de extensão. Segundo 
as normas da instituição, eles devem ser plane-
jados de um modo articulado, assegurando in-
ternamente a organização do sistema de ensino 
da universidade, indissociado da pesquisa e da 
extensão. A universidade também tem assumido 
a Educação a Distância, com a perspectiva de 
ampliar as possibilidades educacionais, aten-
dendo às novas expectativas sociais, procurando 
assegurar, nessa modalidade de ensino, a mesma 
qualidade dos cursos presenciais. Além disso, a 
PUC-SP tem se organizado para abrir espaço aos 
cursos superiores de tecnologia, a serem inicia-
dos em 2007, como nova modalidade de curso 

de Graduação, importante estratégia para que 
os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas 
científi cas e tecnológicas da sociedade. 

1. A Graduação 

A PUC-SP assume uma heterogeneidade 
de cursos de Graduação nas áreas de humanas, 
saúde e exatas. Durante muitos anos, a univer-
sidade manteve a predominância de cursos na 
área de humanas, conservando sua tradição de 
origem e de produção científi ca, quando da 
construção da universidade com integração de 
outras instituições. A partir da década de 1980, 
porém, pôde-se constatar uma tendência de 
ampliação dos cursos ligados às ciências exatas, 
embora eles ainda representem um percentual 
menor de atendimento à comunidade, conside-
rando o número de alunos que buscam as áreas 
de humanas e de saúde oferecidas pela PUC-SP.

Para atender a um contingente de quase 
17.000 alunos, em 2005, a universidade ofere-
ceu 32 cursos de Graduação, além de habilita-
ções, conforme se pode observar no Quadro 6, 
onde estão apresentados por Faculdade e Cen-
tros Universitários aos quais estão vinculados.

O panorama dos cursos oferecidos pela 
PUC-SP não se alterou, considerando-se a situ-
ação de 2004, exceto pela abertura de turmas do 
curso de Administração de Empresas no novo 
campus Santana.

O Centro de Ciências Humanas (CCH), 
o Centro de Ciências Jurídicas, Econômicas e 
Administrativas (CCJEA) e o Centro de Edu-
cação (CE), que congregam cursos voltados 
predominantemente para a área de humanas, 
estão localizados no campus Monte Alegre e no 
recém-criado campus Santana, onde funcionam 
turmas do curso de Administração de Empresas. 
Esse campus atendeu, em 2005, 1% dos alunos 
da PUC-SP. O campus Monte Alegre é o mais 
antigo da universidade, remontando às suas 
origens. Concentra 75% dos cursos oferecidos e 
recebeu, em 2005, aproximadamente 87% dos 
alunos da Graduação. 
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O Centro de Ciências Exatas e Tecnológi-
cas (CCET) está localizado no campus Marquês 
de Paranaguá e conta com cinco cursos da área 
de exatas, que são freqüentados por 6 % dos 
alunos matriculados em 2005. 

O Centro de Ciências Médicas e Biológi-
cas (CCMB), que congrega dois cursos na área 
da saúde e um de ciências biológicas, atende a 
6% dos alunos da PUC-SP e funciona no cam-
pus Sorocaba, na cidade de mesmo nome. 

É importante ressaltar que o Centro de 
Ciências Humanas, na PUC-SP mantém o De-
partamento de Teologia e Ciências da Religião, 
com curso do mesmo nome, que foi instituído 
considerando os objetivos confessionais da 
Universidade. O curso é ministrado a todos os 
alunos da instituição.

O Gráfi co 1 mostra a concentração 
do atendimento à demanda por Centro Uni-
versitário.

tino e vespertino) como noturno, com predo-
mínio de oferta no curso noturno, procurando 
favorecer as necessidades da comunidade. Pode-
se constatar, revendo o Quadro 6, uma gama de 
possibilidades de turnos de funcionamento dos 
cursos, como: somente matutino ou noturno 
ou vespertino, assim como matutino e noturno, 
vespertino e noturno e integral. 

Os dados revelaram que 81% dos cursos 
funcionam no noturno, sendo que 31%, ou seja, 
10 cursos, têm turmas somente nesse turno. São 
eles: Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, 
Engenharia Elétrica, Física, Geografi a, Letras-
Espanhol, Letras-Francês, Matemática, Secretá-
rio Executivo Bilíngüe, Tecnologia e Mídias Di-
gitais. Apenas 12% dos cursos, ou seja, quatro 
cursos, são mantidos somente no diurno, sendo 
dois no matutino (Ciência da Computação e 
Enfermagem) e dois no vespertino (Comunica-
ção das Artes do Corpo e Comunicação Social 
– Habilitação em Multimeios). Dos cursos, 9%, 
ou seja, três são oferecidos em período integral: 
Medicina, Fonoaudiologia e Psicologia, fun-
cionando este último com uma das turmas no 
turno vespertino e noturno. 

Essa preocupação em oferecer cursos no 
período noturno representa um diferencial para 
a PUC-SP, que enfrenta o desafi o de manter sua 
qualidade acadêmica sem abrir mão da oferta 
de vagas no noturno, privilegiando o aluno tra-
balhador, tendência essa que não se observa na 
maioria das universidades públicas, conforme se 
verifi ca nas informações do Gráfi co 2.

Quanto ao tempo previsto de integralização 
curricular dos cursos, a universidade também se 
diferencia, na medida em que busca garantir a 
formação em pelo menos oito semestres, tendo 
31% dos cursos com duração ainda maior, com 
9, 10 e até 12 semestres, caso da Medicina e da 
Engenharia Elétrica. Apenas 15%, ou seja, cinco 
cursos mantêm uma carga horária mínima para 
integralização de 2.280 horas; os demais são or-
ganizados com carga horária maior, tendo 53% 
dos cursos mais de 3.000 horas.

Gráfi co 1 – Número e porcentagem de alunos
da Graduação por Centro Universitário – 2005

Fonte: SIGA – PUC-SP.
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Dados relativos à estruturação dos cursos 
de Graduação, conforme consta do Quadro 6, 
revelam que a maioria, ou seja, 75%, são semes-
trais, sendo que apenas oito cursos mantêm o 
regime de matrícula anual, quais sejam: Ciência 
da Computação, Direito, Engenharia Elétrica, 
Física, Matemática e os três cursos do Centro de 
Ciências Médicas e Biológicas: Ciências Bioló-
gicas, Enfermagem e Medicina.

A PUC-SP tem se organizado no sentido 
de oferecer vagas tanto no turno diurno (matu-
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Vivendo a realidade do ensino superior 
na cidade de São Paulo, com a grande oferta de 
vagas devido à pluralidade de universidades, a 
PUC-SP, mesmo com sua tradição de excelên-
cia e suas características públicas, sofre refl exos 
da lógica de mercado impressa por instituições 
particulares locais. Assim sendo, constataram-se 

alterações na relação de vagas oferecidas e pre-
enchidas em muitos cursos. Tais situações vêm 
sendo objeto de estudos pelos órgãos acadêmicos 
e administrativos, buscando defi nir índices que 
melhor orientem a tomada de decisão quanto à 
oferta de vagas. 

Quadro 6 – Cursos das diferentes Faculdades e Centros Universitários: turno de funcionamento, 
carga horária e dados de criação – 2005

Fonte: Catálogo da PUC-SP, 2006.

Avaliação do MEC 

Condições de Ensino Enade 
Centros Faculdades Cursos Turno**

Corp. 
Doc. 

Org. 
Did. 
Ped. 

Instal. 
Data 
da

Aval. 
0 1 2 3 4

Ciências 
Biológicas C. Biológicas V/N CR CB CB nov/04  B B B

Enfermagem M       B B 4
CCMB 

Ciências 
Médicas Medicina I CR CB CR jun/00  C C C 4

Direito Direito M/N CB CB CB set/02 A A B A

Adm. de 
Empresas M/N CMB CMB CB abr/05 A A A A

C. Atuariais N          

C. Contábeis N       A A

CCJEA 
Economia, 

Administração, 
Contabilidade e 

Atuária 
C. Econômicas M/N CMB CMB CB nov/99 B B C B

Educação Pedagogia M/V/N CB CMB CMB abr/05  C E C
CE

Fonoaudiologia Fonoaudiologia I        C 4

Psicologia Psicologia I CB CB CR out/00  A E E

Serviço Social Serviço Social M/N         1

C. Sociais M/N          

Geografia N        E

História M/N       E E

Rel. Inter.. M/N CMB CMB CMB jun/04      

Ciências Sociais 

Turismo M/N CMB CMB CMB dez/03      

Com. das Artes 
do Corpo 

V CB CMB CMB jun/05      

Com. e 
Multimeios V CB CMB CMB set/03      

Jornalismo M/N CB CR CI mai/00 D E E E

Pub. E Propag. M/N CMB CMB CMB abr/05      

Filosofia M/N          

Letras – 
Espanhol N          

Letras – 
Francês 

N          

Letras –I nglês M/N CMB CMB CMB set/03      

Letras –Port. M/N CMB CMB CB nov/00      

CCH 

Comunicação e 
Filosofia 

Sec. Exec. 
Bilingüe

N          

C. da 
Computação 

M          

Eng. Elétrica N CMB CMB CB mai/05 C C C C

Física N     B C B C

Matemática N     C D C C

CCET
Matemática, 

Física e 
Tecnologia 

Tec. e Mídias 
Digitais 

N CMB CMB CMB jul/05      
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Um panorama geral da questão, conside-
rando o período de 2003 a 2005, permite ana-
lisar que a PUC-SP conservou um patamar de 
mais de 90% de preenchimento de vagas ofere-
cidas nos dois primeiros anos do período (2003, 
90%; 2004, 93,6%), tendo havido um discreto 
decréscimo em 2005, atingindo 83,5%, como 
se verifi ca no Gráfi co 4. Cabe considerar que o 
aumento da procura pelos cursos, em 2004, le-
vou à ampliação do número de vagas oferecidas 
em 2005, o que interferiu no índice desse ano, 
embora também em números absolutos tenha 
sido constatada uma queda das matrículas. 

Tais índices podem ser explicados pela 
alteração na demanda de cursos específi cos. Por 
um lado, a universidade mantém um grande 
número de cursos (41%) que apresentam uma 
trajetória histórica de preenchimento de mais 
de 90% das vagas oferecidas e, em muitos ca-
sos, de mais de 100%. Estão nessa situação os 
cursos de Administração de Empresas, Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação e 
Multimeios, Direito, Enfermagem, História, 
Jornalismo, Letras-Inglês, Medicina, Psicologia, 
Publicidade e Propaganda e Relações Interna-
cionais.

Por outro lado, constata-se a presença de 
alguns cursos que tiveram uma queda de de-
manda por vagas em 2005, como Engenharia 
Elétrica, Tecnologia e Mídias Digitais e Ciências 
Atuariais, Fonoaudiologia e Comunicação das 
Artes do Corpo. Há também o caso do curso 
de Matemática, que manteve, no período anali-
sado, baixos índices de preenchimento de vagas 
(18%, 28% e 36%), considerando-se, porém, 
um modesto aumento da procura pelo curso. 
Alguns cursos, por sua vez, apresentaram no pe-
ríodo um patamar de preenchimento de vagas 
que não atinge 70%, como Letras-Espanhol, 
Pedagogia e Letras-Francês.

Ao apresentar tais análises, tem-se presente 
que os dados não podem ser compreendidos nos 
limites da qualidade de gestão e de elementos 
fi nanceiros, pois a lógica que tem preponderan-

A VRAC defi niu orientações (OF.
R.344/2005 – Vice Reitoria Acadêmica da 
PUC-SP) para as unidades acadêmicas no que 
diz respeito às análises relativas à manutenção, 
redução ou ampliação de vagas dos cursos. As 
propostas devem fundamentar-se, basicamente, 
nos seguintes pontos:

Aspectos relacionados ao projeto geral da 
unidade, na relação com o PPI:
a)  política de vagas em função de caracterís-

ticas da área, como profi ssão e/ou área de 
conhecimento;

b)  política de atendimento à demanda que 
surge via vestibular, re-opção, transferên-
cia e insufi ciência, na articulação com o 
projeto do curso.

Aspectos acadêmico–administrativos do pro-
jeto da unidade;
a)  número de vagas em relação ao número 

de turmas;
b)  relação do número de vagas e turmas com 

o contrato de trabalho dos professores;
c)  relação de vagas e evasão ao longo de três 

anos;
d)  relação de vagas preenchidas, com vagas 

solicitadas e também o número de inscri-
tos nos últimos três anos; 

e)  existência de infra-estrutura.

•

•

Gráfi co 2 – Comparação da distribuição dos 
cursos nos períodos diurno e noturno na PUC-SP 

e nas Instituições públicas do Brasil

Fonte: Censo 2003. MEC/INEP.
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temente orientado a PUC-SP na manutenção 
de seus cursos envolve decisões políticas que 
envolvem questões da missão, da história da 
universidade e do atendimento às necessidades 
sociais.

Grande parte dos cursos mantidos pela 
instituição foi avaliada pelas comissões do INEP 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais)/MEC (Ministério da Educação), seja 

para efeito de reconhecimento, seja para reno-
vação de reconhecimento. As dimensões corpo 
docente e organização didático-pedagógica tive-
ram, na sua maioria, conceitos CB: Condições 
Boas e CMB: Condições Muito Boas. A insti-
tuição tem se voltado para superar as questões 
levantadas pelas comissões de avaliação, visando 
ao aperfeiçoamento dos cursos. Pode-se destacar 
o caso do défi cit de espaço físico apontado e que 
já demandou inúmeras medidas institucionais, 
como expansão de campi universitários e rees-
truturação de horários, organização de turmas e 
distribuição de salas. 

Quanto à avaliação externa do rendimento 
do aluno, em alguns cursos, elas foram insatisfa-
tórias, expressando o posicionamento assumido 
pelos discentes de alguns cursos de protesto aos 
exames nacionais de avaliação.

O ensino oferecido pela PUC-SP, na 
Graduação, tem como condição essencial, para 
garantia da qualidade, a titulação dos professo-
res que ministram aulas nos cursos existentes. 
Na Graduação da PUC-SP, em 2005, atuavam 

Gráfi co 3 – Distribuição dos cursos da PUC-SP por duração em horas

Gráfi co 4 – Vagas oferecidas e preenchidas 
na PUC-SP – período 2003 a 2005

Fonte: vestibular PUC-SP e SIGA PUC-SP.
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82,2% de docentes com titulação de mestre, 
doutor ou pós-doutor/livre-docente, sendo, res-
pectivamente, 36%, 40% e 6%.  

Além disso, o contrato docente existente 
na PUC-SP não se restringe ao pagamento de 
hora-aula. Especifi ca que, tanto no regime de 
tempo integral como parcial, está contemplado 
o exercício concomitante de docência com ativi-
dades: acadêmico-administrativas, pedagógicas, 
orientação de tese, pesquisa, supervisão de es-
tágio, atendimento psicológico, médico ou de 
enfermaria nos hospitais ou clínicas, ou outras 
modalidades de atendimento. Tal possibilidade 
pode ser considerada como fator importante 
para a garantia da boa qualidade do trabalho 
pedagógico dos professores. 

2. A Pós-Graduação Stricto Sensu

A Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-
SP tem por fi nalidade a formação de pessoal 
qualifi cado para a educação superior e/ou para a 
pesquisa, compreendendo dois níveis de forma-
ção, o Mestrado e o Doutorado, que conduzem, 
respectivamente, aos graus de Mestre e Doutor.

O Mestrado e o Doutorado são desenvol-
vidos por meio dos Programas de Estudos Pós-
Graduados, que compreendem cursos avançados 
com áreas de concentração defi nidas, articulados 
em linhas de pesquisa e organizados de acordo 
com suas especifi cidades em regulamento próprio. 
Os Programas foram instalados a partir de 1969, 
sendo que, na década de 1970, houve uma grande 
expansão, passando a universidade a contar com 
79% dos programas atualmente existentes.

Conforme Quadro 7, em 2005, a PUC-
SP contava com 24 Programas em nível de 
mestrado acadêmico, um programa de mestra-
do profi ssional e 16 programas de doutorado, 
abrangendo diferentes áreas do conhecimento, 
embora com predomínio da área de humanas. 

A Pós-Graduação Stricto Sensu na PUC-
SP tem atendido a uma demanda crescente de 
estudantes. O contingente de matriculados atin-
ge 4.327 alunos, de Mestrado e Doutorado. O 

Gráfi co 5, a seguir, mostra a situação de 2005, 
em relação ao número de alunos matriculados 
nos Programas nesses dois níveis de formação 
em Pós-Graduação.

Uma análise comparativa dos dados de 
2004–2005 mostrou um aumento signifi cativo 
(48%) na procura pelo Mestrado Profi ssionali-
zante e um crescimento de 3,4% das matrículas 
no Doutorado. A situação dos mestrados ma-
nifestou-se aparentemente estável em relação ao 
número de matrículas, verifi cando-se um au-
mento da ordem de 0,4%.

Os cursos têm sido avaliados pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior), sendo que grande parte deles 
têm recebido destaque no panorama do sistema 
nacional de Pós-Graduação. As avaliações rece-
bidas pelos cursos encontram-se no Quadro 7, 
com dados sobre a Pós-Graduação.

A Pós-Graduação da PUC-SP tem se dife-
renciado pela produção acadêmica em pesquisa 
e pela titulação dos docentes. Constatou-se, em 
2005, que na Pós-Graduação Stricto Sensu as au-
las foram assumidas por 26% de docentes com 
pós-doutorado ou livre docência e por 74% de 
doutores. 

A universidade tem procurado oferecer 
condições de infra-estrutura e logística que fa-
voreçam a excelência dos cursos oferecidos pela 
Pós-Graduação Stricto Sensu, concentrados no 
Setor de Pós-Graduação. Ela ocupa os espaços 
físicos da universidade, o 4º andar do campus 
Monte Alegre e parte do 5º, para instalação de 
Programas de Mestrado e Doutorado, labora-
tórios, salas de aulas, salas multiuso, anfi teatros 
para defesas de teses e dissertações, salas para 
reuniões. Um dos programas, o de Educação 
Matemática, funciona no campus Marquês de 
Paranaguá. Atualmente, conta com quatro Se-
cretarias Acadêmicas e com o Expediente da 
Presidência para o apoio à logística do setor. Na 
medida das necessidades, a Pós-Graduação ainda 
utiliza salas em outros andares e outros campi, 
integrando-se à dinâmica da universidade.
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Programa Curso 
Conceito CAPES 
(últimos três) 

Créditos 
Ano 

Início 
N°

alunos 

1 Administração (ADM) Mestrado 3 3 4 30 1978 148 

2 Ciências Cont. e Atuariais (CFC) Mestrado 3 3 4 30 1978 111 

Mestrado 4 5 5 30 1978 76 
3 Ciências da Religião (CRE) 

Doutorado – 4 5 32 2002 33 

Mestrado 5 5 5 30 1973 109 
4 Ciências Sociais (CSO) 

Doutorado 5 5 5 32 1982 201 

Mestrado 5 4 4 30 1970 127 
5 Comunicação e Semiótica (COS) 

Doutorado 5 4 4 32 1978 135 

Mestrado 6 6 5 36 1973 753 
6 Direito (DIR) 

Doutorado 6 6 5 32 1973 303 

7 Economia (ECO) Mestrado 4 4 4 30 1977 78 

Mestrado 7 5 5 32 1971 91 
8

Educação, História, Política, 
Sociedade (EHPS) Doutorado 7 5 5 32 1977 62 

Mestrado 4 5 5 30 1975 90 
9 Educação: Currículo (CED) 

Doutorado 4 5 5 34 1990 114 

Mestrado 4 5 5 33 1969 90 
10

Educação Psicologia da 
Educação (PED) Doutorado 4 5 5 33 1982 71 

Mestrado 3 4 5 30 1975 87 

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

Doutorado – 4 5 27 2002 39 

Mestrado 4 4 4 30 1977 65 
12 Filosofia (FIL) 

Doutorado – 4 4 27 ou 30 2001 35 

13 Fonoaudiologia (FONO) Mestrado 3 4 3 36 1979 90 

14 Gerontologia Mestrado 3 3 3 30 1977 96 

Mestrado 6 5 5 30 1972 85 
15 História (HIS) 

Doutorado 6 5 5 32 1990 67 

Mestrado 3 4 4 30 1997 43 
16 História da ciência (HCS) 

Doutorado – – 4 32 2004 22 

Mestrado 4 4 5 30 1974 132 
17 Língua Portuguesa (LPO) 

Doutorado 3 4 5 32 1998 26 

Mestrado 5 5 5 34 1970 123 
18

Lingüística Aplicada e Estudo da 
Linguagem (LAEL) Doutorado 5 5 5 33 1979 91 

19
Literatura e Critica Literária 
(LCL) Mestrado – 3 3 30 2002 74 

Mestrado 5 4 4 36 1973 157 
20

Psicologia (Psicologia Clínica) 
PCL Doutorado 5 4 4 32 1983 88 

Mestrado 5 5 5 32 1972 45 
21

Psicologia (Psicologia Social) 
PSO Doutorado 5 5 5 32 1983 61 

22
Psic. Exp.: Análise do 
Comportamento (PEXP) 

Mestrado 4 4 3 32 1999 46 

23
Relações Internacionais PUC–
SP; UNESP; UNICAMP 

Mestrado – 3 4 96 2003 8 

Mestrado 6 5 6 30 1972 58 
24 Serviço Social (SSO) 

Doutorado – 5 6 32 1981 80 

Total geral 4327

Quadro 7 – Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-SP – 2005

Fonte: Setor de Pós-Graduação, 2005.

As atividades cotidianas para o desenvol-
vimento dos Programas têm como sustentação 
a organização e as sistemáticas da universidade 
como um todo. Assim, atividades como ma-
nutenção de laboratórios e equipamentos são 

executados pela APT (Assessoria de Políticas 
Tecnológicas); suprimento de materiais perma-
nentes e de consumo são disponibilizado pela 
universidade, assim como a infra-estrutura de 
biblioteca, serviços de documentação CEDIC 
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Mestrado 
2782 (64%)

Doutorado 
1428 (33%)

Mestrado 
Profissional 
117 (3%)

aprofundamento ou aprimoramento em deter-
minado campo do conhecimento científi co ou 
artístico, técnico ou tecnológico.

Esses cursos, assim como os cursos de ex-
tensão, têm o suporte técnico e administrativo 
da COGEAE, órgão vinculado ao CEPE.

Criada em 1983, a COGEAE, conta com 
uma equipe de especialistas, técnicos e profes-
sores da própria PUC-SP ou de convidados 
externos.

Constatou-se um crescimento constante 
da oferta de cursos, serviços e produtos, bus-
cando a promoção cultural de profi ssionais e 
da comunidade. Visando a ampliar o acesso a 
profi ssionais e atingir um público cada vez mais 
amplo e diversifi cado, a PUC-SP vem fi rmando 
vários tipos de acordos, parcerias, convênios e 
permutas com as iniciativas pública e privada. 

Os cursos de especialização e aperfeiço-
amento administrados pela COGEAE são de 
competência das faculdades, departamentos e 
programas de Pós-Graduação na PUC-SP, pelos 
quais são planejados.

Os cursos de especialização obedecem 
às exigências da Resolução nº. 1, de 3 de abril 
de 2001, da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação (CES/CNE). 
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu volta-
dos para pesquisa e formação de docentes são 
regulados, em suas especifi cidades, pelas dispo-
sições da resolução 12/83 do Conselho Federal 
de Educação. As propostas de curso também se 
submetem às orientações previstas na Delibe-
ração 02/2005-PUC-SP e as normas defi nidas 
pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da univer-
sidade. 

Os cursos são oferecidos de forma aber-
ta, dirigidos para públicos interno e externo à 
universidade ou para grupos menores e setoriza-
dos, que queiram promovê-las em parceria com 
a PUC-SP, focados nos seus objetivos e locais 
específi cos.

Para acomodação dos participantes, a 
COGEAE conta com uma infra-estrutura que 

(Centro de Documentação e Informação Cien-
tífi ca) e outros.

Além disso, o funcionamento do setor é 
assegurado por meio de reuniões sistemáticas da 
Comissão Geral de Pós-Graduação, do Grupo 
Técnico, que é o órgão Assessor da Presidência 
da Pós-Graduação, dos Programas e de suas Se-
cretarias, além de outras reuniões com dinâmica 
própria.

3. A Pós-Graduação Lato Sensu – 
Especialização e os Cursos 
de Aperfeiçoamento

A PUC-SP vem buscando responder com 
dinamismo e criatividade às demandas da socie-
dade por ampliação, aprofundamento e atuali-
zação das diversas áreas profi ssionais, efetivando 
sua atuação na educação continuada. Os cursos 
oferecidos de Pós-Graduação Lato Sensu (Espe-
cialização) e de Aperfeiçoamento têm se voltado 
para áreas em que a universidade é reconhecida 
pela tradição e competência que angariou em 60 
anos de estudos, pesquisas e serviços oferecidos 
à sociedade. 

Os cursos de especialização e aperfeiço-
amento têm por fi nalidade oferecer aos candi-
datos graduados em ensino superior estudos de 

Gráfi co 5 – Alunos matriculados nos Programas 
de Mestrado e Doutorado da PUC-SP

no segundo semestre de 2005

Fonte: Setor de Pós-Graduação.
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contempla sede própria, mais três pontos de 
atendimento em locais que favorecem o atendi-
mento da demanda, além de usar salas dos pré-
dios dos diferentes campi. Também conta com 
materiais e equipamentos adequados aos cursos 
implementados. 

A análise da situação de oferta de cursos 
em 2005 evidencia o funcionamento de 59 cur-
sos de Pós-Graduação Lato Sensu de Especializa-
ção, atendendo a 7.335 profi ssionais. 

Constatou-se que, embora promovidos 
pelas unidades da universidade, os cursos con-
tam com docentes da PUC-SP e de outras insti-
tuições em proporção quase eqüitativa. Segundo 
as normas da universidade2 “pelo menos 50% 
(cinqüenta por cento) da carga horária total 
do curso deverá ser ministrada por professores 
do quadro de carreira da PUC-SP. Além disso, 
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos 
professores devem ter o título de mestre e/ou 
doutor obtido em programa de Pós-Graduação 
stricto–sensu reconhecido pela CAPES”. 

Esse corpo docente apresenta alto nível 
de qualifi cação, com mais de 60% dos profes-
sores com titulação de doutor ou livre docência 
e pós–doutorado. Essa qualifi cação é melhor 

2 Manual de Normas e Procedimentos da Comissão de Ensi-
no do CEPE/2003.

quando se consideram os docentes da própria 
universidade, atingindo 72%, como se verifi ca 
na Tabela 1. De 25 a 30%, aproximadamente, 
dos docentes têm a titulação de Mestre. Cons-
tatou-se, porém, em percentuais bem menores, 
professores que têm formação em graduação 
ou especialização/especialista. Estão nesse caso 
profi ssionais de alta competência em áreas espe-
cífi cas, que foram admitidos por exigência das 
características dos cursos, situação essa prevista 
pelas normas institucionais. 

Dados sobre a organização dos cursos re-
velaram que a quase totalidade, ou seja, 10 das 
11 Faculdades se apresentaram como promo-
toras da especialização. Constatou-se que, dos 
59 cursos oferecidos, 46 tiveram como unidade 
promotora uma Faculdade ou um Departamen-
to a ela vinculado. Os outros 13 cursos foram 
promovidos por mais de uma unidade, eviden-
ciando integração Graduação e Pós-Graduação, 
além de terem sido efetivadas parcerias externas 
em sete cursos, como se verifi ca na Tabela 2.

Considerando o quadro histórico das 
atividades de Especialização na PUC-SP na 
década de 2000, percebe-se um crescimento, 
tanto do número de cursos oferecidos como da 
demanda atendida, o que pode ser visualizado 
pelo Gráfi co 6. 

Tabela 1 – Docentes dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: porcentagens por titulação

Fonte: COGEAE, PUC-SP

Docentes Graduação 
Especialização/ 

Especialista Mestre Doutor 
Livre Docência/
Pós-Doutorado 

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

Docente de outras 
instituições 

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

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

Unidades promotoras Nº de cursos Nº de alunos 

Faculdades ou Departamentos 46 5919 

Faculdades ou Departamentos e Pós-Graduação 6 304 

Setores da PUC–SP e Parceiros externos 7 1112 

TOTAL 59 7335 

Tabela 2 – N° de alunos de cursos de Especialização e as respectivas unidades promotoras

Fonte: COGEAE, PUC-SP.
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Quanto à estruturação dos cursos ofereci-
dos em 2005, verifi cou–se que todos apresentam 
uma carga horária mínima de 360 horas (aten-
dendo Resolução CNE – Conselho Nacional 
de Educação, /01), sendo que 76% deles foram 
organizados com carga ainda maior, havendo 
cursos com 400 até 500 horas e um deles com 
1.015 horas. Há casos em que a carga horária é 
maior, devido às exigências de órgãos regulado-
res profi ssionais, como é o caso da Psicologia. A 
maioria dos cursos foi constituída com quatro 
módulos ou mais. O tempo para integralização 
foi heterogêneo, mas a maioria ocorreu em pelo 
menos três semestres. Todos os cursos tiveram 
como exigência a elaboração de monografi a 
como condição de aprovação. Esses elementos, 
associados à formação dos docentes, podem ser 
considerados essenciais para o alto padrão de 
qualidade dos mesmos. 

Em 2005, a PUC-SP ofereceu um curso 
de Aperfeiçoamento na área de Psicologia, aten-
dendo a quarenta alunos.

4. As atividades de extensão 
universitária

A PUC-SP tem enfatizado a promoção de 
uma diversidade de ações educativas, oferecendo 
oportunidades de aperfeiçoamento e atualização 
para profi ssionais de várias áreas.

As atividades de extensão universitária 
destinam-se a difundir aos setores interessados 
da sociedade e a colocar à sua disposição as 
conquistas e os benefícios resultantes da criação 
cultural, do ensino e da pesquisa, nas diversas 
áreas do saber, gerados na universidade.

Constatou-se um crescimento contínuo da 
oferta de cursos, serviços e produtos, buscando 
a promoção cultural das comunidades interna 
e externa. Tais iniciativas, embora tenham sido 
apresentadas no tópico deste relatório relativo à 
extensão, foram aqui indicadas dado o princípio 
da indissociabilidade ensino-pesquisa e exten-
são, norteador das ações pedagógicas da univer-
sidade. Assim, foram viabilizadas por meio de 
projetos de extensão, mas tiveram como norte o 
ensino enquanto atividade-fi m da universidade.

Nesse contexto, foram contabilizadas, em 
2005, 249 atividades de extensão promovidas 
por diferentes unidades da PUC-SP e coorde-
nadas administrativamente pela COGEAE. 
Dentre essas atividades constam as voltadas para 
a educação a distância (EAD)

5. Os cursos seqüenciais

A PUC-SP coloca como possibilidade 
a oferta de cursos seqüenciais de complemen-
tação de estudos, com destinação coletiva ou 
individual. 

Gráfi co 6 – Número de cursos de Lato Sensu (Especialização) 
e número de alunos no período de 2000 a 2005

Fonte: COGEAE, PUC-SP. 
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Os cursos seqüenciais de complementação 
de estudos, conjunto de atividades sistemáticas 
de formação, terão por fi nalidade a obtenção ou 
a atualização de informações ou o aprofunda-
mento da formação intelectual em campos das 
ciências, das humanidades e das artes3. Assegura-
da a necessária coerência lógica interna, poderão 
abranger parte de uma ou mais áreas fundamen-
tais de conhecimento, ou de uma ou mais áreas 
das aplicações técnicas ou profi ssionais.

Algumas Faculdades da universidade 
tiveram autorizadas suas propostas para minis-
trar esses cursos, mas os dados de 2004 e 2005 
revelaram que o desempenho da PUC-SP nes-
sa área é reduzido. Em 2004, quatorze alunos 
concluíram o curso Intérprete em Língua Ingle-
sa e, em 2005, doze alunos concluíram cursos 
seqüenciais, sendo seis do curso de Intérprete e 
seis da Faculdade de Psicologia.

6. A Educação a Distância 

A PUC-SP chegou até a EAD em fun-
ção de sua experiência no campo do ensino, da 
pesquisa e da extensão. Sendo assim, trata-se de 
uma ampliação das ações pedagógicas, com o 
objetivo de produzir novos ambientes de apren-
dizagem que potencializem a democratização do 
ensino, sem comprometer a sua qualidade. Esse 
panorama, aliado ao domínio crescente das no-
vas tecnologias, resulta na capacidade de atender 
a uma demanda maior e mais diversifi cada, o 
que signifi ca a participação da universidade na 
concretização do processo de inclusão, princípio 
norteador de seu projeto de EAD.

Conforme consta do PDI da PUC-SP, a 
EAD teve sua origem no início da década de 
1990, com o desenvolvimento de pesquisas so-
bre o uso das novas tecnologias, particularmente 
a informática, no processo de ensino e aprendi-
zagem. Essas pesquisas desenvolveram-se com a 

3 Artigo 48 da Deliberação n° 02/2005: Altera os Títulos 
V, VI, VII do Regimento Geral da PUC-SP sobre Regime 
Didático e o Regime Escolar dos Cursos e sobre os Graus, 
Diplomas, Certifi cados e Títulos conferidos pela Universi-
dade. 

criação de um subgrupo de novas tecnologias no 
Núcleo de Formação de Professores do Progra-
ma de Pós-Graduação de Educação – Currículo 
e também com um programa de capacitação em 
informática aplicada à educação destinada aos 
professores da rede pública de ensino do estado 
de São Paulo. 

Outra linha de atuação ocorreu por inicia-
tiva da COMFIL (Faculdade de Comunicação e 
Filosofi a), com a proposta e a consolidação dos 
cursos de Francês Instrumental, Inglês Instru-
mental e Texto Empresarial, todos a distância, 
utilizando a BBS (Brazilian Business School). 
Já em 1996, começou o processo de migração 
para a Internet e, apesar das difi culdades exis-
tentes, iniciou-se o curso Francês na Rede, Re-
dação para Vestibulandos via Internet, Business 
Writting e Español para los negócios a distância.

A partir do ano 2000, as iniciativas em 
educação a distância sofreram grandes mudan-
ças, não apenas no que se refere a um aumento 
quantitativo de projetos, mas também à diversi-
fi cação de meios e de público-alvo. Dado o não 
credenciamento da instituição em cursos que 
necessitavam expedir certifi cado, foram elabora-
dos cursos híbridos, de forma a não se contrapor 
à legislação vigente.

Destacaram-se, nessa fase, dois tipos de 
ação: um relacionado a projetos vinculados aos 
órgãos dos sistemas de educação e outro relacio-
nado a cursos oferecidos aos públicos interno e 
externo à universidade.

Dentre os projetos do primeiro tipo de 
ação, destacou-se o PEC – Formação Univer-
sitária um Programa Especial de Formação de 
professores para os anos iniciais do Ensino Fun-
damental, proposto pelo Conselho Estadual de 
Educação, para os docentes efetivos não porta-
dores de licenciatura plena da rede pública do 
estado, em 2001, desenvolvido em parceria USP, 
UNESP e PUC-SP, coordenado pela Faculdade 
de Educação. Atingiu 46 municípios, também 
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do estado de São Paulo, totalizando 4.200 alu-
nos-professores, sendo que cerca de 1.700 foram 
atendidos pela PUC-SP.

Outros projetos de EAD vinculados a 
órgãos dos sistemas de educação ainda foram 
desencadeados: Curso de Especialização em 
Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos com 
o uso de Novas Tecnologias, atingindo dezesseis 
estados brasileiros; Projeto Práxis – formação 
de educadores via Telemática; Centro Virtual 
Interamericano para a Formação de Educadores 
a Distância; Formação de gestores escolares e 
coordenadores para a gestão de tecnologias de 
informação e comunicação; Aprendizagem: for-
mas alternativas de atendimento; Gestão escolar 
e tecnologias desenvolvidos pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação e Currículo; pro-
jeto Construindo sempre Matemática (Faculda-
de de Matemática) e Teacher´s Links. 

As unidades e os setores da PUC-SP de-
senvolveram uma variedade de iniciativas em 
EAD, na forma de seminários, encontros e sim-
pósios, entre outros, apresentando uma diversi-
dade de projetos que se inserem no âmbito da 
extensão. Em 2005, foram oferecidas 28 ativi-
dades em EAD, abrangendo um público de 737 
participantes, procurando atender às demandas 
da comunidade e da sociedade.

A PUC-SP tem acumulado um acervo 
de conhecimento emanado de pesquisas de-
senvolvidas no campo da EAD, nas áreas de 
conhecimento, bem como uma prática, além de 
estrutura tecnológica em condições de sustentar 
o desenvolvimento, com qualidade, da educa-
ção a distância no âmbito da Graduação e da 
Pós-Graduação. 

Atualmente, a universidade encontra-
se em processo de credenciamento4 junto ao 
MEC como agência de EAD, com a fi nalidade 

4 Processo 20050004737.– 04/05/2005. SESu/SETEC – Cre-
denciamento e Recredenciamento de IES (Instituições de 
Educação Superior) para Educação a Distância – Fundação 
São Paulo – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

de expandir a oferta de cursos e/ou atividades 
apoiadas nas tecnologias de informação e comu-
nicação nos diferentes níveis de formação.

A PUC-SP conta com infra-estrutura 
de suporte tecnológico e com um núcleo de 
produção Web EAD. A responsabilidade atual 
pela infra-estrutura tecnológica está a cargo 
da recém-criada APT – Assessoria de Políticas 
Tecnológicas, ligada diretamente à Reitoria. A 
universidade ainda possui trinta laboratórios ex-
clusivos para uso dos professores e alunos com 
acesso ao backbone Internet e softwares acadêmi-
cos, assim como três instalações para a realização 
de videoconferência. Cada estúdio oferece a pos-
sibilidade de conexão ponto a ponto e também 
a geração de aulas e conferências irradiadas para 
várias unidades receptoras. 

7. Os cursos superiores de 
tecnologia 

Os cursos superiores de tecnologia serão 
objeto de criação e implementação pela uni-
versidade a partir de 2006. Trata-se de cursos 
de Graduação com características especiais. 
Tem-se como desafi o a oferta de uma educação 
profi ssional de nível superior fundamentada no 
desenvolvimento do conhecimento tecnológico 
em sintonia com a realidade do mundo do tra-
balho, por meio de programas que, efetivamen-
te, articulem as várias dimensões de educação, 
trabalho, ciência e tecnologia. 

Em 2005, por iniciativa da VRAC e do 
CEPE, foi instituído um grupo de trabalho 
para estudar a temática e propor um projeto 
pedagógico de criação dos cursos superiores de 
tecnologia para subsidiar a instalação de cursos 
tecnológicos na PUC-SP. 

O Projeto Pedagógico Institucional dos 
Cursos Superiores de Tecnologia tem os seguin-
tes objetivos:
1. Atender à necessidade de novas modalidades 

de curso de Graduação;
2. Permitir, em tais cursos, a interdisciplinari-

dade, novo paradigma do mundo moderno;
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3. Criar cursos com estrutura fl exível, com 
capacidade de adaptação e de renovação de 
acordo com as demandas da sociedade, es-
tando, portanto, em processo de constante 
atualização;

4. Inserir, na universidade, os indivíduos distan-
ciados das mudanças do mercado, ampliando 
sua empregabilidade; 

5. Proporcionar o acesso à universidade a um 
número cada vez maior de jovens e profi s-
sionais, preparando-os para darem prosse-
guimento aos estudos em outros cursos e 
programas de educação superior.

Coerente com os princípios e pressupostos 
do PPI, a organização curricular a ser implanta-
da nos cursos superiores de tecnologia concebe 
a atividade didático-pedagógica subordinando-
a a dois eixos norteadores: o eixo humanista e 
o eixo tecnológico. A organização curricular é 
construída com base na defi nição do perfi l do 
egresso e na refl exão a respeito dos conceitos 
específi cos de cada área do conhecimento que o 
estudante deve desenvolver. A Figura 12 simbo-
liza essa organização curricular: 

tes níveis e de órgãos de direção, que atuam de 
forma sincronizada e sistemática com a repre-
sentação dos diferentes segmentos, buscando as-
segurar democraticamente a qualidade do traba-
lho acadêmico. A indicação para a representação 
nos colegiados e para a ocupação dos cargos de 
direção é feita por meio de eleição, com ampla 
participação da comunidade.

O órgão colegiado superior específi co 
de deliberação e normatização nos campos de 
ensino, da pesquisa e da extensão PUC-SP é 
o CEPE. Para desempenho de suas funções, 
organiza-se em três comissões permanentes: 
Comissão de Ensino, Comissão de Pesquisa 
e Comissão de Extensão. Conta com o apoio 
técnico-administrativo da Consultoria Técnico-
Acadêmica – Consultec, órgão da PUC-SP. 

A Comissão de Ensino analisa, reco-
menda, orienta e instrumentaliza o CEPE na 
discussão e aprovação de projetos e propostas 
relativos ao ensino na universidade. São de sua 
competência:5

Análise e avaliação de políticas de ensino de 
Graduação, Pós-Graduação lato e stricto sensu; 
Análise e avaliação de projetos de novos cur-
sos de Graduação, de Pós-Graduação (mes-
trado acadêmico e profi ssional e doutorado), 
Seqüenciais e de Aperfeiçoamento e Especia-
lização, tanto presenciais como a distância;
Análise e avaliação de propostas de alterações 
de projetos pedagógicos dos cursos (amplia-
ção ou redução de carga horária, alterações 
de ementas, de disciplinas/atividades com-
plementares – acadêmicas científi cas e cultu-
rais, de coordenação e outras);
Análise e avaliação de questões de ensino rela-
tivas a órgãos como Coordenadoria Geral de 
Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão, 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, 
Coordenadoria Geral de Estágios e outros, 
como Núcleo de Trabalhos Comunitários 
– NTC, Núcleo de Pesquisas Tecnológicas 

5 Fonte: Manual de Normas e Procedimentos da Comissão 
de Ensino do CEPE (aprovado na sessão ordinária do CEPE 
de 13/agosto/2003).

•

•

•

•

Figura 12 – Representação dos eixos 
norteadores dos cursos tecnológicos

8. Organização didático-pedagógica

A avaliação do indicador organização 
didático-pedagógica incluiu a análise de des-
critores relativos à administração acadêmica e às 
práticas curriculares contempladas nos projetos 
de cursos. 

A administração acadêmica da PUC-SP 
compõe-se de órgãos de deliberação de diferen-

cnológico

Eixo

Perfi l do egresso

Eixo
humanista
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NPT, Instituto de Pesquisas Lingüísticas 
"Sedes Sapiente" – IP, Instituto de Estudos 
Especiais – IEE, etc.;
Participação nos processos de revisão norma-
tiva das questões acadêmicas da universidade, 
em conformidade com a legislação vigente;
Assessoria na avaliação de propostas de alte-
ração na estrutura das unidades (faculdades, 
departamentos), órgãos setoriais (Centros 
Universitários) e unidades complementares, 
no âmbito de sua competência.

A administração acadêmica da universida-
de é de responsabilidade da VRAC, à qual res-
pondem os setores acadêmico-administrativos, 
como as secretarias e outros setores de apoio e 
assessoria.

A coordenação didática dos cursos de Gra-
duação está a cargo do Conselho Departamental 
de cada faculdade. Os Conselhos são responsá-
veis pela elaboração e coordenação da execução 
dos programas e projetos de pesquisa, ensino e 
extensão, atuando como órgãos deliberativos.

Em 2005, a gestão pedagógica dos cursos 
recebeu normatização pela universidade, tendo 
sido especifi cados e uniformizados encami-
nhamentos que já vinham sendo adotados por 
muitos cursos da PUC-SP. Foi aprovada, pelo 
Colegiado Superior CONSUN, a Deliberação 
n°02, de 19/04/2005, que alterou, entre outros, 
itens do Regimento Geral da PUC-SP, referen-
tes ao Regime Didático e ao Regime Escolar dos 
Cursos. 

Para o desempenho das funções de coor-
denação didática de cada curso das faculdades, 
os Conselhos Departamentais podem designar 
Comissão ou atribuir essa coordenação ao De-
partamento, quando a área de formação do curso 
corresponder à do Departamento. A Comissão é 
formada por membros representativos das várias 
áreas que compõem o curso e por outros crité-
rios, a serem defi nidos pelo Conselho, sempre 
garantindo a participação discente.

•

•

O Coordenador Didático escolhido pelo 
Conselho Departamental tem funções ligadas 
ao gerenciamento do curso, ouvindo, sempre 
que possível, os professores.

A organização acadêmica da Pós-Gradu-
ação é regida por regulamento específi co (apro-
vado pelo CONSUN em 1988). Conta com a 
Comissão Geral da Pós-Graduação como órgão 
diretivo-deliberativo, nos planos didático e cien-
tífi co do Setor de Pós-Graduação da universi-
dade. A Comissão tem a seguinte composição: 
Presidente, Vice-Presidente, Coordenadores dos 
Programas, um representante discente de cada 
Programa e três representantes dos funcionários 
administrativos. Os Programas contam também 
com o Colegiado do Programa e o coordenador 
e o vice-coordenador, com funções que abarcam 
as questões pedagógicas e administrativas.

Os cursos lato-sensu, de especialização e 
aperfeiçoamento, são da competência das Facul-
dades e/ou dos Programas de Pós-Graduação a 
que correspondem os seus respectivos núcleos 
centrais de formação. Cada curso é coordenado 
por professor do quadro docente da universida-
de com pelo menos título de Mestre. Cabe ao 
coordenador a coordenação didática e científi ca 
do curso, a articulação da equipe de professores 
e o zelo pela qualidade acadêmica do curso, res-
peitando as normas defi nidas pelo CEPE. Para o 
desempenho do suporte técnico e administrativo 
dos cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
extensão, o CEPE conta com a COGEAE. 

As práticas curriculares são compreendidas 
como o conjunto de ações que orientam, acom-
panham e interferem no cotidiano universitário, 
concretizando a integração entre a formação 
acadêmica e o exercício docente. Para a explo-
ração desse binômio, foram analisados dados 
relativos a aspectos curriculares, na visão dos 
alunos, professores e ex-alunos enquanto atores 
desse processo, assim como foram dimensiona-
das algumas atividades específi cas e ou comple-
mentares articuladas ao ensino-aprendizagem.
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Realizou-se uma avaliação junto aos alu-
nos, professores e ex-alunos focalizando os se-
guintes indicadores e descritores: 

Projeto do curso (concepção de curso, currí-
culo, avaliação discente e do curso);
Práticas pedagógicas em sala de aula e extra-
classe;
Comunicação entre os docentes;
Propósitos da PUC-SP e princípios do PPI; 
Projeto do curso (concepção de curso, currí-
culo, avaliação discente e do curso) e práticas 
pedagógicas em sala de aula e extraclasse.

9. Atividades articuladas ao 
processo ensino aprendizagem: 
Iniciação Científi ca, Estágio e 
Monitoria

Analisar o ensino na universidade passa, 
necessariamente, pelo dimensionamento de ati-
vidades específi cas e/ou complementares articu-
ladas ao ensino-aprendizagem que se concreti-
zam como indicadores da política da instituição, 
voltada para a excelência acadêmica, que têm 
contribuído efetivamente para a qualifi cação da 
formação dos alunos. Algumas dessas atividades 
se caracterizam por sua constituição sistematiza-

•

•

•

•

•

da e formalizada na estrutura da PUC-SP, como 
é o caso da Iniciação Científi ca, do Estágio e da 
Monitoria. 

Essas atividades, dadas as suas especifi ci-
dades, foram analisadas em outros tópicos deste 
relatório: ou seja, Iniciação Científi ca, no tópico 
Pesquisa, e Estágio e Monitoria foram detalha-
dos no tópico Atendimento ao Estudante.

Conforme explicitado no PPI, essas ati-
vidades passam a ser incorporadas aos projetos 
pedagógicos dos cursos, o que, certamente, acar-
retará novas dimensões e dinâmica ao processo 
de formação do aluno.

Manifestação da comunidade 
universitária

Para analisar o projeto de curso vivenciado 
pelos alunos, foi proposta uma coleta de dados 
na qual eles foram orientados a avaliar dezesseis 
itens, levando em consideração a experiência de 
seu curso de Graduação. 

Os dados coletados a partir das respostas 
dos alunos foram sistematizados nos Quadros 8, 
9, 10 e 11, sendo que os dezesseis itens foram 
agrupados em categorias que sintetizam aspectos 
da visão discente sobre o curso: concepção de 

Quadro 8 – Avaliação dos alunos sobre seu curso: concepção de curso
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Itens 

% % % % % % % % % % % % % % % 

A formação profissional 
voltada para o mercado 
de trabalho 

55 44 2 62 37 1 47 44 10 46 47 7 41 55 4 

A aquisição de cultura 
geral

70 30 0 69 24 7 87 13 1 65 32 2 46 52 2 

A aquisição 
conhecimentos que 
permitiriam 
compreender melhor o 
mundo em que vivemos 

70 29 0 80 16 4 90 9 1 60 36 4 58 42 1 

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

A avaliação do próprio 
curso

60 39 1 67 26 7 70 28 2 60 38 2 48 51 1 
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curso; currículo; condições de funcionamento 
do curso e relação com os docentes. Os quadros 
apresentam as avaliações dos alunos dos itens 
dessas categorias. É importante esclarecer que 
foram agrupados os dados dos níveis excelente 
e bom da escala, relativos às avaliações mais po-
sitivas dos alunos. O nível regular, nesse caso, 
tende para uma avaliação mais negativa.

Quanto aos itens mais voltados para a con-
cepção de curso: “aquisição de conhecimentos 
que permitiriam compreender melhor o mundo 
em que vivemos”, “aquisição de cultura geral”, 
além da “articulação com o propósito do curso” 
e a “avaliação do próprio curso”, constatou-se 
quase um consenso entre os alunos dos diferen-
tes centros, avaliando-os como excelente/bom. 
A “formação profi ssional voltada para o merca-
do de trabalho” recebeu predominantemente a 
avaliação excelente/bom pelos alunos do CE, e 
quase 50% dos alunos dos outros centros assim 

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

No Quadro 9 constam as avaliações dos 
alunos nos itens mais relacionados com o currí-
culo do curso vivenciado. 

Houve um consenso entre os Centros na 
avaliação positiva recebida pelos conteúdos das 
disciplinas do curso, seja as de formação geral, 
seja profi ssionalizantes, com diferenciação entre 
os índices nos Centros. Também foi avaliada 
positivamente a vivência universitária. As ativi-
dades práticas e outras, como seminários, palestras, 
ofi cinas, etc., proporcionadas pelo curso, foram 
avaliadas de forma mais negativa, com predomí-
nio do nível regular. 

Em relação ao “estágio curricular” e à 
“pesquisa” constatou-se uma situação diversifi -
cada entre os Centros. Chamou a atenção a por-
centagem elevada de alunos que indicaram não 

Quadro 9 – Avaliação dos alunos sobre seu curso: currículo do curso

Centros 
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Itens 

% % % % % % % % % % % % % % % 

Os conteúdos das 
disciplinas de formação 
geral/fundamentos  

65 35 0 77 23 0 82 18 1 74 24 2 58 42 0 

Os conteúdos das 
disciplinas 
profissionalizantes  

54 42 4 75 23 1 59 32 9 57 40 3 54 38 8 

As atividades práticas 
(laboratórios, oficinas, 
clínicas, etc.) 
proporcionadas 

13 75 13 47 44 10 38 51 11 43 56 1 46 53 1 

O estágio curricular 41 40 19 72 25 3 36 27 37 42 26 32 34 51 15 

A pesquisa (Iniciação 
Científica e/ou prática de 
investigação) 

26 37 37 51 17 32 47 19 34 31 20 49 51 40 10 

As atividades como 
seminários, palestras, 
semanas de estudo, 
congressos e oficinas e 
etc. 

43 54 3 77 19 4 70 29 2 48 49 3 41 59 0 

A vivência universitária, 
convivendo com os 
diferentes grupos 
sociais, intelectuais, 
étnico-raciais 

75 24 1 72 21 7 82 16 2 67 32 1 61 36 3 
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saber responder sobre estágio e pesquisa em seu 
curso, o que não ocorreu com os outros aspectos 
avaliados. 

No que se refere às condições de funciona-
mento do curso, relativas a espaços e equipamen-
tos, como apresentado no Quadro 10, a seguir, 
houve predomínio de avaliação regular pelos 
alunos, embora CCET, CCMB e CE tivessem 
uma avaliação mais positiva dos equipamentos 
de informática e audiovisual. 

Os itens que envolveram as relações com 
os docentes receberam avaliação Excelente/Bom 
na maioria dos Centros, com exceção do CCMB, 
com predomínio de regular, como evidenciam 
os dados do Quadro 11.

Analisando-se as respostas dos alunos 
dos cinco Centros em todos os dezesseis itens 
e destacando-se a concentração de respostas em 
cada nível da escala (1 – Excelente, 2 – Médio 
Bom, 3 – Regular, 4 – Não sei), constata–se que 
seis deles tiveram as maiores porcentagens de 
avaliações como excelente/bom. Foram eles: a) 
os conteúdos das disciplinas de formação geral/fun-

damentos do curso; b) os conteúdos das disciplinas 
profi ssionalizantes do curso; c) a aquisição de co-
nhecimentos que permitiriam compreender melhor 
o mundo em que vivemos ; d) articulação com o 
propósito do curso. e) o contato com os docentes dos 
cursos; f ) a vivência universitária. 

Assim, verifi cou-se que os alunos valo-
rizam, por um lado, a organização do curso, 
considerando os conteúdos e conhecimentos 
que compõem a matriz curricular, assim como a 
sua importância para a compreensão do mundo. 
Por outro lado, destacaram aspectos relacionais, 
quer seja com os docentes do curso, quer seja 
pela vivência universitária proporcionada pelo 
ambiente educacional da PUC-SP.

Os alunos evidenciaram restrições às ati-
vidades do currículo do curso e às condições de 
funcionamento do curso, tendo a maior porcen-
tagem de estudantes dos cinco Centros classifi -
cado como regular os itens a elas relacionadas.

Destacou-se como preocupante o elevado 
índice de alunos que não souberam avaliar as 
atividades de pesquisa e o estágio curricular. 

 Quadro 10 – Avaliação dos alunos sobre seu curso: condições de funcionamento
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Itens 

% % % % % % % % % % % % % % % 

Diversificação dos 
espaços do curso 

25 66 10 38 53 8 40 56 4 38 53 8 43 52 5 

Os equipamentos de 
informática e áudio 
visual 

19 76 6 50 43 7 32 64 4 69 28 2 60 40 0 

 Quadro 11 – Avaliação dos alunos sobre seu curso: relação com os docentes 

Centros 
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Itens 

% % % % % % % % % % % % % % % 

O contato com os 
docentes dos cursos 

67 32 2 70 27 3 79 19 2 73 26 1 75 24 1 

As aulas/atividades 
ministradas pelos 
professores 

60 40 0 77 21 1 77 23 0 73 26 1 38 61 1 
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Quadro 12 – Porcentagens de respostas dos alunos quanto ao nível da preparação dada 
pelo curso para enfrentar o mundo do trabalho

Centros 
Questão

CCJEA  CE  CCH  CCET  CCMB  

Totalmente preparado 3,5% 8,2% 4,1% 4,3% 1,0% 

Muito preparado 29,3% 35,6% 36,6% 27,7% 17,2% 

Mais ou menos preparado 62,2% 54,8% 53,0% 64,7% 77,1% 

Ao concluir seu curso 
de Graduação, como 
acha que enfrentará 
o mundo do 
trabalho? Nada preparado 5,0% 1,4% 6,2% 3,3% 4,7% 

Quadro 13 – Participação dos alunos em atividades complementares

Atividades acadêmicas CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Monitoria acadêmica 12,7% 37,3% 12,6% 20,6% 23,6% 

Disciplinas fora da sua grade curricular 13,3% 31,3% 33,9% 6,5% 21,4% 

Projetos de pesquisa 12,7% 32,8% 23,0% 28,0% 56,0% 

Estágios 73,4% 68,7% 53,5% 52,3% 26,4% 

Eventos 40,5% 49,3% 55,9% 38,3% 69,2% 

Ainda com o intuito de investigar o 
projeto de curso vivenciado pelos alunos, foi 
proposta uma pergunta no questionário, que 
procurou coletar as expectativas que os alunos têm 
em relação à sua formação para enfrentar o mundo 
do trabalho: Ao concluir seu curso de Graduação, 
como acha que enfrentará o mundo do trabalho? 
Para avaliar o proposto, utilizou-se a escala tipo 
Lickert de quatro pontos: 1. Totalmente prepa-
rado; 2. Muito preparado; 3. Mais ou menos 
preparado e 4. Nada preparado.

A análise do Quadro 12 indica que as 
respostas dos alunos se concentraram no item 
“mais ou menos preparado”. No CCMB, é sig-
nifi cativa a porcentagem que indicou esse ponto 
da escala, ou seja, 77,1% de alunos, seguido 
pelo CCET (64,7%) e CCJEA (62,2%). Cons-
tatou-se que mais de 40% dos alunos do CE e 
do CCH julgam-se preparados (totalmente ou 
muito) pelo curso de Graduação oferecido pela 
PUC-SP. 

A participação dos alunos em atividades 
complementares também foi avaliada. Os dados 
evidenciaram que uma porcentagem de 76,8% 
dos alunos assinalou sua participação em ati-
vidades complementares, atingindo um maior 

número de alunos nos CE (90,5%) e no CCMB 
(94,3%) e porcentagens mais baixas no CCJEA 
(66%) e CCET (57,5%). 

Assim sendo, os alunos que manifestaram 
sua participação nessas atividades indicaram as 
seguintes especifi cações:

A análise dos dados mostrou que as ativi-
dades complementares das quais os alunos mais 
participam são estágios e eventos, com índices 
que variam, entre os Centros Universitários de 
aproximadamente 26,2% a 73% de respostas in-
dicando essa participação. Os maiores índices de 
participação são 73,4% em Estágios no CCJEA 
e 69,2% em Eventos no CCMB.

O CE e o CCMB reúnem as maiores 
porcentagens de alunos monitores, 37,3% e 
23,6%, e os Centros Universitário CE e o CCH 
revelaram índices mais altos de participação dos 
alunos em disciplinas fora da sua grade curricular, 
porém, com indicações que não ultrapassaram 
34% de participação.

O CCMB reúne 56% de seus alunos em 
projetos de pesquisa, seguido pelo CE (32,3%), 
CCET (28%) CCH (23%). O CCJEA, com 
menor porcentagens no quesito projeto de pes-
quisa, destaca-se no item estágio (73,4%) segui-
do pelo CE, com 68,7%. 
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Os alunos também foram solicitados a se 
manifestarem sobre aspectos acadêmicos que 
envolvem a articulação entre ensino, pesquisa 
e extensão e entre Graduação e Pós-Graduação. 
Foi utilizada uma escala do tipo lickert com va-
riações de quatro pontos: 1. excelente; 2. bom; 
3. regular e 4. ruim.

Para efeito de análise dos dados, buscou-
se uma apresentação visual de aspectos mais 
positivos ou mais negativos referentes ao objeto 
investigado. Assim, foram aproximados os da-
dos excelente/bom caracterizando as respostas 
mais positivas, regular indica respostas menos 
positivas e ruim as respostas mais negativas. O 
Gráfi co 7 sintetiza a distribuição das respostas 
dos alunos:

A articulação entre pesquisa e ensino foi 
reconhecida como excelente ou boa por aproxi-
madamente 50% dos alunos de quase todos os 
centros, menos no CCJEA, onde o item regular 
foi o mais indicado, com 44% das respostas.

A avaliação da articulação entre Graduação 
e Pós-Graduação foi a mais negativa dos aspec-
tos acadêmicos considerados, atingindo de 25 a 

30% de manifestação positiva pelos alunos. Os 
dados dos cinco Centros se apresentaram seme-
lhantes. 

Esses mesmos aspectos acadêmicos foram 
avaliados pelos professores.

Como evidencia o Gráfi co 8, pôde-se 
constatar que os professores do CE, CCH e 
CCET avaliaram a articulação entre ensino e pes-
quisa de forma mais positiva, concentrando em 
mais de 50% suas respostas em excelente/bom. 
O CCMB concentrou 50% das respostas na 
classifi cação regular, manifestando uma avalia-
ção menos positiva da articulação entre ensino e 
pesquisa. Os docentes do CCJEA apresentaram 
maior concentração de respostas no nível ruim, 
atingindo 25% dos respondentes com avaliação 
negativa da articulação ensino-pesquisa.

A articulação entre ensino e extensão 
apresentou índices menos positivos do que os 
atribuídos à articulação entre ensino e pesquisa. 
No CCJEA, houve um predomínio de avaliação 
regular pelos docentes em relação à articulação 
ensino-extensão, assim como no CE e o CCMB, 
onde o item regular apresentou mais de 50% 

Gráfi co 7 – Avaliação pelos alunos de aspectos acadêmicos
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nos dois casos. No CCMB, porém, o índice de 
avaliação ruim foi quase irrelevante. O CCH e, 
especialmente, o CCET foram os centros que 
apresentaram os dados mais positivos, concen-
trando a maioria das respostas dos docentes no 
nível excelente/bom para a articulação ensino e 
extensão. 

No caso da articulação entre Graduação 
e Pós-Graduação, a análise do gráfi co permite 
constatar a avaliação mais negativa pelos pro-
fessores. No CCJEA e no CCET, as respostas 
foram menos negativas, com porcentagens um 
pouco mais altas de docentes avaliando a articu-
lação como excelente/bom e regular.

Para a avaliação das práticas curriculares, 
considerou-se um importante indicador a análi-
se dos momentos coletivos do trabalho docente 
na Universidade. Esses momentos favorecem o 
intercâmbio de informações, agilizando o traba-
lho didático-pedagógico e dando-lhe complexi-
dade, estimulando o compromisso profi ssional e 
o relacionamento interpessoal. Elegeu-se como 
descritor observável a participação em diferentes 
reuniões, nas quais a comunicação entre os do-

centes ocorre. Foi levado em consideração um 
conjunto de treze tipos de reuniões diferentes 
existentes na universidade, em sua grande maio-
ria reuniões didático-pedagógicas. 

No Quadro 14 estão registradas as respos-
tas dos professores. Na coluna “Participa” foram 
concentradas as respostas dos docentes em re-
lação à participação em reuniões, sem indicar a 
freqüência.

 Os dados indicaram que, de treze tipos de 
reuniões diferentes, em sete delas, em todos os 
Centros, concentraram-se porcentagens altas no 
quesito “não se aplica”. Esses dados podem ser 
explicados, em parte, pela especifi cidade do tipo 
da reunião na dinâmica da universidade Algu-
mas reuniões exigem representação de grupos, 
sendo, portanto, esperado um pequeno número 
de docentes como participantes. É o caso das 
reuniões do grupo de extensão da faculdade; 
da comissão de bolsas, do colegiado do qual é 
representante ou membro nato. Cabe conside-
rar, entretanto, que em alguns Centros o índice 

Gráfi cos 8 – Avaliação pelos professores de aspectos acadêmicos
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“não se aplica” foi muito alto, podendo indicar 
o não envolvimento com essas modalidades de 
reunião pela grande maioria dos docentes. 

As reuniões do colegiado do programa 
de Pós-Graduação também tem participação 
exclusiva dos professores que atuam nesse nível 
de ensino na PUC-SP, tendo sido os resultados 
compatíveis. 

As reuniões “com o coordenador do 
curso”, “de departamento” são os encontros 
que receberam maiores porcentagens em todos 
os Centros, com freqüência, em geral mensal. 
As reuniões “com equipes de estudo” também 
receberam grande indicação de participação 
pelos docentes de todos os Centros, sendo, na 
maioria deles, realizadas semanalmente, o que 
também ocorreu com as reuniões com grupos 
de pesquisa, com participação de 70 a 90% dos 
docentes, embora com índice menor no CCJEA 
(49,2%).

Os dados permitiram afi rmar que houve 
uma ampla participação dos docentes em mo-
mentos coletivos, voltados para as questões do 
ensino na universidade. Destaca-se o fato de as 
maiores porcentagens de professores registrarem 
a realização de encontros que ocorrem na Facul-
dade e no curso, mais próximos das atividades 

cotidianas de ensino e aprendizagem. Esses da-
dos explicitam a existência de uma sistemática 
de planejamento coletivo que contribui para a 
refl exão e o aperfeiçoamento do projeto de cur-
so e, especifi camente, da ação pedagógica junto 
aos alunos. 

Os ex-alunos também se manifestaram 
sobre questões do ensino na PUC-SP.

Quanto ao projeto de curso, os egressos 
avaliaram itens de formação relacionados com 
a Graduação. 

Levando-se em conta a totalidade das 
avaliações dos diferentes quesitos, pode-se con-
siderar que as avaliações dos ex-alunos foram 
muito positivas. A análise do material indicou 
que os itens melhor avaliados (com maiores 
porcentagens de excelente) envolvem tanto 
relacionamentos – o contato com os docentes 
dos cursos e a vivência universitária, convivendo 
com os diferentes grupos sociais, intelectuais e 
étnico-raciais – como os “conteúdos teóricos”. 

Em relação à infra-estrutura, tem boa 
avaliação a biblioteca e seu espaço físico, mas 
são classifi cados como aspectos que precisam de 
investimento os equipamentos de informática e 
audiovisual. Também receberam predomínio de 

Quadro 14 – Índices de respostas dos docentes sobre sua participação em reuniões
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Reuniões

% % % % % % % % % % 

1) Com equipes de estudo 61 39 91 10 89 11 74 26 79 21 

2) Com a coordenação de curso 80 20 95 5 87 13 96 4 87 13 

3) Com grupos de pesquisa 49 51 90 10 79 21 86 14 72 28 

4) De departamento 95 5 91 10 94 6 100 0 82 18 

5) Com associação de docentes 47 53 67 33 66 34 46 54 33 67 

6) Do colegiado do qual é representante ou 
membro nato 

36 64 58 42 42 58 54 46 62 38 

7) Do colegiado do programa de Pós-Graduação 12 88 11 90 23 77 7 93 4 96 

8) Com a direção 43 57 76 24 52 49 46 54 74 26 

9) Da comissão de didática 10 90 57 43 30 70 25 75 44 56 

10) Do grupo de extensão da faculdade 2 98 16 84 11 89 21 79 17 83 

11) Do comitê interno do PIBIC 3 97 14 86 9 91 4 96 14 86 

12) Da comissão de bolsas 3 97 5 95 10 90 7 93 0 100

13) Com agentes externos 13 87 43 57 28 72 29 71 28 72 
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classifi cação regular as atividades práticas (labo-
ratório, ofi cinas, clínicas, etc.) proporcionados 
pelo curso, assim como os estágios. 

No que se refere às atividades acadêmi-
cas vivenciadas nos cursos, também avaliadas, 
90,9% dos ex-alunos indicaram sua participa-
ção. Dentre os que indicaram sua participação, 
os estágios foram as atividades complementares 
mais indicadas pelos alunos (58,4%), seguida 
por eventos (50,6%). Projetos de ensino e de 
extensão foram pouco apontados, revelando pe-
quena participação dos ex-alunos e de 20 a 30% 
dos respondentes manifestam ter participado 
das demais atividades, ou seja, monitoria; pro-
jetos de pesquisa; disciplinas especiais e cursos 
de extensão. 

Dados e análises mais detalhadas sobre es-
ses itens podem ser encontrados, mais adiante, 
neste relatório, no tópico referente à dimensão 
Atendimento do Estudante.

Articulação entre o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) e os 
Projetos Pedagógicos dos cursos

Dar visibilidade às questões do ensino na 
PUC-SP com a preocupação de uma refl exão 
avaliativa inclui, necessariamente, o acompa-
nhamento do momento vivido pela universida-
de para construção do seu projeto pedagógico 
institucional em diálogo com as Diretrizes 
Curriculares do MEC, que mobilizou a comu-
nidade e desencadeou o processo de revisão e/ou 
elaboração dos projetos de curso. Esse processo 
ocorreu concomitantemente à discussão da im-
plantação das novas propostas das licenciaturas 
na universidade. A análise desse momento traz 
os elementos de realidade observável para a aná-
lise do indicador tratado nesse item do relatório: 
a articulação entre o PPI e os Projetos Pedagógi-
cos dos cursos.

O PPI explicita a concepção de Graduação 
que norteia essa modalidade de curso na uni-
versidade. Evidencia que o curso de Graduação 
não se restringe, atualmente, a uma formação 

estrita e especializada. Ele objetiva a aquisição 
de múltiplas competências, habilidades e di-
mensões formativas políticas, sociais e éticas, de-
senvolvidas a longo prazo, visando, sobretudo, 
à conscientização do futuro profi ssional quanto 
à perspectiva social da carreira escolhida. Nessa 
direção, a formação inicial deve apresentar uma 
base teórica sólida, que permita uma atuação em 
múltiplas direções, possibilitando uma vivência 
profi ssional criativa e capaz de responder aos 
desafi os. Deve, também, associar-se ao domínio 
de métodos analíticos e de múltiplos códigos e 
linguagens, estando esses três elementos direcio-
nados a uma formação geral e ampla, capaz de 
sustentar a diversidade de conhecimentos espe-
cífi cos necessários à formação de um profi ssional 
crítico e criativo. 

Por ser uma construção coletiva, o PPI é 
considerado como um instrumento que agrega 
as refl exões sobre o trinômio ensino, pesquisa e 
extensão, a produção dos conhecimentos, sobre 
a relação professor aluno e a prática pedagógica 
que orienta as ações institucionais. Assim, sua 
articulação com os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos é considerada um importante indicador, 
que vai sugerir o grau e a dinamicidade da vi-
vência acadêmica que é produzida no cerne do 
trabalho pedagógico da PUC-SP.

1. Construção do PPI e do PIFPEB 

Os processos desencadeados pela institui-
ção para a construção do PPI e do PIFPEB (Pro-
jeto Institucional para Formação de Professores 
da PUC-SP), demandaram uma imersão das 
instâncias acadêmicas da universidade no cená-
rio contemporâneo da Graduação. A construção 
dos projetos foi amparada fundamentalmente 
pela Lei 939497 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e sua normatização complementar, pe-
las orientações advindas do XI Fórum Nacional 
de Pró-Reitores de Graduação das universidades 
brasileiras, realizado em 1998, e também pelos 
resultados das refl exões produzidas em Fóruns e 
reuniões organizadas na PUC-SP.
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O CEPE, desde a promulgação da re-
ferida lei, passou a tomar medidas de acom-
panhamento das discussões, debates sobre ela 
e sua regulamentação, em nível nacional. À 
medida que esse processo foi se intensifi cando, 
o Conselho passou a organizar, internamente, 
discussões e debates para a compreensão das 
propostas das novas diretrizes e bases para a 
educação nacional.

As discussões curriculares foram desenca-
deadas a partir do primeiro Fórum na PUC-SP, 
ocorrido em fevereiro de 1999, que teve como 
produto um documento encaminhado ao MEC, 
explicitando indagações e questionamentos dos 
participantes ao documento preliminar sobre 
diretrizes curriculares.

Foram organizados, conforme decisão 
da Comissão de Ensino do CEPE, grupos de 
trabalho que assumiram a dinamização e a or-
ganização das discussões e estudos. Dois grupos 
foram compostos: o GT Projeto Pedagógico e 
Diretrizes Curriculares e o GT Formação de 
Professores. Na PUC-SP, ocorreram, paralela e 
integradamente, as discussões sobre as diretrizes 
curriculares nacionais e sobre a questão da for-
mação de professores para o ensino básico.

A Comissão de Ensino do CEPE enca-
minhou seis encontros do Fórum de Diretrizes 
Curriculares dos Cursos de Graduação, ocor-
ridos no período de 2001 a 2003, como uma 
estratégia encontrada para a defi nição de uma 
política de ensino de Graduação da PUC-SP 
garantindo as especifi cidades de cada área e a 
elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos. 

Os três primeiros encontros, realizados 
respectivamente em 17/04/2002, 24/04/2002 
e 20/09/2002, focalizaram as diretrizes curri-
culares dos cursos de Graduação. A partir da 
apresentação do relato de todos os cursos de 
Graduação da PUC-SP, foi possível estabelecer 
um quadro da situação atual dos cursos, das suas 
carências, das necessidades de alterações e das 
possibilidades de novas propostas.

Tais encontros contaram com a participa-
ção de todas as unidades nos debates voltados 
para a formulação de orientações gerais, para 
as defi nições de acompanhamento e avaliação, 
contribuindo para a construção de consensos.

Além dos encontros do Fórum, para sub-
sidiar o CEPE na discussão sobre a defi nição da 
política de Graduação, sua Comissão de Ensino 
considerou necessária a realização de discussões 
temáticas no colegiado. Essas discussões aconte-
ceram em sessões extraordinárias, cujos temas, 
desenvolvidos previamente por grupos de traba-
lho no interior da Comissão, foram os seguin-
tes: Concepção de Currículo – Flexibilização, 
Formação Generalista e Formação Específi ca, 
Interdisciplinaridad e Avaliação Institucional. 

Os estudos e debates forneceram elemen-
tos à Comissão de Ensino para a elaboração do 
PPI – Diretrizes para a Graduação da PUC-SP, 
orientador das reformas curriculares e da cons-
trução dos novos projetos pedagógicos para 
implementação das diretrizes curriculares na-
cionais, assegurando o processo permanente de 
qualifi cação do ensino da universidade.

Conforme especifi ca o Projeto, a política 
de Graduação da PUC-SP tem como referência 
os seguintes pressupostos e princípios:

Pressupostos:
Exercício da vida acadêmica com pluralismo 
e interdisciplinaridade, de modo a assegurar 
a diversidade de conhecimento por meio do 
debate das tendências teórico-metodológi-
cas presentes no processo de produção de 
conhecimento, no direcionamento social e 
na formulação de respostas profi ssionais às 
complexas demandas da realidade social con-
temporânea;
Compromisso com os valores humanísticos e 
éticos como princípio formativo, perpassan-
do o projeto pedagógico de cada curso.

Princípios:
Indissociabilidade das dimensões de ensino, 
pesquisa e extensão, assegurada pelo projeto 
pedagógico de cada curso;

•

•

•
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Consideração da dimensão formativa e in-
formativa no processo de ensino e aprendi-
zagem, a partir da compreensão do alunado 
nas suas inserções de classe social, de gênero 
e de religião, nas suas expressões de valores 
sociais, culturais e ideológicas e nas suas rela-
ções étnico-raciais;
Favorecimento de condições de acesso e 
permanência na universidade de indivíduos 
oriundos dos diferentes grupos sociais, in-
cluindo pessoas portadoras de defi ciências, 
sujeitos de diferentes experiências culturais e 
educacionais;
Garantia, nos múltiplos espaços em que se 
desenvolvem as atividades acadêmicas, do 
exercício da vivência universitária, compre-
endida como a convivência com a pluralida-
de das áreas de saber e de formação, com as 
diferenças sociais, intelectuais, culturais e ét-
nico-raciais, com questões e temas relativos à 
cidadania, ética e cultura e com diversas for-
mas de concretizar o processo de produção, 
transmissão e socialização do conhecimento;
Elaboração do projeto pedagógico de cada 
curso, em sintonia com o projeto educacional 
da universidade, com as diretrizes da Gradu-
ação, bem como com as diretrizes curricula-
res nacionais, considerando-se as vocações, as 
linhas de pesquisa e extensão de cada área;
Reconhecimento da atividade de estágio 
como dimensão indissociável do processo de 
formação do aluno, assegurada pela supervi-
são acadêmica e profi ssional, pela articulação 
com a política de estágio da universidade e 
pelo intercâmbio entre as unidades de ensino 
e os espaços socioocupacionais do mercado 
de trabalho;
Apoio à internacionalização dos cursos de 
Graduação, estimulando e oportunizando 
experiências diversifi cadas de mobilidade em 
instituições de educação superior estrangei-
ras, com o objetivo de ampliar o número de 
docentes e de estudantes de Graduação que 
participam de programas de cooperação, 

•

•

•

•

•

•

intercâmbio, complementação, aperfeiço-
amento, extensão universitária, estágios em 
centros de ensino e pesquisa no exterior;
Articulação nos cursos de Graduação, nos ca-
sos cabíveis, entre os bacharelados e os cursos 
de licenciatura, garantindo a identidade de 
cada área de conhecimento e buscando supe-
rar a dicotomia entre teoria e prática e entre 
as estruturas temáticas e o conhecimento 
pedagógico necessário.

Como já assinalado, no mesmo período 
2001-2004, ocorreu a elaboração do PIFPEB,6 
que apresenta os fundamentos para a elaboração 
dos projetos pedagógicos específi cos dos Cursos 
de Licenciatura existentes, hoje, na universida-
de, bem como de novos cursos que venham a 
ser propostos. Apresenta também as bases para a 
vinculação dos Cursos de Bacharelado e Licen-
ciatura, nos casos pertinentes.

O PIFPEB forma um conjunto de pro-
posições de caráter operacional que permitirá 
que a diversidade metodológica e epistemoló-
gica existente se realize, em conformidade com 
as perspectivas apontadas pelo PPI e de acordo 
com o perfi l do egresso e seus desdobramentos 
de ordem teórico-metodológico, constantes do 
mesmo Projeto.

Os debates que ocorreram na universida-
de, durante toda a elaboração do Projeto, ini-
ciaram-se em 1997, por solicitação da VRAC, 
tendo o CEPE desencadeado um processo de 
estudos sobre a formação de professores para a 
educação básica, proposta pela lei n. 9.394/96. 
Em 1999, foi desencadeado um Fórum de Li-
cenciatura.

Os encontros promovidos pela Comissão 
de Ensino a partir de 2001 tiveram como obje-
tivo básico elaborar subsídios para a defi nição de 
uma política de ensino de Graduação da PUC-
SP, garantindo as especifi cidades de cada área e 

6 Aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa na sessão 
de 03/11/2004, pelo Conselho de Administração e Fi-
nanças em 16/11/2004 e pelo CONSUN nas sessões de 
24/11/2004 e 16/02/2005.

•
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a construção dos respectivos planos pedagógicos 
dos cursos e de uma política de formação de 
professores. 

Na elaboração do PIFPEB, os membros 
da Comissão tiveram como referência aspectos 
discutidos nos Fóruns, sobre os quais houve 
concordância entre as várias unidades. Foram 
eles:

Articulação entre bacharelado e licenciatura;
Concepção de educação e de formação de 
professores, entendida a primeira como prá-
tica pedagógica, social, histórica e política e, 
a segunda, como resultante da indissociabili-
dade entre ensino, pesquisa e extensão, pau-
tada pela interdisciplinaridade e caracterizada 
como formação geral, garantindo o desenvol-
vimento de múltiplas competências;
Integração entre teoria e prática e entre a área 
de formação específi ca e a pedagógica;
Organização institucional: cada curso de 
Licenciatura teria seu colegiado próprio, do 
qual seria indicado um representante que 
comporia o colegiado de licenciatura da 
PUC-SP.

O PIFPEB defi ne, entre outros aspectos, 
os pressupostos, princípios norteadores da ela-
boração dos projetos dos cursos, apresentados a 
seguir:

Pressupostos:
Os Cursos de Licenciatura e os de Bachare-
lado (quando a eles vinculados) têm sua(s) 
identidade(s) vinculada(s) à estrutura temá-
tica e epistemológica da área de saber;
A prática da pesquisa, voltada às problemáti-
cas do processo de ensino-aprendizagem e às 
demandas da realidade escolar, é norteadora 
da formação profi ssional e da organização 
interna dos cursos;
Articulação entre as diferentes áreas de co-
nhecimento no interior de projetos de ativi-
dades e pesquisas comuns;
Garantia ao aluno de cursar simultaneamen-
te a Licenciatura e o Bacharelado.

•

•

•

•

•

•

•

•

Princípios:
Consideração das modalidades e níveis de en-
sino como referência para o desenvolvimento 
das atividades curriculares na formação ini-
cial graduada e na educação continuada do 
professor;
Compromisso com a prática educativa da 
escola pública como referência para o de-
senvolvimento das atividades curriculares 
na formação inicial graduada e na educação 
continuada do professor;
Concepção de aprendizagem como processo 
de construção de conhecimentos e o desen-
volvimento do pensamento autônomo, crí-
tico e ético como condição para a mudança 
de concepções, valores, atitudes, crenças e 
ações;
Realização de atividades que se constituam 
como espaços de interlocução qualifi cada e 
de problematização constante da prática pe-
dagógica em todas as suas dimensões;
Consideração da inserção do professor em 
um contexto social e histórico e a necessi-
dade de coerência entre a formação recebi-
da e a prática esperada, ou seja, o princípio 
da simetria invertida, tendo em vista que o 
preparo do professor deve ocorrer em lugar 
similar àquele em que ele vai atuar;
Consideração da perspectiva da educação 
continuada, da diversidade de experiências e 
do trabalho coletivo e interdisciplinar na ela-
boração e execução dos projetos pedagógicos 
dos cursos.

Também foram defi nidos o Eixo Articu-
lador, os Eixos temáticos, o Perfi l do egresso e a 
Matriz curricular dos cursos de Licenciatura.

Como indicado pelo PIFPEB, a cons-
trução do projeto pedagógico e sua respectiva 
operacionalização nos cursos de Licenciatura e 
de Bacharelado vinculados serão realizados pela 
construção de três núcleos de planejamento e 

•

•

•

•

•
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gestão pedagógica, distintos e inter-relaciona-
dos. Esses Núcleos são: de Área, de Formação 
de Professores e de Bacharelado. 

O núcleo de Área tem por objetivo ofe-
recer aos alunos de Licenciatura e Bacharelado 
(vinculado) de uma área específi ca os funda-
mentos teórico-metodológicos que identifi cam 
sua especifi cidade epistemológica. O Núcleo 
de Formação de Professores visa a oferecer 
tanto os conteúdos que se desdobrem dos fun-
damentos apresentados pelo Núcleo de Área, 
quanto aqueles que se desdobrem da refl exão 
pedagógica, objetivando a ressignifi cação dos 
chamados conteúdos específi cos no processo de 
ensino-aprendizagem da escola básica. O Nú-
cleo de Bacharelado tem por objetivo oferecer os 
conteúdos que se desdobrem dos fundamentos 
apresentados pelo Núcleo de Área, no sentido 
da sua operacionalidade funcional.

A identidade própria para a formação de 
professores será assegurada por um Sistema de 
Gestão Acadêmica formado por colegiados e co-
ordenadores. Haverá, dentro de cada Faculdade, 
um colegiado para cada curso de Licenciatura 
formado pelos professores que constituem os 
seus respectivos Núcleos, vinculado ao Con-
selho Departamental. O mesmo ocorrerá com 
os coordenadores, sendo um para cada curso e 
um geral, que assumirá uma coordenação geral 
formada pelos demais (membros natos), das li-
cenciaturas, em nível da universidade. 

Pode-se constatar que o percurso assu-
mido pela PUC-SP para construção do PPI, 
criando espaços coletivos para debates e consen-
sos, envolvendo todos os segmentos, garante a 
legitimidade da política da Graduação e da for-
mação dos professores, que nortearão os planos 
pedagógicos dos cursos.

2. Compatibilidade entre currículo 
e programas com as Diretrizes 
Curriculares do MEC e inovações 
da área

Esse indicador especifi ca as exigências de-
fi nidas pela universidade para a construção dos 
projetos pedagógicos dos cursos.

O processo desencadeado pela PUC-SP 
para construção do PPI, associado às discussões 
das diretrizes curriculares nacionais, acarretou 
mudanças no eixo de construção dos projetos 
pedagógicos dos cursos de Graduação, com uma 
nova concepção na organização curricular. O 
PPI torna-se, assim, o documento básico para 
todos os cursos, e o PIFPEB, que contempla os 
fundamentos do primeiro, constitui-se como 
o documento complementar que determina as 
diretrizes para as Licenciaturas e Bacharelados 
vinculados.

Calcado em documentos orientadores 
que defi nem os parâmetros da nova composição 
dos projetos pedagógicos dos cursos de Gradua-
ção da PUC-SP, desencadeou-se um processo de 
revisão curricular na universidade.

Foram concretizadas as orientações prin-
cipais (em Roteiro anexo ao Projeto) a serem 
consideradas na elaboração ou revisão dos pro-
jetos, de forma a consubstanciar e normatizar a 
compatibilidade dos currículos dos cursos com 
o PPI, as Diretrizes curriculares do MEC e as 
inovações da área.

O Projeto pedagógico é entendido na 
Universidade como um processo permanente 
e coletivo de refl exão, análise, tomada e acom-
panhamento avaliativo de decisões, na busca 
de alternativas viáveis para a concretização dos 
princípios e objetivos da instituição. Pauta-se 
pela democracia, pela cooperação, tendo como 
referência a formação/educação em contínuo 
movimento como estratégia essencial para o fazer 
universitário. Em item específi co, são retomadas 
as orientações sugeridas pelas diretrizes curricu-
lares da Graduação a serem consideradas. 
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A elaboração dos projetos de cursos, den-
tro das novas orientações, implicaram alterações 
organizacionais da universidade, as quais dizem 
respeito a processos acadêmicos administrativos, 
como o registro das informações acadêmicas, 
reformulação de contratos docentes, revisão do 
sistema de disciplinas e créditos, entre outros, 
apontados pelo PPI. As adequações vêm sendo 
consideradas quando da aprovação das revisões 
e das novas propostas de cursos.

Está ainda indicada no PPI a importância 
da formação continuada do corpo docente e ad-
ministrativo como condição para a implemen-
tação do novo modelo didático-pedagógico que 
rompe com uma cultura disciplinar fragmentada 
e estanque. Essas iniciativas serão incorporadas 
pelos cursos, não somente durante a elaboração 
das propostas, mas previstas nos momentos de 
sua implementação. 

As especifi cidades das orientações cons-
tantes dos documentos produzidos pela univer-
sidade constituíram condição fundamental para 
assegurar a compatibilidade do currículo e dos 
programas dos cursos com as expectativas de 
formação do aluno especifi cadas no PPI ou no 
PIFPEB, com as diretrizes curriculares do MEC 
e inovações da área.

Os princípios educacionais, registrados no 
PPI, foram investigados, junto aos professores e 
alunos participantes da avaliação, reconhecen-
do-se a importância de serem consideradas as 
manifestações desses segmentos no momento 
em que a universidade implanta os projetos de 
cursos, formulados com base no PPI e nas dire-
trizes curriculares do MEC. 

Alunos e professores foram convidados 
a se manifestar sobre os dez princípios educa-
cionais registrados no PPI que caracterizam a 
política de Graduação da PUC-SP.

Para avaliar os indicadores propostos, uti-
lizou-se a escala tipo Lickert de cinco pontos: 1. 
Grande importância, 2. Média importância, 3. 
Pouca importância, 4. Não saberia indicar e 5. 
Nenhuma importância. A pergunta geradora foi 

a seguinte: Qual o grau de importância atribuído 
a cada um dos princípios educacionais abaixo rela-
cionados no desenvolvimento de seu curso? 

Princípios da Graduação previstos no 
PPI:

Formar profi ssionais com um espírito crítico, 
de participação ativa;
Formar profi ssionais para serem agentes de 
mudanças;
Auxiliar a comunidade à qual pertence com 
base no conhecimento científi co;
Desenvolver projetos que minimizem a 
exclusão social e promovam a dignidade hu-
mana;
Desenvolver ações que promovam a difusão 
de conhecimento científi co;
Praticar uma educação multicultural;
Trabalhar para um processo de mobilização e 
integração social;
Promover a formação ética;
Promover a produção de conhecimento na 
área científi ca.

As análises indicaram que, de maneira ge-
ral, os professores de todos os cinco Centros, em 
todos os itens, evidenciaram uma visão mais oti-
mista que os alunos, em relação à consideração 
dos princípios do PPI no trabalho pedagógico 
do curso. 

Para os docentes dos Centros CCJEA 
(75%), CCH (97%), CCET (93%) e CCMB 
(75%), o princípio educacional mais consi-
derado no curso foi “formação profi ssional com 
espírito crítico de participação ativa”. Essa valori-
zação é também reconhecida pelos alunos, que 
registraram as maiores porcentagens nesse que-
sito: CCJEA (58%); CE (78%); CCH (74%); 
CCET (51%) e CCMB (49, %). Para o CE, o 
princípio com maior porcentagem foi “promo-
ção da formação ética” (95%).

Outros dois princípios reconhecidos por 
71 a 89% dos docentes dos centros CE, CCH 
e CCET, como de muita importância no desen-
volvimento do curso, foram: “formar agentes de 
mudança” e “promover a produção de conhecimen-

•
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to na área científi ca”. No CCJEA e no CCMB, 
os dois princípios citados são reconhecidos por 
mais da metade dos professores. Há relativa 
concordância dos alunos quanto à valorização 
desses princípios, considerando que o consenso 
é menor que o dos professores. 

 “O trabalho para um processo de mobi-
lização e integração social” foi o princípio que, 
de forma unânime, recebeu as menores porcen-
tagens de manifestação, tanto dos professores 
como dos alunos nos seguintes Centros: CCJEA 
(36% e 22%); CCET (44% e 22%) e CCMB 
(33% e 30%). Foi um dado aparentemente 
contraditório, considerando os princípios mais 
valorizados.

Nota-se, por meio da análise dos dados, 
que alguns índices apontam a necessidade de 
reajustes nos projetos dos cursos, que são re-
gistrados a partir da exploração de descritores 
relativos à construção do PPI, sua compatibili-
dade com as diretrizes curriculares do MEC e as 
inovações na área. 

Os dados analisados são importantes nes-
te momento da universidade, que tem exigido 
ações e refl exões de reformas curriculares de cur-
sos, além da criação de novos cursos com base 
em pressupostos os princípios orientadores do 
PDI consubstanciados no PPI. Essas ações re-
metem a uma constante revisão de atendimento 
às necessidades e aos ajustes tanto para atender 
às exigências impostas pela reestruturas das áre-
as do conhecimento, como às necessidades dos 
estudantes universitários. 

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

Coerente com o cronograma do PDI, 
em 2005, desencadeou-se o processo de imple-
mentação do PPI e do PIFPEB, com priorida-
de para o segundo, tendo-se como expectativa 
sua implantação em dez cursos de Licenciatura 
da universidade e as reformas curriculares dos 

bacharelados a eles vinculados. São eles: Físi-
ca, Matemática, História, Geografi a, Ciências 
Sociais, Português, Inglês, Espanhol, Francês, 
Ciências Biológicas e Filosofi a.

Embora com expectativa de consecução 
até 2006, alguns cursos apenas com Bacharelado 
também fi zeram encaminhamento de propostas 
de revisão para adequação às diretrizes curricu-
lares, como foi o caso de Medicina, Fonoaudio-
logia e Jornalismo, cursos que estão em processo 
de tramitação pelos diferentes níveis colegiados. 

A PUC-SP mantém cuidado e rigor na 
produção dos projetos de cursos, buscando 
seu aperfeiçoamento. Assim, é exigida uma 
tramitação que implica diferentes níveis de 
discussão, análises críticas, encaminhamentos 
e deliberações. 

Apresentam-se, a seguir, as principais 
etapas a serem percorridas no processo de cons-
trução dos projetos de cursos da Graduação 
com vista à sua criação, suas alterações ou sua 
reforma. Cada etapa contempla ações específi cas 
e tem o envolvimento de diferentes segmentos, 
como se verifi ca nas informações constantes do 
Quadro 15.

O processo de revisão dos cursos foi 
desencadeado na Universidade seguindo o 
percurso das etapas anteriormente apontadas, 
presenciando-se muitos momentos de debates e 
estudos nas diferentes estâncias. Constatou-se, 
nesse contexto, um movimento orientador para 
apoiar as unidades proponentes, coordenado 
pelo CEPE, por meio da Comissão de Ensino 
e integrado com a Consultec. Essas ações carac-
terizaram-se como ofi cinas, entrevistas e docu-
mentos orientadores. 

Alguns problemas foram encontrados 
como viabilidade fi nanceira de alguns projetos, 
revisões na estrutura de matrícula, necessidade 
de revisões da proposta e impossibilidade de 
conclusão e aprovação dos projetos em tempo 
hábil em função do vestibular de 2006.

Diante das questões assinaladas, foi 
elaborada e aprovada pelo CONSUN, em 
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Quadro 15 – 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 aprovação pelo Conselho de Centro 
com base em Parecer substanciado elaborado por 
parecerista não participante do projeto 

Integrantes do Conselho de Centro 

Ações Envolvidos 

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

Especialistas da Consultec 

2 – Manifestação da unidade proponente face aos 
aspectos levantados pela Consultec 

Mesmos participantes da primeira ação da 1ª etapa 

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

Integrantes da Comissão de Ensino 

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

Integrantes do CEPE 

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 infra-estrutura e 
financeiras 

Integrantes do CAF 

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

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

3ª Etapa: Instância de apreciação técnica, de mérito social comunitário, 
de adequação jurídica, de viabilidade administrativa e fi nanceira
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31/08/2005, a proposta de aprovação da pro-
gramação do 1° ano dos cursos de Licenciatura e 
Bacharelado vinculados para início em 2006.

Como documento orientador dessa eta-
pa, foi expedido um “Roteiro para Análise e 
Parecer sobre as Propostas de Reforma Curri-
cular dos Cursos de Licenciatura e Bacharela-
dos” pela VRAC, tendo ouvido o CEPE. Esse 
documento retomou as orientações expressas 
nos Projetos, indicando os principais critérios/
parâmetros para análise dos pareceristas, assim 
discriminando: 

A implantação dos projetos de cursos 
agregou características avaliativas, cujas infor-
mações deverão instrumentar sua continuidade, 
podendo ocorrer reajustes a partir de 2006.

Em fi nal de 2005, os cursos de licencia-
tura e bacharelado vinculados, da universidade, 
concluíram os projetos e encontravam-se na 
segunda etapa do processo, ou seja, na segunda 
instância de apreciação técnica, realizada pela 
Consultec e de mérito acadêmico e aprovação 
efetivada pela Comissão de Ensino e CEPE, as-
segurando os próximos encaminhamentos para 
aprovação e início da nova proposta do curso.

4. A vivência da construção/revisão 
do Projeto de curso

Como ilustrativo da vivência, pelos cursos, 
do processo de revisão ou construção das novas 
propostas curriculares, são apresentados, de 
forma sintética, os encaminhamentos adotados 
por alguns cursos da universidade, sendo quatro 
de Licenciatura: Português, Inglês, Espanhol, 
Francês e dois de Bacharelado, respectivamente, 
Fonoaudiologia e Medicina. 

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 

Ações Envolvidos 

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

Direção da Faculdade, Coordenador de Centro e outros 

2 – Encaminhamentos junto à comunidade interna Segmentos definidos pela unidade proponente e Direção da 
Faculdade 

3 – Encaminhamentos junto á comunidade externa Segmentos definidos pela unidade proponente e Direção da 
Faculdade 

4ª Etapa: Instância superior de deliberação e encaminhamentos

5ª Etapa: Implementação do Projeto

Figura 13  – Alunos do curso de Letras

• Revisão dos projetos do curso de Letras: 
Português, Francês, Inglês e Espanhol

A reforma curricular dos cursos de Letras 
caminhou integrada com o projeto de revisão 
curricular das licenciaturas da PUC-SP, que 
remonta a 1994, quando tiveram início as dis-
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cussões crítico-refl exivas com vistas à criação de 
cursos de Formação de Professores da PUC-SP, 
por meio de Fóruns de Licenciatura.

O processo da reforma dos cursos iniciou-
se, efetivamente, em 1997, quando o CEPE 
promoveu discussões com vistas à compreensão 
da nova legislação (Lei Nº 9394/96). Fóruns e 
Comissões de Licenciatura foram organizados 
com o objetivo de promover discussões a respei-
to dos rumos a serem seguidos.

No âmbito da Faculdade de Comunica-
ção e Filosofi a, assumiu a coordenação e imple-
mentação do trabalho o Núcleo de Letras, que 
congrega os coordenadores dos cursos de Letras 
da Faculdade e os chefes dos Departamentos 
envolvidos nos cursos, sendo presidido pela di-
reção da Faculdade. 

O trabalho foi desenvolvido em etapas, 
partindo-se, inicialmente, do mapeamento das 
representações de professores e alunos sobre o 
curso, efetuado em sala de aula. Em seguida, foi 
realizado, em setembro de 2002, o VII Simpó-
sio de Letras – Letras na PUC-SP em tempos 
de transformação –, organizado pelo Núcleo 
de Letras. Nesse espaço, foram encaminhadas 
discussões sobre os aspectos positivos e negati-
vos do curso, contando com a participação de 
docentes e alunos.

Em junho de 2003, constituiu-se, no âm-
bito institucional, um Grupo de Trabalho for-
mado por um representante de cada curso, com 
experiência acumulada na área de formação de 
professores, além de representantes da VRAC. 
A esse GT atribuiu-se a tarefa de elaborar a 
proposta do projeto institucional dos cursos de 
formação de professores. 

Em novembro de 2003, a VRAC insta-
lou o GT que conceberia o PIFPEB, aprovado 
pelo CONSUN em novembro de 2004. Nes-
se momento, o Núcleo de Letras constituiu a 
Comissão de Reforma dos cursos de Letras, que 
vem trabalhando ininterruptamente desde en-
tão, tendo sido responsável pela formulação do 
Projeto. Essa Comissão foi formada por dois re-

presentantes dos Departamentos envolvidos nos 
cursos (Português, Francês, Inglês, Lingüística, 
Arte e Espanhol) e contou, também, com a de-
signação de duas assessoras, indicadas por terem 
experiência na área de formação de professores. 
Os trabalhos desse grupo foram acompanhados 
pelo Núcleo de Letras e pelo Conselho Departa-
mental da Faculdade.

As atividades voltadas para a revisão dos 
projetos de curso foram desencadeadas e tive-
ram por base os documentos ofi ciais, os dados 
coletados no VII Simpósio de Letras, as discus-
sões realizadas pelos Departamentos envolvidos, 
além das diversas apreciações e pareceres recebi-
dos, inclusive de órgãos de avaliação do MEC. 

O processo foi bastante complexo, o que 
difi cultou os trabalhos, pois os cursos de Letras 
apresentavam particularidades que os dife-
renciavam dos demais cursos de Licenciatura 
da PUC-SP. Em sua versão implementada em 
1988, o curso oferecia 27 habilitações simples e 
compostas, operacionalizadas de forma integra-
da (com disciplinas comuns). Essa foi a alterna-
tiva adotada para a manutenção de um número 
razoável de alunos nas salas de aula, condição 
sine qua non de sobrevivência do curso. Porém, a 
necessidade de se adequar a um projeto institu-
cional menos fl exível eliminou, em um primeiro 
momento, algumas possibilidades até então exis-
tentes. A oferta da Licenciatura em duas línguas 
foi uma delas. Esses aspectos acarretaram muitas 
discussões sobre o novo projeto, por parte dos 
alunos, que apresentaram muitas críticas à nova 
proposta. Trata-se de uma difi culdade que con-
tinua exigindo estudos da comissão de reforma, 
que tem o desafi o de buscar alternativas para 
resgatar essa característica do curso de Letras. 

O projeto está em fase de implantação, 
conforme as diretrizes da Universidade. Dada a 
complexidade do curso, o processo institucional 
desencadeado para a discussão e defi nição das 
licenciaturas, além da complexidade interna da 
Faculdade, o Núcleo de Letras instaurou, em 
dezembro de 2005, uma Comissão de Imple-
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mentação da nova proposta do curso, consti-
tuída por: quatro coordenadores dos cursos de 
Letras; dois representantes do Departamento de 
Arte; dois representantes do Departamento de 
Lingüística; um representante do Departamento 
de Inglês; um representante do Departamento 
de Francês; um representante do Departamen-
to de Português; um representante do curso de 
Espanhol; um representante da Faculdade de 
Educação; um representante do Departamento 
de Filosofi a; dois representantes discentes.

Essa comissão tem o objetivo de zelar pela 
implementação dos novos cursos, com novas 
propostas, como também pelo acompanhamen-
to de todo o processo. Seu trabalho está sendo 
operacionalizado por meio de subcomissões, 
voltadas a cuidar: a) do currículo de passagem 
(estudo das possíveis equivalências entre os dois 
currículos); b) das orientações e acompanha-
mento dos professores; c) da avaliação contínua 
do processo. 

Cabe destacar que a comissão vem bus-
cando alternativas para propiciar um trabalho 
interdisciplinar e interdepartamental, em con-
sonância com a natureza de algumas disciplinas 
(ou outras modalidades pedagógicas). Estão 
previstas reuniões mais amplas, com todos os 
professores do 1º ano que participam da imple-
mentação dos novos projetos de curso, median-
te cronograma publicado no início do semestre 
letivo. Programaram-se reuniões sistemáticas 
para encaminhamentos e tomadas de decisões 
necessárias ao processo de implantação. 

No início do 1º semestre de 2006, reali-
zou-se um seminário, envolvendo todos os pro-
fessores dos cursos, com o objetivo de socializar 
a nova proposta, focalizando seus princípios 
norteadores e evidenciando aspectos que reque-
rem o aprimoramento e o resgate do espírito de 
trabalho em grupo. 

• Revisão do projeto do curso Fonoaudiologia

O processo dessa reforma tinha como 
cenário nacional as mudanças na política de 
educação superior decorrentes do processo de 

aprovação da LDB e da implantação da política 
de avaliação dos cursos do MEC/INEP, somadas 
ao processo interno de reestruturação acadêmica 
da universidade. Vários acontecimentos corro-
boraram para o início de um debate sobre novas 
modifi cações a serem implementadas no projeto 
pedagógico do curso. 

Inicialmente, a equipe da Faculdade pen-
sava que a reforma que realizaria seria de cunho 
metodológico, porque os campos de saber e os 
eixos de formação do currículo vigentes na épo-
ca atendiam ao perfi l profi ssional que se buscava 
formar. No entanto, à medida que as discussões 
avançaram sobre as competências e habilidades, 
cruzando os dados das avaliações do curso e a 
opinião de docentes engajados no processo da 
reforma, foi possível compreender que o traba-
lho conduzia à construção de um novo projeto. 
Para tanto, seria necessário defi nir as prioridades 
quanto aos fundamentos da formação pretendi-
da, atendendo às dimensões acadêmica, huma-
na e social dos formandos. Nos debates sobre 
a reforma, focalizaram-se não somente as com-
petências técnico-científi cas, mas também, as 
socioculturais – eixo de formação que visa a im-
plicar o estudante nas transformações urgentes e 
necessárias no campo da saúde e da educação. 

O projeto pedagógico parte da noção de 
que o egresso do curso de Fonoaudiologia deve 
ser competente política e tecnicamente, tendo 
a ética como mediadora dessa dupla dimensão. 
É preciso que saiba atuar na sua especialidade, 
mas também que tenha responsabilidade, com-

Figura 14  – Atividades na DERDIC
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promisso e autonomia para tomar decisões em 
defesa de melhores condições de vida da popu-
lação. 

 Os princípios orientadores foram:
Implantação de atividades de vivências for-
madoras, estágios curriculares e outras mo-
dalidades pedagógicas que propiciem a in-
tegração entre o saber acadêmico e a prática 
profi ssional, valorizando o desenvolvimento 
de competências e habilidades;
Defi nição de prioridades em relação às áreas 
do conhecimento que fundamentam uma 
sólida formação profi ssional baseada na con-
cepção da Graduação como etapa inicial de 
um processo de formação continuada, per-
mitindo maior fl exibilização do curso;
Flexibilização curricular entendida como: a) 
construção de uma estrutura e uma dinâmi-
ca curriculares que permitam ao estudante 
planejar seu percurso e submeter à avaliação, 
para registro no histórico escolar, as atividades 
desenvolvidas por iniciativa própria, dentro 
ou fora da instituição ou curso, e que tenham 
enriquecido sua formação; b) estrutura que 
contemple a interdisciplinaridade em todas 
as modalidades pedagógicas do curso; e que 
ainda integrem estudantes em diferentes mo-
mentos da formação;
Articulação das atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão, por meio de defi nição de linhas 
de pesquisa articuladas com programas de 
Pós-Graduação;
Introdução de novos métodos e ambiente de 
ensino-aprendizagem, inclusive com a im-
plantação gradativa de atividades de ensino a 
distância, que fortaleçam a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão;
Reelaboração de instrumentos e sistemáticas 
de avaliação do curso condizente com a pro-
posta curricular;
Introdução dos estudantes em ambientes de 
trabalho, por meio de atividades na moda-
lidade “vivências formadoras”, no primeiro 
ano do curso;

–

–

–

–

–

–

–

Preparação profi ssional para desenvolver 
ações integrais de saúde, individuais e cole-
tivas;
Integração entre ensino, serviço e comuni-
dade, com o objetivo de trazer soluções para 
os problemas de saúde da população, consi-
derando a educação como instrumento de 
ações sociais e os serviços como instrumento 
de alterações nas práticas de ensino;
Fundamentação teórico-prática para atuação 
como generalista, capacitado para realizar, 
no campo fonoaudiológico o diagnóstico, a 
terapia e a promoção e proteção da saúde nos 
diferentes ciclos de vida.

A proposta está assentada em uma abor-
dagem metodológica menos centrada na comu-
nicação oral e/ou escrita de assuntos tratados 
em disciplinas isoladas e mais nos processos de 
aprendizagem do discente. Suas estratégias estão 
direcionadas para o crescimento e desenvolvi-
mento do estudante, abarcando a percepção da 
necessidade de estudo permanente das questões 
profi ssionais, o desenvolvimento de posturas, 
atitudes e habilidades que valorizem a inserção 
individual e grupal dos estudantes no campo 
profi ssional e na sociedade. O projeto também 
aperfeiçoa a formação em saúde pública e incor-
pora vivências, ofi cinas e disciplinas teóricas que 
tratam da realidade dos problemas contemporâ-
neos de saúde da população brasileira, integran-
do, dessa forma, ensino, serviço e comunidade. 

• Elaboração do projeto do curso de Medicina

A primeira reunião da comissão nomea-
da para elaborar o novo projeto pedagógico do 
curso de Medicina, implantado a partir do ano 
de 2006, ocorreu em 2001. Ao longo de quatro 
anos de trabalho, debateram-se idéias, em busca 
de um novo ideal: Se hoje ingressássemos em 
um curso de Medicina, como ele seria?

O projeto foi construído nos contrapon-
tos entre a vivência da equipe da Medicina, na 
Graduação, em décadas passadas, a experiência 
profi ssional acumulada, como médicos e como 
docentes da PUC-SP, as exigências legais (nacio-

–

–

–
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nais e institucionais) e a realidade. As reuniões 
se realizaram, no mínimo, semanalmente, às 
quintas-feiras. O grupo iniciou seu trabalho 
estudando a legislação pertinente, os textos e 
as publicações sobre reformas curriculares em 
outros cursos, de áreas médicas ou não, e ana-
lisando a situação da Graduação. O primeiro 
resultado foi a proposição do perfi l do profi ssio-
nal a ser conquistado, discutido e aprovado nos 
órgãos colegiados.

Considerando esse perfi l e os estudos e 
as discussões realizados, tornou-se claro que a 
proposta caminharia para a utilização de formas 
ativas de ensino/aprendizagem. Essa opção sur-
giu espontaneamente, no âmbito da comissão, 
e tomou corpo e forma de modo consensual. 
Tanto professores, quanto alunos e consultores 
depreenderam, de forma natural e inequívoca, 
que formar um médico acolhedor, ético, gene-
ralista, cientifi camente rigoroso e sujeito de sua 
formação trazia o desafi o de implantar a educa-
ção problematizadora.

 Nesse ínterim, respondeu-se à convoca-
tória lançada pelos Ministérios da Educação e 
da Saúde para todos os cursos de Medicina do 
país em processo de reforma de seus currículos. 
Vinte projetos foram selecionados para o Pro-
grama de Incentivo às Reformas Curriculares 
dos Cursos de Medicina (Promed). A proposta 
de Sorocaba foi contemplada, obtendo 95,8 
entre os 100 possíveis. Por meio do Promed, 
a Faculdade vem recebendo uma verba que 
totalizará R$1.200.000,00 destinada à criação 

e à operacionalização da reforma curricular, 
dividida em seis parcelas. A conquista desse im-
portante benefício viabilizou uma série de ações 
para a concretização do processo de mudança e 
reposicionou o curso de Medicina de Sorocaba 
no cenário da discussão do ensino médico no 
país.

Gradativamente, a discussão do pré-pro-
jeto de reforma curricular foi-se ampliando, 
não só entre os docentes e discentes do curso de 
Medicina, mas também com os profi ssionais de 
saúde responsáveis pela coordenação da saúde 
no Município de Sorocaba e no estado de São 
Paulo. Isso se fez necessário para legitimar e di-
vulgar o processo e para honrar os convênios de 
cooperação existentes.

Várias ações foram executadas com o in-
tuito de ampliar a discussão e a construção cole-
tiva do projeto. Dentre elas, pode-se destacar:

Criação do Fórum Permanente de discussão 
da reforma curricular;
Eventos para capacitação do corpo docente, 
contando com a participação de professores 
da PUC-SP e de outras instituições;
Comparecimento de professores e de alunos 
à quase totalidade de eventos relacionados 
ao ensino médico, com apresentação de 
trabalhos, mostrando ações executadas com 
o propósito de testar e avaliar idéias a serem 
utilizadas no futuro projeto;
Criação e execução do projeto “Vivendo o 
SUS”, voltado inicialmente para alunos do 
1º ano do curso de Medicina, que, em regi-
me de imersão, por uma semana, visitaram 
famílias, acompanhados pelos agentes comu-
nitários de saúde em áreas abrangidas pelo 
Programa Saúde da Família. Os resultados 
promissores, avaliados pelos gestores da saú-
de e por professores e alunos, repercutiu na 
ampliação desse projeto para outras séries;
Criação e execução do projeto piloto “Prá-
tica Multidisciplinar em Saúde”, durante o 
segundo semestre do ano de 2005, envol-
vendo professores e alunos dos três cursos do 

–

–

–

–

–

Figura 15 - Atividades dos alunos de medicina



En
si

no

73

CCMB (Ciências Biológicas, Enfermagem e 
Medicina) e todas as Unidades do Programa 
Saúde da Família. Os resultados acadêmicos 
desse projeto foram incorporados na reforma 
curricular, no módulo intitulado Prática em 
Atenção à Saúde, que utiliza a metodologia 
da problematização para seu desenvolvimento;
Consultoria com professores da universidade 
de Maastricht, Holanda, que têm trinta anos 
de experiência no ensino de Graduação da 
Medicina com o uso de metodologias ativas. 
Dois professores estiveram em Sorocaba, por 
três dias, para evento aberto a todos os do-
centes e alunos e a eles foi submetido nosso 
pré-projeto para avaliação crítica;
Reformas físicas e aquisição de equipamentos 
necessários para a implantação do novo pro-
jeto, como: construção de salas para reuniões 
de pequenos grupos, incremento do acervo 
da biblioteca, acompanhada de reforma físi-
ca, reforma e criação de novos laboratórios, 
entre outros;
Inúmeras reuniões com alunos, professores e 
funcionários para explicitação e análise das 
propostas que resultaram no novo Projeto 
Pedagógico.

O projeto foi apresentado em sua versão 
fi nal a toda comunidade acadêmica, antes da 
tramitação pelos órgãos colegiados e fi cou dis-
ponível para consulta na página do CCMB na 
Internet. Nas diferentes instâncias da universi-
dade, colheu críticas pertinentes e instigadoras 
que propiciaram sua lapidação.

Obviamente, todo processo de mudança 
causa reações, com variáveis graus de intensi-
dade e em todos os segmentos da comunidade. 
Acredita-se, porém, que o currículo deva estar 
contextualizado e integrado com a realidade e 
que nunca estará defi nitivamente pronto. Ao se 
propor uma avaliação sistemática de sua implan-
tação e sua conseqüente correção, procurou-se 
garantir a permanente atualização do processo. 

–

–

–

5. Resultados de avaliações 
externas e propostas curriculares

Procurou-se investigar, junto aos cursos 
que foram avaliados, em consonância com as di-
retrizes do MEC, pelas Comissões de Avaliação 
Externa e pelo Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (ENADE), os encaminhamentos 
adotados para tomadas de decisões que implicas-
sem melhoria do projeto de curso, favorecendo 
a qualidade do trabalho de ensino. 

Dados de oito cursos avaliados em 
2004/2005 evidenciaram que os indicativos de 
avaliação externa estão sendo considerados na 
construção dos novos projetos de curso da uni-
versidade. Constatou-se a adoção de medidas 
concretas imediatas, que incidiram sobre ações 
docentes, como integração de disciplinas e am-
pliação de atividades de pesquisa e extensão in-
tegradas ao ensino. Verifi cou-se, ainda, a adoção 
de iniciativas para favorecer a gestão do ensino. 

Dados e análises mais detalhadas desse 
item podem ser encontrados mais adiante neste 
relatório, no tópico referente à dimensão Avalia-
ção e Planejamento.

ENCAMINHAMENTOS PARA 
TOMADA DE DECISÕES

Potencialidades e fragilidades

A excelência da formação sempre cons-
tituiu marca da PUC-SP em sua trajetória na 
educação superior. Essa visão da universidade 
é legitimada pelo trabalho realizado no ensino, 
indissociado da pesquisa e da extensão, e pelas 
condições institucionais que favorecem sua efe-
tividade.

Os documentos ofi ciais da PUC-SP têm 
procurado explicitar as intenções do ensino 
que constituem referenciais orientadores da 
apreciação da realidade. O ensino é orientado 
pela preocupação com a excelência acadêmica, 
que compõe a formação do aluno marcada pe-
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los compromissos, valores e pelas concepções 
expressos na missão institucional, no PDI e no 
PPI. 

Dentre os pressupostos a serem observa-
dos na formação universitária, destaca-se a qua-
lifi cação que conduza o aluno a desenvolver sua 
capacidade de lidar com problemas e a buscar 
soluções, assegurada pelo rigor teórico, metodo-
lógico e técnico na apreensão dos conhecimentos 
e pela articulação, sistematização e produção do 
conjunto de conhecimentos básicos e específi cos 
de cada área e outros de áreas complementares. 
Também é salientado o elevado padrão de com-
petência profi ssional pelo domínio de instru-
mental técnico operativo e das habilidades de 
cada área de formação, capacitando o estudante 
para a atuação nas diversas realidades e âmbitos 
de pesquisa e exercício profi ssional.

O PPI evidencia a sólida formação huma-
nista associada à formação técnica, a perspectiva 
crítica ante a realidade social e os compromissos 
éticos, de moral cristã e de responsabilidade so-
cial que deve perpassar os projeto dos cursos.

Tendo como base esses referenciais, foram 
desencadeados os procedimentos de auto-ava-
liação que ocasionaram o levantamento de po-
tencialidades e fragilidades relativas ao ensino na 
Universidade, com o objetivo de dar subsídios 
para a proposição de encaminhamentos dirigi-
dos à tomada de decisões. 

Considerando-se o contexto da avaliação, 
constatou-se que a PUC-SP vive um momento 
importante de revisão dos projetos de cursos da 
Graduação para implantação das diretrizes curri-
culares, orientado pelo atual Projeto Pedagógico 
Institucional. Trata-se do processo de se repensar 
para responder aos desafi os da atualidade. 

O dados avaliativos evidenciaram, no que 
se refere às intenções relativas ao ensino e às prá-
ticas implementadas, a existência de um projeto 
educacional que oferece à comunidade uma di-
versidade de cursos, programas e outras ativida-

des educacionais, com qualidade, que procuram 
atender às demandas sociais e aos compromissos 
da universidade defi nidos em sua missão.

A instituição tem garantido a tradição 
de qualidade da educação oferecida na forma-
ção inicial e continuada, assegurando alguns 
aspectos positivos da estrutura dos cursos e da 
organização didático-pedagógica. A PUC-SP 
apresenta a perspectiva de ampliar as possibili-
dades educacionais oferecidas à comunidade de 
forma a atender às novas expectativas sociais, 
investindo na educação a distância e em cursos 
superiores de tecnologia.

Nas diferentes modalidades e nos níveis 
de formação oferecidos – Graduação, Pós-Gra-
duação Stricto e Lato Sensu, Cursos Seqüenciais, 
EAD, Cursos Superiores de Tecnologia e de 
extensão –, os cursos são planejados de modo 
articulado, assegurando internamente a orga-
nização do sistema de ensino da Universidade, 
indissociado da pesquisa e da extensão. 

Na Graduação, a PUC-SP assume uma 
heterogeneidade de cursos, na área de humanas, 
saúde e exatas, havendo predomínio das primei-
ras, embora com tendência, a partir da década 
de 1980, a ampliar cursos ligados às ciências 
exatas.

A Universidade ofereceu em 2005 exa-
tamente 32 cursos de Graduação, além de 
habilitações, organizados em onze Faculdades e 
cinco Centros Universitários. Os centros estão 
localizados em diferentes campi, sendo três em 
São Paulo e um em Sorocaba. 

Há grande concentração dos alunos aten-
didos pela universidade: ou seja, aproximada-
mente 87% dos alunos estão matriculados nos 
cursos dos Centros Universitários que funcio-
nam no campus Monte Alegre. Cada um dos 
demais centros atende 6% do alunado.

Vivendo a realidade do ensino superior na 
cidade de São Paulo, com a grande oferta de va-
gas ante a pluralidade de universidades, a PUC-
SP, mesmo com sua tradição de excelência e suas 
características públicas, sofre refl exos da lógica 



En
si

no

75

de mercado impressa por algumas instituições 
particulares locais. Constataram-se alterações 
na relação de vagas oferecidas e preenchidas em 
muitos cursos e uma queda no número geral de 
matrículas. Alguns cursos ainda mantêm sua tra-
dição de preenchimento de 90 a 100% das vagas, 
enquanto em alguns essa porcentagem é baixa, 
o que tem exigido estudos e encaminhamentos 
pelos órgãos acadêmicos e administrativos. 

É importante salientar que a compreensão 
desses dados vai além dos limites da qualidade 
de gestão e de elementos fi nanceiros. A lógica 
que tem tradicionalmente orientado a PUC-SP 
na manutenção de seus cursos envolve decisões 
políticas sobre as quais perpassam questões da 
missão, da história da Universidade e do atendi-
mento às necessidades sociais.

A estruturação dos cursos apresenta di-
ferenciais de qualidade, destacando-se o tempo 
previsto de integralização curricular acima dos 
mínimos estabelecidos pela legislação educacio-
nal, o desafi o de manter cursos com padrão de 
excelência em horários que favorecem o aluno 
trabalhador, especialmente no noturno, o cui-
dado com a infra-estrutura, destacando-se o in-
vestimento na área tecnológica e nas condições 
de biblioteca e exigências pedagógicas para con-
clusão do curso, como os trabalhos de conclusão 
orientados.

Os cursos têm recebido avaliações positi-
vas pelas comissões do MEC/INEP, na grande 
maioria dos quesitos das condições de ensino, 
com alguns problemas no defi cit do espaço físico 
de alguns, o que tem sido objeto de medidas ins-
titucionais. Quanto à avaliação externa do ren-
dimento do aluno, em alguns cursos elas foram 
insatisfatórias, expressando o posicionamento, 
assumido pelos discentes de alguns cursos, de 
protesto aos exames nacionais de avaliação.

A Pós-Graduação da PUC-SP contava, 
em 2005, com 24 programas em nível de mes-
trado acadêmico, um programa de mestrado 
profi ssional e dezesseis programas de doutorado, 
abrangendo diferentes áreas do conhecimento, 

embora com predomínio de humanas. Dois 
novos programas estão aprovados pela CAPES e 
entram em funcionamento em 2006: Geografi a 
e Tecnologias da Inteligência e Design Digital. 

O Mestrado e o Doutorado são desenvol-
vidos pelos Programas de Estudos Pós-Gradua-
dos, que compreendem cursos avançados com 
áreas de concentração defi nidas, articulados em 
linhas de pesquisa. O contingente de matricu-
lados em 2005 atingiu 4.237, com demanda 
crescente de estudantes, em relação a 2004, 
especialmente no mestrado profi ssionalizante e 
menor no doutorado. A procura pelos demais 
mestrados revelou-se estável.

Os cursos têm sido bem avaliados pela 
CAPES, sendo que grande parte tem recebido 
destaque no panorama do sistema nacional de 
Pós-Graduação.

A Pós-Graduação Lato Sensu (Especiali-
zação) e os cursos de Aperfeiçoamento têm se 
voltado para áreas em que a universidade é re-
conhecida pela tradição e competência em estu-
dos, pesquisas e serviços oferecidos à sociedade, 
e apresenta uma diversidade de cursos. Estes são 
de competência das faculdades, departamentos e 
programas de Pós-Graduação na PUC-SP, sendo 
que, em 2005, dez das onze Faculdades se apre-
sentaram como promotoras da especialização. 
Contam com o suporte técnico e administrativo 
da COGEAE, órgão vinculado ao CEPE.

Verifi cou-se uma demanda crescente pelos 
cursos de especialização e demais iniciativas de 
educação continuada nos últimos anos. Visando 
a possibilitar o acesso aos profi ssionais e atingir 
um público cada vez mais amplo e diversifi ca-
do, a PUC-SP vem fi rmando vários tipos de 
acordos, parcerias, convênios e permutas com a 
iniciativa pública ou privada. A estruturação dos 
cursos mantém padrões de qualidade quanto à 
carga horária e exigências pedagógicas, como 
a elaboração de monografi a como condição de 
aprovação.

Em relação às demais modalidades e ní-
veis de curso, como a EAD, Cursos Seqüenciais 
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e Superiores de Tecnologia, que estão em ex-
pansão, a Universidade tem se empenhado na 
garantia da excelência na formação.

A titulação dos profi ssionais do quadro 
docente coloca a PUC-SP numa situação dife-
renciada ante instituições do ensino superior 
do país, especialmente as particulares, quanto 
à titulação apresentada. O contrato docente 
também é um diferencial, pois não se restrin-
ge à hora-aula, favorecendo a realização de 
outras atividades, que enriquecem o trabalho 
pedagógico.

Esse panorama é revelador da política 
institucional que busca garantir a melhor qua-
lifi cação dos professores para assumir a missão 
educacional a que se propõe a Universidade.

Dentre as condições institucionais para as-
segurar a excelência do ensino, foram analisadas 
a administração acadêmica e a implementação 
de práticas e atividades curriculares contempla-
das nos projetos de curso, além de condições 
para momentos coletivos do trabalho docente.

A PUC-SP mantém, desde a década de 
1970, uma administração acadêmica com ór-
gãos de deliberação de diferentes níveis e órgãos 
de direção que atuam de forma sincronizada e 
sistemática, com representação dos diferentes 
segmentos da Universidade, buscando assegurar 
democraticamente a qualidade do trabalho aca-
dêmico.

O órgão colegiado superior de delibera-
ção e normatização nos campos de ensino, da 
pesquisa e da extensão na PUC-SP é o CEPE, 
que mantém a Comissão de Ensino, responsável 
pelas questões específi cas do ensino em forma 
de proposições ou de coordenação e gerencia-
mento. 

Os Conselhos Departamentais das Facul-
dades têm um papel fundamental, sendo res-
ponsáveis pela coordenação didática dos cursos 
de Graduação, assumindo a elaboração e a coor-
denação da execução dos programas e projetos 

de ensino, assim como de pesquisa e extensão. 
Na Pós-Graduação, essas funções são assumidas 
pelos Colegiados dos Programas.

As práticas curriculares foram compreen-
didas como o conjunto de ações que orientam, 
acompanham e interferem no cotidiano uni-
versitário, concretizando a integração entre a 
formação acadêmica e o exercício docente. Para 
avaliação dessa relação, analisaram dados relati-
vos a aspectos curriculares, na visão dos alunos, 
professores e ex-alunos enquanto atores desse 
processo.

Verifi cou-se que, de um modo geral, os 
docentes têm avaliações mais positivas que os 
alunos quanto aos aspectos avaliados. Também 
se constatou que houve variações de avaliação 
pelos diferentes centros universitários.

A maioria dos alunos valorizou o atendi-
mento aos propósitos dos cursos, como aqui-
sição de cultura geral, formação voltada para 
o mercado de trabalho e sua importância para 
a compreensão do mundo. Também valorizou 
aspectos da organização dos cursos, tais como 
conteúdos e conhecimentos que compõem a 
matriz curricular, além dos aspectos relacio-
nais, quer com docentes, quer pela convivência 
universitária proporcionada pelos diferentes 
espaços da PUC-SP. Manifestando-se sobre as-
pectos acadêmicos, aproximadamente metade 
dos alunos considerou positiva a relação ensino 
e pesquisa.

A avaliação dos docentes sobre esses as-
pectos foi mais positiva que a dos alunos, quer 
em relação à articulação ensino-pesquisa, quer 
entre ensino e extensão, embora tenham sido 
constatadas restrições dos dois segmentos com 
relação a esses aspectos. 

A articulação da Graduação com a Pós-
Graduação recebeu avaliações mais negativas. 
Ambas as modalidades de ensino podem ser 
consideradas endogenamente muito boas, mas 
as articulações necessitam ser ampliadas e diver-
sifi cadas.
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Houve convergência na manifestação de 
professores e alunos quanto aos princípios da 
Graduação previstos no PPI. Os dois segmentos 
reconhecem a “formação profi ssional com espí-
rito crítico e participação ativa” e a “promoção 
da formação ética” como os princípios de maior 
importância nos cursos, o que revela a coerência 
com os objetivos institucionais. Outros aspectos 
merecem ser analisados nos ajustes dos projetos 
dos cursos.

Destaca-se o reconhecimento dos do-
centes quanto à existência de espaços coletivos 
para estudos e planejamento, especialmente 
os encontros, que ocorrem mais próximos das 
atividades cotidianas de ensino e aprendizagem, 
como na Faculdade e no curso. Isso explicita a 
participação dos professores e a efetivação da 
comunicação, favorecendo intercâmbio de in-
formações, refl exões sobre as questões pedagó-
gicas, estimulando o compromisso profi ssional 
e o relacionamento interpessoal.

A Universidade mantém, em seu projeto 
pedagógico, atividades curriculares sistematiza-
das e formalizadas, que têm contribuído efetiva-
mente para a qualidade da formação dos alunos. 
É o caso da Iniciação Científi ca, do Estágio e da 
Monitoria. 

Embora exista um trabalho importante de 
acompanhamento e orientação dessas atividades 
visando garantir seu caráter pedagógico, numa 
universidade com as dimensões da PUC-SP, elas 
não têm condições de atingir grande porcenta-
gem dos alunos. 

As novas diretrizes curriculares da Gradu-
ação defi niram a incorporação dessas atividades 
aos projetos pedagógicos dos cursos e dos planos 
individuais dos alunos, passando a contar como 
trabalho acadêmico integralizador da carga ho-
rária dos cursos, o que, certamente, contribuirá 
para superar o que foi constatado.

O foco de análise voltado para a articu-
lação entre o PPI e os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos incluiu, necessariamente, o acompa-
nhamento do processo de construção coletiva 

do projeto pedagógico institucional da Univer-
sidade, em diálogo com as Diretrizes Curricu-
lares do MEC, que teve ampla participação da 
comunidade com vistas ao processo de revisão 
e/ou elaboração dos projetos de curso. Ocorreu 
concomitantemente com a implantação das no-
vas propostas das licenciaturas na universidade. 

Esse momento ativo e rico das revisões 
curriculares implicou desafi os para a PUC-SP 
voltados para a reconcepção de homem, de 
mundo e do conhecimento ante os novos perfi s 
e as demandas sociais que vêm exigindo reajustes 
da instituição. Além disso, ocorre no contexto 
dos ajustes da Universidade à sustentabilidade 
fi nanceira.

Ressalta-se o processo rigoroso de acom-
panhamento contínuo e sistemático do trabalho, 
que se constituiu na participação das instâncias 
de deliberação consolidadas institucionalmente 
e de assessoria técnica, para a concepção, es-
truturação e desenvolvimento dos projetos de 
cursos.

O aperfeiçoamento do Ensino

O principal eixo que deve perpassar as de-
cisões da Universidade em relação ao ensino é o 
processo de revisão e os novos projetos de cursos 
que estão sendo implementados.

A implantação das novas propostas, orien-
tadas pelo PPI e pelo PIFPEP, traz exigências de 
grandes alterações nos processos acadêmico-
administrativos e afetam a dinâmica de toda a 
Universidade, envolvendo, inclusive, mudança 
de postura nas relações pedagógicas. 

Diante das marcas assinaladas, alguns 
encaminhamentos podem ser propostos para 
aprimorar as atividades da dimensão ensino na 
Universidade:

Realização de ofi cinas e programas de educa-
ção continuada para professores que integram 
as equipes de reforma curricular e para os que 
atuarão com novas propostas curriculares que 
exigem abordagens pedagógicas diversifi cadas 
e mudanças nas relações professor-aluno; 

•
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Investimento em condições administrativas e 
acadêmicas para implementação das propos-
tas curriculares da Graduação já aprovadas; 
Proposição de encaminhamentos voltados 
para o aprofundamento da articulação ensi-
no-pesquisa, ensino-extensão, Graduação e 
Pós-Graduação;
Implantação de uma política voltada para as 
atividades complementares, especialmente as 
de estágio, monitoria e Iniciação Científi ca, 
como atividades essenciais articuladas ao 
ensino, que, segundo as diretrizes do PPI, 
devem ser integradas e integralizadas no cur-
rículo;
Efetivação de processos de auto-avaliação dos 
cursos, associada à avaliação do desempenho 
docente;

•

•

•

•

Atenção dos dirigentes a algumas condições 
de funcionamento dos cursos, relativas a 
espaços e equipamentos apontados pelos 
alunos.

Outros aspectos ainda merecem ser enca-
minhados: 

Incentivo à modalidade de ensino EAD, com 
a criação de espaços de refl exão sobre aspec-
tos de área e socialização das experiências 
consolidadas;
Implantação de uma política institucional de 
egressos, com possibilidades de oferecer sub-
sídios para o aperfeiçoamento do ensino;
Aperfeiçoamento da política de divulgação 
dos cursos, tendo em vista os problemas evi-
denciados, tais como a oferta e demanda de 
alguns cursos.

•

•

•

•
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A auto-avaliação institucional da pesquisa 
na PUC-SP norteou-se pelas seguintes questões 
avaliativas, constantes da Matriz de avaliação 
para o ciclo 2005-2006:

Qual a política institucional de pesquisa ex-
pressa em documentos ofi ciais da PUC-SP?
A pesquisa tem sido considerada como 
parte integrante da proposta pedagógica 
institucional?
Quais os incentivos para produção cientí-
fi ca e para pesquisa?
A que questões sociais a pesquisa na PUC-
SP vem respondendo?
Qual a opinião da comunidade sobre a 
pesquisa na PUC-SP?

Para responder a essas questões, a avalia-
ção dirigiu-se a dois focos de análise: 
1.  a institucionalização da pesquisa e as inten-

ções ofi ciais;
2.  as políticas e práticas institucionais efetiva-

mente implantadas. 
O primeiro foco analisou as condições ins-

titucionais para o encaminhamento da pesquisa 
na Universidade, considerando a existência de 
órgãos orientadores e gerenciadores das ativida-
des específi cas, a previsão de apoio fi nanceiro, 
e, também, a política institucional de pesquisa 
expressa nos documentos ofi ciais da instituição. 

O segundo foco explorou a análise das 
práticas de investigação implementadas e da 

A pesquisa na PUC-SP sempre constituiu 
uma das marcas da instituição. É compreendida 
como eixo essencial à natureza da Universidade, 
que compõe com o ensino e a extensão o con-
junto de atividades de caráter acadêmico capaz 
de garantir a identidade da instituição.

Como explicitado no PDI, a pesquisa dá 
vida ao ensino, movimenta a extensão e, ambos, 
por sua vez, suscitam novos problemas a serem 
investigados. Retroalimentando-se, cada uma 
dessas atividades torna-se dimensão fundamen-
tal do projeto acadêmico e da inserção social da 
PUC-SP; indissociáveis, induzem o processo de 
produção de conhecimento na Universidade. 
Está situada de forma privilegiada entre os cinco 
objetivos da universidade especifi cados no PDI, 
que enfatiza a realização da pesquisa científi ca 
na sua vinculação social e na formação e requa-
lifi cação de pesquisadores.

O destaque à pesquisa no projeto da Uni-
versidade, presente em todos os níveis e modali-
dade de cursos, não exclusivo à Pós-Graduação, 
atribui um diferencial à PUC-SP só comparável 
às instituições públicas. 

A compreensão da pesquisa aponta, es-
pecialmente, quatro elementos constitutivos, 
que compuseram os referencias para o encami-
nhamento do processo avaliativo da Dimensão 
Pesquisa na Universidade. São eles: indissocia-
bilidade pesquisa, ensino e extensão; caráter 
formativo; produção crítica; vínculo social.

II
PESQUISA
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participação dos docentes e discentes nas ativi-
dades de pesquisa. Consideraram-se os grupos 
de pesquisa, a Iniciação Científi ca e os projetos 
de pesquisa desenvolvidos pelas unidades aca-
dêmicas, incluindo ainda o apoio institucional 
à realização da pesquisa docente e discente, à 
difusão da produção científi ca da Universidade, 
levando em conta a missão da PUC-SP.

Os momentos de trabalho conjunto com 
a comunidade tiveram a participação de inter-
locutores qualifi cados, voltados para realização 
da pesquisa na Universidade, e, especialmente, 
a Comissão de Pesquisa da PUC-SP, cuja presi-
dente é mediadora da avaliação da dimensão, e 
a Consultec. Estiveram envolvidos, no levanta-
mento de informações documentais, a Assesso-
ria de Políticas Tecnológicas (APT) e o Setor de 
Pós-Graduação Stricto Sensu. 

RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

Questão avaliativa: 
Qual a política institucional de pesquisa ex-
pressa em documentos ofi ciais da PUC-SP?

A resposta a essa questão avaliativa foi fun-
damentada em análises de documentos ofi ciais, 
especialmente o PDI, o PPI e as normas técnicas 
expedidas pelos órgãos colegiados do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão. Procurou-se 
evidenciar como a pesquisa é compreendida na 
Universidade e como se confi gura o modelo de 
organização acadêmico-administrativa para o 
seu desenvolvimento.

O PDI situa a pesquisa como eixo que se 
integra com o ensino e a extensão. Dessa relação 
associativa, qualifi cada pela interação e, conse-
qüentemente, pela retroalimentação, a pesquisa 
está concebida como unidade explicitada por 
uma dupla lateralidade: a da pesquisa básica e 
da pesquisa de caráter pedagógico, articuladas 
ao ensino e à extensão. 

A pesquisa básica, uma das dimensões da 
concepção genérica do termo “pesquisa”, está 
compreendida como lugar fundado na refl exão 
crítica, que visa ao avanço do quadro dos mode-
los constitutivos do(s) paradigma(s) científi co(s) 
de que resulta a produção de novos conheci-
mentos ou a recontextualização de saberes já 
construídos por novas focalizações ou pontos de 
vista. A pesquisa pedagógica, outra das dimen-
sões dessa mesma concepção, está compreendida 
como lugar que, também fundado na refl exão 
crítica, visa a reconstruir ou recontextualizar os 
princípios que regem os quadros da pedagogia 
educacional, de sorte a superar modelos de 
práticas de docência cujo suporte é a pedagogia 
da transmissão, pela introdução do aluno na 
atividade de produção de conhecimentos, dele 
exigindo o desenvolvimento de habilidades crí-
tico-refl exivas. 

Além disso, a pesquisa realimenta as dis-
ciplinas que desenham as linhas de pesquisa 
das áreas epistemológicas e, conseqüentemente, 
recontextualiza programas de ensino. Assim 
concebida, a pesquisa permite qualifi car o com-
promisso social da Universidade e promover 
mudanças, uma vez que é fonte de conhecimen-
tos moldados e modalizados por propósitos que 
visam a responder aos desafi os colocados pela 
história.

Nessa perspectiva, o desenvolvimento da 
pesquisa na universidade tem por fi nalidade:
a) produção de conhecimento, e não seu mero 

consumo, bem como crítica aberta e perma-
nente dessa produção;

b) intervenção na sociedade com base em com-
petências específi cas geradas pela pesquisa;

c)  possibilidade de que a Universidade, insti-
tucionalmente, atue como órgão de impacto 
sobre grandes projetos nacionais, criticando-
os e colaborando para seu aperfeiçoamento;

d) formação de quadros capazes de produzir 
conhecimento, com conseqüente aperfeiço-
amento do ensino;
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e) requalifi cação constante de pesquisadores e, 
conseqüentemente da docência;

f ) formação de profi ssionais capazes de intervir 
criticamente e que tenham renovação do co-
nhecimento como princípio ético.

Quanto às modalidades de pesquisa, entre 
outras, destacam-se:
a) pesquisa institucional, cujos temas e objeti-

vos, além de vinculados à política científi ca, 
sejam de interesse da instituição;

b) pesquisa de capacitação docente, que objetiva 
a qualifi cação do corpo docente da Universi-
dade por meio da titulação acadêmica;

c) pesquisa de iniciativa individual do profes-
sor;

d) pesquisa de Iniciação Científi ca realizada por 
discente da Graduação sob orientação e su-
pervisão docente;

e) pesquisa de caráter inter e multidisciplinar, 
realizada em grupos de pesquisa ou núcleos 
temáticos com equipes integradas por docen-
tes e discentes em projetos conjuntos nacio-
nais e internacionais.

A PUC-SP conta com uma Comissão de 
Pesquisa subordinada ao CEPE. Essa Comissão 
de Pesquisa tem como principais atribuições:
a)  estudo de matéria relacionada à pesquisa, de 

competência do CEPE;
b)  proposição de políticas de incentivo e apoio 

institucional à pesquisa;
c)  apreciação e acompanhamento de projetos 

de pesquisa e de propostas e solicitações diri-
gidas ao Conselho;

d)  gerenciamento e destinação da verba do fun-
do de Apoio à Pesquisa (FAP) do CEPE e da 
cota institucional do PIBIC-CNPq;

e)  coordenação do processo de cadastramento 
dos grupos de pesquisa da PUC-SP no Ca-
dastro Nacional dos Grupos de Pesquisa do 
CNPq.

No desempenho de suas funções, a Co-
missão de Pesquisa conta com a colaboração 
de Assessoria Científi ca de Pareceristas e com 
o apoio técnico administrativo da Consultoria 

Técnico Acadêmica (Consultec), que acumula a 
função de secretaria executiva da Comissão de 
Pesquisa. Tal composição pode ser visualizada 
na Figura 16.

Integrado ao PDI, o Plano de Gestão para 
o período 2004/2008 aponta importantes obje-
tivos, metas e ações voltadas para a implementa-
ção da pesquisa na Universidade, dentre os quais 
são especifi cados os seguintes objetivos:

Aperfeiçoar a política de pesquisa na Univer-
sidade, tendo em vista a sustentabilidade; 
Aperfeiçoar a política de pesquisa na Univer-
sidade, tendo em vista a excelência e o papel 
que passa a ocupar nos cursos de Graduação 
e Licenciatura e a importância para a Pós-
Graduação Stricto Sensu;
Incrementar e avaliar a produção científi ca 
dos docentes da PUC-SP;
Criar a base de dados acadêmicos geral da 
Universidade, dividida em quatro campos: 
currículos, programas, projetos, boletins e/
ou revistas digitais, acessível pela Internet em 
espaço virtual anexo ao Portal da PUC-SP.

Dados fi nanceiros da PUC-SP mostram 
um grande investimento em pesquisa, sendo: 
em 2004, R$ 9.294.541,18 e, em 2005, R$ 
9.618.844,30, 7 revelando neste ano um acrés-
cimo no montante investido. Os valores discri-
minados constam da Tabela 3, em que também 

7 Fonte: Catálogo 2005. PUC-SP e Catálogo 2006. 
PUC/SP – Site: www.http// pucsp.br

•

•

•

•

Figura 16 – Organograma da Comissão 
de pesquisa do CEPE
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estão incluídas as bolsas do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 
(CNPq). 

A análise dos indicadores de avaliação evi-
dencia que os documentos ofi ciais contemplam 
as diretrizes da política institucional da pesquisa 
na PUC-SP, e fi ca clara a existência de condi-
ções fundamentais, integradas à organização 
institucional, para acompanhamento e apoio à 
realização das práticas de pesquisa. 

Questão avaliativa: 
A pesquisa tem sido considerada parte 
integrante da proposta acadêmica da 
PUC-SP? 

A resposta a essa questão avaliativa está 
ancorada na análise de três indicadores: 

Grupos de pesquisa cadastrados: número de 
grupos, composição, histórico, áreas do co-
nhecimento e linhas de pesquisa;
Iniciação Científi ca: política, procedimentos, 
número de projetos e de participantes;
Projetos de pesquisa: pesquisas cadastradas, 
unidades envolvidas, participantes e número 
de teses, dissertações e monografi as. 

A pesquisa na Universidade tem se con-
cretizado, principalmente, por meio das seguin-
tes práticas: produção dos grupos de pesquisa 
cadastrados no CNPq, trabalho de Iniciação 
Científi ca na Graduação e realização de projetos 
de pesquisa pelas unidades. Registra-se também 
o empenho institucional para a garantia da 
qualidade das atividades de pesquisa através da 
existência: a) do órgão regulador, orientador e 
certifi cador das atividades, qual seja, a Comissão 

•

•

•

de Pesquisa do CEPE; e b) do Fundo de Apoio à 
Pesquisa (FAP), para apoiar fi nanceiramente os 
pesquisadores docentes e discentes. 

Grupos de Pesquisa 

Como parte da política institucional 
de pesquisa, a PUC-SP tem se voltado para a 
institucionalização dos grupos de pesquisa e 
tal iniciativa tem sido favorecida por fatores 
externos e internos. No plano externo, salien-
ta-se a organização do Diretório de grupos de 
pesquisa do CNPq, criado em 1992, e que tem 
se constituído como instrumento orientador, fa-
vorecendo o intercâmbio e as consultas on-line. 
Internamente, entre outras iniciativas, destaca-
se a aprovação, pelo CEPE, das Normas e Proce-
dimentos Gerais para Certifi cação Institucional 
de Líderes e Grupos de Pesquisa em 11/05/05. 
A normatização prevê, inclusive, a composição e 
o funcionamento de um Comitê de certifi cação 
dos grupos, que passou a assumir as funções no 
corrente ano, até então realizadas por Comitês 
ad-hoc.

Dados do Censo CNPq/2004 permitiram 
analisar um aumento signifi cativo de grupos de 
pesquisa na PUC-SP, representando um cresci-
mento da ordem de 102,2% num período de 
quatro anos. Tal aumento vem acompanhado 
de crescimento do número de pesquisadores e 
estudantes, como indica a Tabela 4.

Tal situação foi ampliada em 2005, quan-
do se constata a existência de 188 grupos creden-
ciados no CNPq, representando uma taxa de 
crescimento da ordem de 108,8% no período 
2000/2005. O aumento de grupos representou 

Tabela 3 – Gastos com pesquisa na PUC-SP– 2004-2005

Fonte: Controladoria, PUC-SP.

Gastos em pesquisa 2005 2004

Bolsas CAPES R$ 7.100.119,68 R$ 6.686.152,02 

Bolsas CNPq R$ 3.461.225,45 R$ 3.163.728,66 

Horas CEPE (Folha de Pagamento Docente) R$ 978.610,90 R$ 1.377.673,08 

Bolsa Iniciação Científica R$ 890.760,00 R$ 842.720,00 

Total R$ 12.430.716,03 R$ 12.070.273,76
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um crescimento de pesquisadores, estudantes 
e técnicos participantes das pesquisas desen-
volvidas. Dados atualizados por líderes de 124 
grupos indicaram que, em 2005, existiam 1.246 
pesquisadores, 1.770 estudantes e 130 técnicos 
atuando em grupos de pesquisa. Tais índices 

tendem a ser bem maiores, com a inclusão dos 
dados dos restantes 64 grupos existentes na Uni-
versidade.

O Gráfi co 9 permite visualizar esse cresci-
mento, no período de 2000 a 2005, consideran-
do os novos grupos.

Tabela 4 – PUC-SP: Crescimento do número de grupos de pesquisa e do número de seus integrantes*

Fonte: Censo CNPq /2004.
*Há casos de dupla contagem de pesquisadores estudantes e técnicos, tendo em vista que um indivíduo que participa de mais de um 
grupo foi computado mais de uma vez.

Ano
Grupos de 
pesquisa Pesquisadores Estudantes Técnicos 

2000 90 754 550 53 

2002 145 1012 1067 110 

2004 182 1297 1530 132 

Taxa de crescimento 102,2% 72,0% 178,1% 149,0% 

Gráfi co 9 – Grupos de pesquisa em 2000 – 2002 – 2004 – 2005

Fonte: Censo do CNPq 2004 e Consultec, PUC-SP.

A ampliação do número de grupos de pes-
quisa na PUC-SP, respondendo à política da va-
lorização da pesquisa constante do seu PDI e em 
seu PPI, tem situado a Universidade em posição 
de destaque no panorama da educação superior. 
Dados apontados pelo Censo do CNPq eviden-
ciam que a PUC-SP passa a ocupar o ranking 
16° lugar, se considerado o total de instituições, 
mostrando uma performance de ampliação de 
grupos a cada biênio. Além disso, em 2004, 
passou a ocupar o 1° lugar no ranking das ins-
tituições privadas do país, como evidenciam os 
dados apresentados no Quadro 16.

Dados específi cos fornecidos por líderes 
de 124 dos 188 grupos cadastrados, sobre os 
componentes dos grupos, revelam aspectos que 
merecem destaque, considerando as metas insti-

tucionais relacionadas à integração Graduação, 
Pós-Graduação e outras instituições na produ-
ção de conhecimento.

Constata-se que alunos e pesquisadores, 
tanto da Graduação como da Pós-Graduação, 
integram os grupos de pesquisa cadastrados da 
PUC-SP, com um predomínio de integrantes da 
Pós-Graduação, sejam eles docentes ou discen-
tes, como mostra o Quadro 17. Os dados evi-
denciam também que existem 145 pesquisado-
res de outras instituições integrando os grupos 
de pesquisa da Universidade, embora o número 
de estudantes externos seja ainda reduzido (sete 
alunos).

Uma análise mais detalhada da compo-
sição dos grupos revelou que grande parte tem 
uma composição heterogênea, contando com 
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pesquisadores e estudantes oriundos dos dois 
níveis de cursos e ainda de outras instituições. 
Os dados mostraram que, em 2005, 35% dos 
grupos contavam com pesquisadores da Pós-
Graduação e da Graduação e 37,5% contavam 
com alunos desses dois níveis de curso. Além 
disso, 37,6% tinham pesquisadores ou estudan-
tes de outras instituições em sua composição.

Os grupos de pesquisa, em geral, estão 
vinculados a núcleos de pesquisa que se carac-
terizam pelas especifi cidades das áreas pesqui-
sadas. Dados indicados no site da PUC-SP, em 
dezembro de 2005, apontavam a existência de 
43 núcleos, que se voltam para estudos e pesqui-
sas em áreas de conhecimentos diversifi cadas. 

A estruturação da PUC-SP, contemplan-
do cursos das diferentes áreas, faz refl etir sobre a 

contribuição para a produção de conhecimentos 
referentes a áreas, campos e linhas de pesquisa 
diversifi cadas, que qualifi ca a sua unidade por 
uma pluralidade bastante signifi cativa no campo 
da pesquisa, ensino e extensão na Universidade.

Os dados apresentados na Tabela 5, classi-
fi cados segundo as áreas do CNPq, revelam uma 
concentração de grupos, ou seja, 80%, voltados 
para pesquisas nas Áreas de Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas e Lingüística, Letras 
e Artes. A concentração observada é de certa 
forma compatível com a grade de cursos manti-
dos pela PUC-SP, quando se constata um maior 
número na área de ciências humanas. 

Essa direção de produção de conhe-
cimento é confi rmada quando os grupos são 

Quadro 17 – Composição dos grupos de pesquisa da PUC-SP: pesquisadores e estudantes da 
Graduação, Pós-Graduação, de outras instituições e técnicos: 2005

Fonte: Consultec-PUCSP.

Nº de Grupos 
Informantes Nº de Pesquisadores Nº de Estudantes 

Pós Grad. 
Outras 

IES
Pós Grad. 

Outras 
IES

N° de Técnicos

124
739 365 145 1199 554 07 130 

Grande Área Grupos Linhas de Pesquisa 

Ciências Biológicas 3 11 

Ciências da Saúde 23 66 

Ciências Exatas e da Terra 2 4 

Ciências Humanas 81 193 

Ciências Sociais Aplicadas 43 99 

Engenharias 4 6 

Lingüística, Letras e Artes 26 59 

TOTAIS 182 438 

Fonte: Censo CNPq 2004 – Dados apresentados pela Prof.ª Mary Jane. Spink na Sem. Acadêmica. PUC-SP– Out./05.

Tabela 5 – Número de grupos de pesquisa por grande área e linhas de pesquisa do CNPq

Quadro 16 – PUC-SP no ranking do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq

Fonte: Censo CNPq 2004. Dados apresentados pela Prof. Dra. Mary Jane Spink na Sem. Acadêmica PUC-SP– Out./2005.

Ano Total GP (Brasil) Total GP PUC-SP 
Ranking PUC-SP 

Geral 

Ranking PUC-SP 
Instituições 

Privadas 

2000 11760 90 30° 3° 

2002 15158 145 27° 3° 

2004 19470 182 16° 1° 
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classifi cados segundo áreas e campo de conhe-
cimento defi nidos pela PUC-SP, mostrado no 
Quadro 18. 

Constata-se que 78% estão voltados para 
Comunicação e Letras, Ciências Sociais, Edu-
cação, Ciências da Vida I (ligada ao campo da 
Psicologia) e Fundamentos das Ciências. 

Pode-se também observar que é reduzido 
o número de pesquisas voltadas para Ciências 
Exatas e Tecnológicas. Tal situação pode ser 
explicada em parte pelo pequeno número de 
cursos voltados a essas áreas na instituição. Além 
disso, cabe destacar que a Matemática, dadas as 
características da produção de conhecimento na 
PUC-SP, foi alocada na área de Educação, como 
Educação Matemática. 

Iniciação Científi ca

A Iniciação Científi ca na PUC-SP, segun-
do o PPI faz parte do projeto pedagógico dos 
cursos, articulando-se às atividades docentes e 
de extensão no processo de construção de co-
nhecimento e formação do aluno. Essa relação 
dialógica possibilita compreender a Pesquisa 
PUC-SP como já apresentado anteriormente 
em duas dimensões, quais sejam: uma de caráter 

básico e outra de caráter pedagógico, estando 
a Iniciação Científi ca vinculada a esta segunda 
modalidade. 

A Iniciação Científi ca, conforme explici-
tado no PDI/PUC-SP (p.56-57), se faz lugar da 
pesquisa fundada em princípios educativo-peda-
gógicos. Por conseguinte, o objetivo da Iniciação 
Científi ca está voltado para um novo modelo de 
ensino, com vistas a introduzir o aluno nas ativi-
dades de construção do conhecimento, de modo 
a superar o modelo de transmissão e inculcação 
de conhecimentos, para o de aprender criando, 
por meio da refl exão crítica.

A Iniciação Científi ca na PUC-SP teve 
suas atividades sistematizadas especialmente 
a partir de 1988, com a criação do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científi ca, e 
tem se ampliado a cada ano. 

Os projetos dos alunos vinculados ao 
programa de bolsas, conforme diretrizes da Co-
missão de Pesquisa têm um acompanhamento 
contínuo pelo orientador docente e são avalia-
dos em diferentes instâncias, quais sejam, pelo 
Departamento do orientador e por assessores 
pareceristas (professores doutores), internos e 
externos à universidade, representando as dife-
rentes áreas de conhecimento. 

Quadro 18 – Número de grupos de pesquisa por Área e Campo de Conhecimento 
defi nidas pela PUC-SP – situação 2004

Fonte: Dados apresentados pela prof. Mary Jane Spink na Semana Acadêmica da PUC-SP – Out. 2005/2006 

Áreas
(definidas pela PUC-SP) 

Campo do conhecimento N° grupos 

CCoommuunniiccaaççããoo ee LLeettrraass
Lingüística, Lingüística Aplicada, Língua Portuguesa, Literatura, 
Comunicação e Semiótica, Letras, Publicidade, Jornalismo, Artes 
do Corpo, Multimeios, Secretário Executivo Bilíngüe. 

38

Ciências sociais 
Direito, Ciências Sociais, História, Geografia, Relações 
Internacionais, Turismo, Serviço Social 36

Educação 
Pedagogia, Psicologia da Educação, Educação: História, Política 
e Sociedade, Educação: Currículo, Educação Matemática. 

29

Ciências da Vida I 
Psicologia, Psicologia Clínica, Psicologia Social, Psicologia 
Experimental, Gerontologia. 

26

Ciências da Vida II Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas, Fonoaudiologia 23 

Fundamentos das 
ciências 

Ciências da Religião, Teologia, Filosofia, História da Ciência 
13

Ciências Econômicas Administração, Economia, Contábeis e Atuariais 11 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

Física, Engenharia, Matemática, Ciência da Computação, 
Tecnologias e Mídias Digitais 

06
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O processo de acompanhamento da qua-
lidade pedagógica da Iniciação Científi ca reali-
zada na PUC-SP, particularmente dos projetos 
do programa de bolsas, além da orientação con-
tínua realizada pelo docente orientador, procura 
assegurar a produção científi ca do aluno. Uma 
das estratégias utilizadas é a realização anual de 
um Encontro de Iniciação Científi ca, consoante 
com Regulamento em vigor, da Comissão de 
Pesquisa que será descrito mais adiante, neste 
tópico do relatório.

Constatou-se que a Iniciação Científi ca, 
estruturada com projetos de alunos devidamen-
te aprovados com concessão de bolsas, se ins-
talou nos diferentes Centros Universitários da 
PUC-SP.

A Tabela 6, a seguir, procura mostrar 
essas iniciativas. É importante esclarecer que a 
situação de cada  Centro inclui numericamen-
te todos os projetos que se desenvolveram na 
universidade nonos anos 2004 e 2005. Assim a 
situação 2004 incluiu os projetos com vigência 

2003/2004 (2° semestre 2003 até 1° semestre 
2004), os projetos com vigência 2004 (1° e 2° 
semestres 2004) e os projetos iniciados no 2° 
semestre de 2004 (vigência 2° semestre 2004 
até 1° semestre 2005). A situação 2005 seguiu o 
mesmo critério de análise.

Com vistas a uma análise comparativa da 
situação de 2004/2005, foi composta a Tabela 6 
contemplando os projetos de iniciação científi ca 
com concessão de bolsas realizados na PUC-SP 
nesse período, independentemente do período 
de vigência de bolsa do projeto. Foram quanti-
fi cados, também, os projetos com concessão de 
bolsas da Fapesp.

Pode-se afi rmar, portanto, que em 2004 
foram realizados e acompanhados na Universi-
dade 372 projetos de iniciação científi ca, com 
a participação de 504 professores orientadores 
doutores e 613 alunos pesquisadores. Em 2005 
tais índices se elevaram para 434 projetos, 584 
professores e 741 alunos. 

Tabela 6 – Projetos de Iniciação Científi ca com concessão de bolsas* em realização 
na PUC-SP nos anos de 2004 e 2005: professores e alunos envolvidos

Fonte: Consultec – PUCSP. Dez.05
Obs.: * Bolsas do Programa PIBIC-CEPE, PIBIC-CNPq e bolsas FAPESP.

Nº Proj. Nº Prof. Nº alun. c/ bolsa 
Centros Faculdades 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Direito 46 39 53 39 51 42 

Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuária 

29 29 35 34 46 47 CCJEA 

Total Centro 75 68 88 73 97 89 

Educação 5 7 6 7 6 11 

Fonoaudiologia 31 38 43 57 65 83 CE

Total Centro 36 45 49 64 71 94 

Psicologia 30 31 44 43 59 64 

Serviço Social 6 7 8 12 11 15 

Ciências Sociais 50 57 66 77 79 94 

Comunicação e Filosofia 45 69 74 100 71 111 

Depto. de Teologia e Ciências da 
Religião 

17 21 34 60 37 57 

CCH 

Total Centro 148 185 226 292 257 341 

Matemática, Física e Tecnologia 36 37 49 50 50 53 
CCET

Total Centro 36 37 49 50 50 53 

Ciências Biológicas 35 41 38 43 51 53 

Ciências Médicas 42 58 54 61 87 109 CCMB

Total Centro 77 99 92 104 138 162 

Total Geral 372 434 504 584 613 741 
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As diferentes Faculdades e o Departamen-
to de Teologia mantiveram projetos de Iniciação 
Científi ca como componente de sua proposta 
pedagógica. O Gráfi co 10, a seguir, possibilita 
visualizar essa situação em 2004 e 2005 nas 
diferentes Faculdades, podendo-se verifi car um 
aumento no número de projetos na maioria das 
unidades. 

à participação de professores, verifi ca-se que a 
maioria das Faculdades (sete das dez) conta com 
a participação de mais de 10% dos docentes na 
orientação dos projetos de iniciação científi ca 
cadastrados, atingindo mais de 25% em quatro 
faculdades (Ciências Biológicas, Fonoaudiolo-
gia, Ciências Sociais e Ciências Médicas).  

Um aspecto importante a ser assinalado 
na atividade de iniciação científi ca da PUC-SP, é 
a organização dos projetos de pesquisa nos cur-
sos. Percebe-se que projetos desenvolvidos por 
determinada Faculdade ou curso têm alunos de 
outras Faculdades ou de outros cursos da mes-
ma Faculdade. Tal situação representou mais de 
33% dos participantes, tanto em 2004 como em 
2005. Em 2005, de 741 alunos envolvidos em 
projetos de pesquisa vinculados a determinada 
Faculdade ou curso, 225 eram alunos cursando 
outra Faculdade ou outro curso da mesma Fa-
culdade, o que representa 30,6%; em 2004, isso 
ocorreu com 197 alunos de 613 envolvidos nos 
projetos, perfazendo 32,1%. Essa manifestação 
é reveladora da preocupação dos professores 
com um trabalho interdisciplinar nos projetos 
pedagógicos dos cursos. 

Projetos de Pesquisa

Além dos projetos de Iniciação Cientí-
fi ca, outros projetos de pesquisa efetivaram-se 
nas diferentes unidades, quer da Graduação, 
quer da Pós-Graduação, liderados por docentes 
qualifi cados, doutores na quase totalidade. Tais 
projetos são, em sua grande maioria, vinculados 
a grupos e núcleos de pesquisa. Também foram 
considerados projetos de pesquisa as pesquisas 
realizadas em teses, dissertações e monografi as 
da Pós-Graduação. 

Para analisar essa situação, foi especifi ca-
do o indicador: Projetos de pesquisa: pesquisas 
cadastradas, unidades envolvidas, participantes 
e número de teses, dissertações e monografi as.

A PUC-SP mantém atualizado o cadas-
tro desse trabalho realizado no Pós-Graduação. 
Assim sendo, existem cadastrados dados que 

Gráfi co 10 – N° de Projetos de Iniciação 
Científi ca com concessão de bolsas nas 

diferentes Faculdades e Departamento de 
Teologia e Ciência da Religião

Fonte: Consultec, PUC-SP.

Observa-se nas diferentes Faculdades uma 
heterogeneidade quanto ao número de projetos 
de Iniciação Científi ca com concessão de bolsas 
pesquisa, como pode ser verifi cado na Tabela 7, 
a seguir.

Os dados permitem explicitar melhor a 
heterogeneidade entre as Faculdades em 2005, 
se analisarmos o número de alunos e professo-
res envolvidos, em relação ao total de alunos e 
professores. Para essa análise foram computados 
também os alunos que não têm bolsa de Inicia-
ção Científi ca, mas que participam das pesqui-
sas. Estão nessa situação 34 alunos em 2004 e 
56 alunos em 2005.

Constata-se que nas Faculdades de Fo-
noaudiologia, Ciências Biológicas e Ciências 
Médicas, de 13,9 a 39,5% dos alunos partici-
pam de projetos, sendo 39,5%, 22,4% e 13,9% 
respectivamente. As demais Faculdades apresen-
tam índices menores de participação. Quanto 
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mostram as linhas de pesquisa, líderes e fontes 
de fomento das pesquisas realizadas na Pós-Gra-
duação. 

Em termos quantitativos, constatou-se 
a existência de um grande número de projetos 
(550), liderados por 930 professores doutores e 
contando com a participação de 1.669 alunos 
dos cursos de mestrado e 981 alunos do dou-
torado. 

O Gráfi co 11 mostra a distribuição dos 
projetos pelos diferentes Programas da Pós-Gra-
duação. Os dados revelam que todos os progra-
mas apresentam produção em pesquisa.

Além dos projetos, um importante descri-
tor da produção científi ca na Universidade são os 
dados relativos ao número de dissertações e teses 
efetivadas no mestrado e no doutorado Stricto 
Sensu, respectivamente. Constitui exigência da 
qualifi cação que tais produções sejam trabalhos 
de pesquisa.

A Tabela 8 mostra dados relativos ao 
número de dissertações e teses elaboradas na 
universidade, totalizando 1.168, em 2004, e 
1.238, em 2005, pelos Programas de Mestrado 
e Doutorado.

Os dados revelam uma produção rele-
vante, compatível com o número de programas 
existentes, Mestrado ou Doutorado. Acresce a 
esses dados o número de monografi as produzi-
das nos cursos Pós-Graduação Lato Sensu – Es-
pecialização. Esses cursos obedecem às normas 
da Resolução nº. 1, de 3 de abril de 2001, da 
Câmara de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação (CES/CNE) e, portanto, 
têm como exigência a elaboração de monografi a 
como condição de aprovação. 

Com a diversidade de cursos oferecidos 
pela PUC-SP, totalizando 48 no período pesqui-
sado, foram produzidas 1.269 monografi as, em 
2004, e 357, em 2005. É importante assinalar 
que o elevado número de monografi as do ano 

Tabela 7 – Número e porcentagem de alunos (com bolsa e sem bolsa) e envolvimento docente 
nos Projetos de Iniciação Científi ca nas Faculdades dos diferentes Centros – 2005

Fonte: Consultec– PUC-SP: 2005 
Obs: Há casos de dupla contagem de professores e alunos tendo em vista a vigência dos projetos. O Departamento de Teologia e 
Ciências da Religião não está incluído nessa análise, dada sua especifi cidade de atendimento a alunos de todos os cursos.

Professores Alunos 

Centros Faculdades 
Nº de 

projetos 
Na

facul-
dade

Em
projetos

%
Na

facul-
dade

Em
projetos 

%

Direito 39 655 39 6,0 2454 42 1,7 

Econ. Adm. 
Contabilidade e Atuária 

29 792 34 4,3 5788 47 0,8 CCJEA 

Total Centro 68 1447 73 5,0 8242 89 1,1 

Educação 7 173 7 4,0 544 11 2,0 

Fonoaudiologia 38 157 57 36,3 210 83 39,5 CE

Total Centro 45 330 64 19,4 754 94 12,5 

Psicologia 31 444 43 9,7 904 68 7,5 

Serviço Social 7 68 12 17,6 298 15 5,0 

Ciências Sociais 57 287 77 26,8 1924 94 4,9 

Comunicação e Filosofia 69 734 100 13,6 2497 111 4,4 

Depto. de Teologia e 
Ciências da Religião 

21  60 -  57  

CCH 

Total Centro 185 1533 292 19,0 5623 341 6,1 

Matemática, Física e 
Tecnologia 

37 429 50 11,7 1087 53 4,9 
CCET

Total Centro 37 429 50 11,7 1087 53 4,9 

Ciências Biológicas 41 34 43 126,5 237 53 22,4 

Ciências Médicas 58 238 61 25,6 787 109 13,9 CCMB 

Total Centro 99 272 104 38,2 1024 162 15,8 

Total Geral 434 4011 566 14,1 16730 789 4,7 
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de 2004, em relação a 2005, deveu-se ao fato 
de as monografi as deste último ano ainda não 
estarem concluídas e registradas no banco de 
dados quando da coleta das informações para o 
presente relatório.

Questão avaliativa: 
Quais os incentivos para a produção cien-
tífi ca e a pesquisa?

Essa questão avaliativa diz respeito aos 
apoios assumidos, pela PUC-SP, para a produ-
ção científi ca e pesquisa, e sua análise foi feita a 
partir do seguinte indicador e respectivos des-
critores: tipo de incentivos a docentes e alunos; 
demanda e efetivação de auxílios e bolsas; In-
centivo à pesquisa docente; Bolsas de Iniciação 
Científi ca para alunos; Parcerias no fomento à 
pesquisa; Difusão das produções de pesquisa; 
eventos e publicações.

Buscando assegurar a excelência acadêmica 
dos cursos oferecidos pela PUC-SP e possibili-

tar condições institucionais para a incorporação 
defi nitiva da pesquisa na vida da Universidade, 
o CEPE propôs diretrizes para política de apoio 
e incentivo à pesquisa: tais diretrizes foram pla-
nejadas pela Comissão de Pesquisa e têm como 
preocupação básica o incentivo e o apoio ao 
desenvolvimento de diferentes modalidades de 
projetos de pesquisa, que abarcam a formação e 
o aperfeiçoamento de pesquisadores e de grupos 
de pesquisa da Universidade, o intercâmbio e a 
divulgação da produção científi ca de seus pro-
fessores e alunos.

O incentivo à produção científi ca na 
PUC-SP, bem como a divulgação dessa produ-
ção, conta com o Fundo de Apoio à Pesquisa 
(FAP) como um dos seus principais fundamen-
tos. Esse Fundo é gerido pelo CEPE, através da 
Comissão de Pesquisa, e forrmado com verba 
correspondente a 4% da receita líquida anual 
da PUC-SP, percebida das anuidades pagas pelo 
alunado, o FAP.

Gráfi co 11 – Número de projetos de pesquisa nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: 2005

Fonte: Pós-Graduação, 2005.

Tabela 8 – Número de dissertações e teses produzidas na PUC-SP: 2004 / 2005

Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu.

2004 2005 

Dissertações Teses Dissertações Teses 

837 331 893 345 

1168 1238 
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O uso da verba do FAP favoreceu, ao lon-
go dos anos da sua criação, a institucionalização 
de modalidades de apoio e auxílios a docentes 
e discentes que serão especifi cadas nos itens a 
seguir.

Incentivo à pesquisa docente

A PUC-SP, por meio da verba FAP, tem 
oferecido apoio à pesquisa docente, quer para a 
execução de projetos específi cos, quer para pes-
quisas vinculadas à qualifi cação do professor. 

As modalidades de apoio e auxílios aos do-
centes instituídas na PUC-SP são: 1. Programa 
de Pesquisa Capacitação Docente; 2. Projetos de 
Pesquisa Doutor; 3. Projetos de Pesquisa Inter-
disciplinar; 4. Projetos de Pesquisa Institucional; 
5. auxílios para participação em eventos cientí-
fi cos; 6. auxílio para impressão de dissertações 
ou teses. 

A análise do incentivo docente disponi-
bilizado pela PUC-SP, considerando o período 
2004/2005, revela que a instituição tem se 
voltado para apoios nas primeiras quatro moda-
lidades indicadas, ou seja, capacitação docente, 
pesquisa doutor, pesquisa interdisciplinar e pes-
quisa institucional. 

Em 2004, foi identifi cada a concessão de 
50 auxílios/apoio para docentes e, em 2005, 
53, sendo tais concessões diferenciadas quanto 
a modalidade, número de horas e tempo de 
vigência, que pode ser de um semestre ou um 
ano. O panorama do ano abrangeu não somen-
te os apoios concedidos no ano, como também 
aqueles iniciados no 2° semestre do ano ante-
rior, cuja continuidade foi extensiva aos meses 
do ano analisado. 

Devido ao fato de o docente ser dis-
pensado de suas atividades para desenvolver o 
projeto de pesquisa, a concessão representa um 
montante de horas semanais concedidas para 
atividades de pesquisa, totalizadas pelo número 
de professores benefi ciados. Tem-se também 
que considerar que a concepção pode abranger 

dez, vinte, trinta e até quarenta horas semanais, 
atendendo às diretrizes da comissão avaliadora 
das solicitações dos docentes.

Constata-se que a instituição tem ofere-
cido, predominantemente, auxílios dirigidos 
à capacitação docente (88% em 2004 e 85% 
em 2005), de sorte a investir na qualifi cação 
do professor da PUC, quer na condição de pes-
quisador-doutor, quer naquela referente ao seu 
aperfeiçoamento acadêmico. Assim procedendo, 
a Universidade favoreceu a formação de grande 
parte do seu corpo docente em cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu, tanto Mestrado como 
Doutorado. Tal ênfase é reveladora de uma ten-
dência a um apoio à pesquisa individualizada, 
que atendeu em 2005 a 72% da demanda de 
solicitações dos docentes da instituição. Obser-
vou-se, entretanto, um pequeno aumento do 
número de concessão de auxílio para pesquisa 
interdisciplinar em 2005. 

Os dados ainda revelaram que professores 
da maioria das Faculdades foram benefi ciados 
com o incentivo à pesquisa oferecido pela PUC-
SP.

O contrato de trabalho do docente tam-
bém favorece a realização das atividades de pes-
quisa, pois contempla o exercício concomitante 
de docência de atividades acadêmico-adminis-
trativas diversifi cadas, entre elas a pesquisa: pe-
dagógicas, orientação de tese, pesquisa. Dada a 
importância atribuída à vinculação ensino-pes-
quisa, a legislação da Universidade abre possi-
bilidade de unidade contratual especial, que 
favorece a dedicação ao ensino e à pesquisa, com 
a diminuição do número de aulas semanais e do 
número de alunos.

Cumpre esclarecer, porém, que as nor-
mas legais que regem esses aspectos passaram 
por revisão transitória em fi nal de novembro. 
Houve ampliação do percentual de dedicação à 
regência de aulas, especialmente para os cargos 
iniciais da carreira e ampliação do número de 
orientandos a serem atendidos pelos docentes 
da Pós-Graduação.
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Pesquisa discente: 
bolsas de Iniciação Científi ca

O apoio e o incentivo à pesquisa discente 
na PUCS-P são feitos principalmente por meio 
de dois Programas Institucionais de Bolsas de 
Iniciação Científi ca, sendo um subsidiado pela 
própria PUC-SP, o PIBIC/CEPE, e outro com 
verba de agência externa, o PIBIC/CNPq. Am-
bos têm por fi nalidades:8

a)  despertar vocação científi ca e incentivar ta-
lentos potenciais entre estudantes de Gradu-
ação, mediante participação em projetos de 
pesquisa orientados por pesquisadores qua-
lifi cados integrantes de grupos de pesquisa 
consolidados;

b)  possibilitar ao iniciante a aprendizagem de 
técnicas e métodos, como também estimu-
lar o desenvolvimento do pensar e do criar 
científi cos, decorrentes das condições criadas 
pelo confronto direto com os problemas de 
pesquisa;

c)  despertar no bolsista uma nova mentalidade 
em relação à pesquisa;

d)  preparar alunos para a Pós-Graduação;
e)  possibilitar a diminuição do tempo de per-

manência do bolsista (quando ingressar) na 
Pós-Graduação.

Ressalte-se que, além das bolsas conce-
didas pelos Programas PIBIC-CEPE e PIBIC-
CNPq, a Iniciação Científi ca também recebeu o 
apoio de outra importante agência de fomento, 
a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo), todavia, em termos 

8 Manuais das Normas e procedimentos da comissão de 
pesquisa do CEPE. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Fevereiro/2004

percentuais, inferiores àquele despendido pelo 
CNPq no que diz respeito ao fi nanciamento de 
bolsas na Graduação. 

Foram registrados na PUC-SP, em 2005, 
741 alunos bolsistas de Iniciação Científi ca 
(considerando os períodos de vigências de bol-
sas diferenciados) e, em 2004, 613, conforme se 
pode visualizar na Tabela 9.

Cumpre ainda destacar que alguns proje-
tos de Iniciação Científi ca, que contaram com 
as bolsas já indicadas, receberam apoio de ou-
tro agente fi nanciador: a FINEP (Financiadora 
de Estudos e Projetos). Tal apoio benefi ciou 
9% dos 408 projetos de 2005 e 11% dos 353 
projetos de 2004 com bolsa PIBIC. A FAPESP 
também teve esse tipo de participação, tanto em 
2004 como em 2005, benefi ciando de 1 a 2% 
dos projetos com bolsa, PIBIC.

A contrapartida institucional, conside-
rando as parcerias com os órgãos de fomento, 
caracteriza-se pela seguinte situação, conforme 
Quadro 19.

Dada a especifi cidade da Pós-Graduação 
Stricto Sensu, em que a formação de pesquisado-
res 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 dife-
rentes modalidades.

Constatou-se que, em 2005, 34% dos 
alunos do Mestrado tiveram o benefício de bol-
sas, perfazendo um total de 1.063 bolsas, como 
pode ser observado na Tabela 10. Quanto ao 
Doutorado, as 821 bolsas concedidas atenderam 
53% dos discentes. 

 Tabela 9 – Bolsas de Iniciação Científi ca concedidas aos alunos da PUC-SP: 2004 / 2005 *

* Foram computados os projetos com as seguintes vigências: 1. 2° semestre do ano anterior e que foram concluídos no meio do se-
mestre do ano em questão; 2. projetos iniciados no início do ano; e 3. os projetos iniciados no meio do semestre do ano analisado.

Nº de bolsas concedidas 
Financiadores 

2004 2005 

PIBIC-CEPE e PIBIC- CNPq 594 715 

FAPESP 19 26 

Total 613 741 
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Quadro 19 – Cota institucional de bolsas de Iniciação Científi ca – 
Programa de Iniciação Científi ca– CEPE/PUC-SP

Fonte: Anais do 14° Encontro de Iniciação Científi ca.

Vigência da bolsa (agosto a julho) Quantidade 

2001/2002 86 

2002/2003 82 

2003/2004 143 

2004/2005 143 

2005/2006 163 

Tabela 10 – Número de bolsas concedidas por agências de fomento 
e pela PUC-SP a alunos do Mestrado e Doutorado 2005

Fonte: Setor de Pós-Graduação PUC-SP.

Origem das Bolsas 

PUC-SP
CAPES CNPq FAPESP Fund. Ford 

Dissídio C. Rest. Doação FSP Outras

Total de 
Bolsas 

P
ro

g
ra

m
a
s 

ME MF DO ME DO ME DO ME DO ME MF DO ME MF DO ME MF DO ME DO ME MF DO

ADM 20 0             5   1           26 0 

CFC 12 0             1           1   14 0 

CED 18 54 6 14     1   8 9 7     1 3   43 78 

CRE 26 10 3                   5     1 34 11 

COS 18 47 18 25   3     10 22 2 1 2       50 98 

CSO 10 33 22 27     1 1 9 38 2 4 2       46 103 

DIR 47 19 31 12 1       30 63     1   8 1 118 95 

ECO 14 0 2   1       1               18 0 

EDM 27 10 2       1   6 9 3 1 70       109 20 

EHPS 29 39 18 20     2   2 1 3   15       69 60 

FIL 4 15 8     1     4 1 1   1       18 17 

FON 34 0 7           3               44 0 

GER 10 0 1           11   1           23 0 

HIS 30 37 20 12 1 1 1   4 3     10       66 53 

HCS 10 3 2     1     1   4   4       21 4 

LPO 24 8 3 2     1   2 2 4   31 1 1   66 13 

LAL 8 21 14 15         2 11 3   14 4 1   42 51 

LCL 13 0             3       22       38 0 

PCL 26 23 19 19         4 10 1 1         50 53 

PED 22 32 14 8       1 3 7 1   19 2     59 50 

PEX 13 0 2                           15 0 

PSO 4 19 26 15     1 2 3 3     1       35 39 

RI 9 0                             9 0 

SSO 27 56 18 16         5 4             50 76 

TOTAL 455 426 236 185 3 6 8 4 117 183 33 7 197 8 14 2 1063 821

Em 2005, houve um aumento quantita-
tivo, se compararmos com os dados de 2004, 
quando foram atendidos 28% dos alunos do 
Mestrado, com 891 bolsas, e 57,5% dos alunos 
do Doutorado, com a concessão de 876 bolsas.

Parcerias no fomento à pesquisa

A PUC-SP, ao assumir sua participação 
institucional no fi nanciamento à pesquisa, tem 
buscado parcerias para assegurar essa prática, 
como matriz fundada no ensino superior do 
país. Nessa acepção, além apoio à pesquisa e à 
iniciação com a verba FAP/PUC-SP, várias agên-

cias de fomento têm assumido parcerias com a 
Universidade para a realização de projetos, quer 
referentes à pesquisa básica, quer à pesquisa pe-
dagógica.

No que se refere à Graduação, já foi desta-
cada a importante participação do CNPq com o 
Programa de bolsas de Iniciação Científi ca para 
alunos, assim como a da FAPESP, embora ainda 
reduzida no que se refere à concessão de bolsas 
de Iniciação Científi ca. Também foi salientada a 
participação do FINEP e da FAPESP nos proje-
tos em realização.

No que se refere à Pós-Graduação Stricto 
Sensu, foram destacadas as bolsas concedidas a 
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Tabela 11 – Fomento exclusivo e em parceria entre instituições, pelas principais agências

Agências 
Forma de fomento 

CAPES FAPESP CNPq PUC-SP- CEPE 

Exclusiva 63 22 44 14 

Em parceria 63 12 70 21 

Total 126 34 114 35 

alunos de Mestrado e Doutorado, tendo como 
fi nanciadores o CNPq, em especial, e também 
a FAPESP.

A análise de dados relativos aos projetos 
de pesquisa realizados pela Pós-Graduação Stric-
to Sensu aponta uma gama de agências e formas 
diversifi cadas de implementação do apoio à pes-
quisa. Podem-se destacar as seguintes agências 
de fomento: 

C A P E S [Fundação Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior]:
PROSUP [Programa de Suporte a Instituições de 
Ensino Superior Particulares]. 
PICDT [Programa Institucional de Capacitação 
Docente e Técnica].
PROCAD [Programa Institucional de Coopera-
ção Acadêmica].
MINTER [Programa de Mestrado Interinstitucio-
nal].
PEC-PG [Programa de Estudantes e Convênio de 
Pós-Graduação].
CAPES/ARGENTINA [Programa de Cooperação 
CAPES e ARGENTINA]. 
PIDRH [Programa Institucional de Desenvolvi-
mento 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 Qualifi cação Institucional]. 
CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico]. 
FUNDAÇÃO FORD: Concessão de bolsas via 
Fundação Carlos Chagas [Brasil] e Th e African-
America Institute [Moçambique].
FAPESP [Fundação de Amparo à Pesquisa de São 
Paulo].
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

A modalidade de apoio oferecida por essas 
agências ora se qualifi ca como exclusiva, efetiva-
da por apenas uma agência, ora como parceria 
entre diversas agências.

Em 2005, registrou-se um total de 240 
possibilidades de parcerias realizadas pelos Pro-
gramas de Pós-Graduação. Pode-se constatar 
que as agências CAPES, CNPq, FAPESP, e a 
própria PUC-SP-CEPE, foram responsáveis por 
59% dos fi nanciamentos, se considerarmos sua 
participação de forma exclusiva, o que é explica-
do no Gráfi co 12.

Além disso, tais agências ainda amplia-
ram sua participação, assumindo parcerias com 
outras instituições no fi nanciamento às ativi-
dades de pesquisa, como se pode verifi car na 
Tabela 11. 

Gráfi co 12 – Financiamentos dos Projetos de Pesquisa pela PUC-SP e outras agências de Fomento

Agências de  Fomento

PUC-SP
10%

Fapesp
15%

CNPq
31%

Outras/Parcerias
41%

Somente
uma Agência de 

Fomento
59%

Capes ( PROSUP / 
PICDT / PROCAD / 
MINTER / PEC-PG / 

ARGENTINA / 
COFECUB / PAPED/ 

PQI
 44%

Fonte: Setor de Pós-Graduação PUC-SP.
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A PUC-SP conta com a ARII (Assesso-
ria de Relações Institucionais e Internacionais), 
instituída segundo Ato do Reitor em 05/95, que 
tem a missão de estimular e apoiar as relações 
interinstitucionais da PUC-SP de âmbito nacio-
nal e internacional, incentivando e ampliando 
oportunidades de parcerias e cooperações, por 
meio de ações, projetos e programas de iniciati-
va e responsabilidade da Universidade. A ARII 
possui as seguintes áreas de atuação: Coopera-
ção Internacional, Projetos Interinstitucionais 
e Projetos Especiais e Captação de Recursos da 
universidade.

Na área de parcerias Interinstitucionais, a 
ARII tem possibilitado a ampliação e a formali-
zação das mesmas, o que tem contribuído para 
um melhor gerenciamento das ações desenvol-
vidas. 

Além de parcerias nacionais, a PUC-SP 
mantém convênios internacionais com univer-
sidades de 21 países, sendo que, em algumas de-
les, os convênios são estabelecidos envolvendo 
várias universidades, como nos casos de Portu-
gal, Espanha, França, Itália, Chile, entre outros. 
A maioria desses convênios tem como objetivo a 
cooperação em atividades de ensino e pesquisa, 
e prevê intercâmbio de estudantes, pesquisado-
res e docentes.

Os dados mostraram um número rele-
vante de produção de pesquisa pelos Programas 
de Pós-Graduação, associado a uma busca de 
parcerias como instrumento de viabilização do 
trabalho.

Difusão da produção científi ca

A difusão da produção científi ca da PUC-
SP tem sido efetivada, especialmente, por meio 
de eventos específi cos e de algumas formas de 
publicações.

Integrando seu projeto pedagógico, a 
PUC-SP organiza sistematicamente dois gran-
des eventos, que têm um papel fundamental 
na divulgação para socializar a produção do 
conhecimento gerado pelo trabalho de pesquisa 

realizado na Universidade. Trata-se do Encon-
tro Anual de Iniciação Científi ca e da Semana 
Acadêmica.

O Encontro de Iniciação Científi ca, como 
já salientado, caracteriza-se como um momento 
em que todos os bolsistas, assim como os não 
bolsistas participantes de projetos de iniciação, 
apresentam as sínteses e resultados das pesquisas 
realizadas. Logo, tem um caráter pedagógico de 
avaliação dos projetos realizados, como também 
possibilita a comunicação do trabalho às co-
munidades interna e externa. Há também uma 
seleção dos melhores trabalhos, que são objeto 
de premiação. A avaliação, conforme normati-
zação, é realizada por representantes das áreas do 
conhecimento, oriundos do quadro docente da 
PUC-SP e de outras instituições.

Anualmente, os trabalhos premiados são 
publicados nos Anais do Encontro, veículo atra-
vés do qual os alunos/bolsistas têm oportunida-
de de divulgar mais amplamente as pesquisas. 
Em 2005, o registro dos anais foi gravado em 
CD ROM.

O 14° Encontro de Iniciação Científi ca 
da PUC-SP, cuja temática foi “Identidade, In-
clusão e Direitos”, ocorreu em outubro de 2005. 
Os trabalhos premiados foram anunciados em 
evento específi co, na cerimônia de premiação 
realizada no dia 1° de dezembro de 2005. Tais 
trabalhos estão sendo convertidos em artigos 
de pesquisa para publicação em 2006. Ressalta-

Figura 17 – O Encontro de Iniciação Científi ca –
Tenda de apresentação dos trabalhos – out./05
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Como canais de comunicação para difu-
são do conhecimento produzido em pesquisa, 
foram destacadas a Editora da PUC-SP e as re-
vistas organizadas pelas unidades acadêmicas. 

A divulgação dos produtos de pesquisa 
também recebe um apoio da PUC-SP por meio 
da Educ – Editora da PUC-SP, que, atuando em 
parceria com órgãos externos à Universidade, 
tem como um dos principais objetivos propor-
cionar a publicação do conhecimento produzido 
na instituição por meio de pesquisa. Para tanto, 
publica livros – de autores com fi liações diversas 
e de diferentes áreas de atuação – e revistas cien-
tífi cas, divulgando o conhecimento produzido 
na Universidade, e também, trazendo para den-
tro dela debates que se colocam na sociedade. 

Outro importante canal de comunicação 
que tem veiculado a produção científi ca da 
universidade são as revistas organizadas pe-
las unidades acadêmicas. No site da PUC-SP 
podem ser localizadas informações sobre 31 
títulos de revistas especializadas produzidas na 
instituição.

Embora com iniciativas importantes, a 
difusão da produção em pesquisa tem sido insu-
fi ciente para difusão daquilo que foi produzido 
na Universidade, com visibilidade interna e 
externa, indicando a necessidade de implemen-
tação de políticas de divulgação.

Questão avaliativa: 
A que questões sociais a pesquisa na 
PUC-SP vem respondendo?

O indicador para responder a essa questão 
diz respeito à natureza de produção de conheci-
mento pelos grupos de pesquisa e pela Iniciação 
Científi ca.

Quanto à produção dos grupos de pesqui-
sa, a análise está pautada em estudo realizado 
pelo Grupo EDULANG-LAEL que, utilizando 
o software WordSmithTools (Software Word-
SmithTools 99), procurou compreender os 
signifi cados que transitam pelos grupos de pes-

se que os premiados em 2004 também foram 
publicados por meio digital e sob a forma de 
artigos científi cos.

Entre outros prêmios aos principais pro-
jetos de pesquisa, há o auxílio para participar da 
Jornada Nacional de Iniciação Científi ca, du-
rante a Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC. 

A Semana Acadêmica é um outro evento 
realizado pela Universidade que, embora tenha 
um caráter abrangente quanto aos seus objeti-
vos, tem grande parte de sua programação vol-
tada para as atividades de pesquisa produzidas 
na PUC-SP.

Em 2005, foi realizada em outubro, 
compondo-se de uma programação bastante 
diversifi cada, sendo que, especifi camente neste 
ano, integrou o 14° Encontro de Iniciação Cien-
tífi ca.

Conforme consta de Relatório do evento, 
a PUC-SP organizou, na Semana de 17 a 21 de 
outubro, um conjunto de atividades centrado 
na temática Interligando Saberes. 

As unidades acadêmicas, da Graduação 
e da Pós-Graduação, também têm organizado 
atividades com o objetivo de socializar o co-
nhecimento produzido. No primeiro ciclo ava-
liativo (2005-2006), porém, não foi possível 
mapear esses encaminhamentos realizados na 
Universidade.

Figura 18 – Semana Acadêmica – out./05
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pesquisa tiveram possibilidade de socializar com 
outros grupos e com a comunidade os trabalhos 
de produção de conhecimento. A organização 
das temáticas dos grupos que se inscreveram 
para as sessões de comunicação evidencia os 
focos de estudo. Assim, foram agrupados traba-
lhos voltados para os seguintes eixos temáticos e 
principais conteúdos de estudos: 1. Adolescên-
cia: questões do trabalho e questões emergentes; 
2. Cultura: religião e sociedade, estudos con-
temporâneos, velhice, identidade; 3. Educação: 
formação de professores, educação ambiental, 
brincar, interdisciplinaridade; 4. Escola: práticas 
educativas; 5. Linguagem: inclusão lingüística, 
ensino da língua, identidade, linguagem e tra-
balho, história da cidade; 6. Linguagem, arte 
e comunicação: comunicação e cibercultura, 
memória, educação e sociedade, envelhecimen-
to; 7. Política: políticas públicas, ética, mídia; 
8. Saúde: saúde da criança, família, idoso, te-
rapias corporais, práticas psicoterápicas, saúde 
coletiva/ fonoaudiologia; 9. Trabalho, sociedade 
e tecnologia: movimentos sociais e questões do 
trabalho, políticas públicas/violência, represen-
tações sociais e criatividade nas relações. 

Os conteúdos desses eixos temáticos reve-
lam a forte predominância de pesquisas voltadas 
para problemáticas sociais e estudo de práticas 
que contribuam para sua superação. A produção 
de conhecimento já efetivada pelos grupos de 
pesquisa esteve presente nas refl exões favorecidas 
nos momentos de apresentação dos trabalhos, 
coordenados pelos líderes de grupos. 

Coloca-se como meta da Auto-Avaliação 
Institucional da PUC-SP, em fase posterior, a 
análise da produção de dissertações, teses, mo-
nografi as e trabalhos de conclusão de curso para 
complementar dados que contribuiriam para a 
ampliação da avaliação da relevância social das 
pesquisas desencadeadas na instituição. 

Questão avaliativa: 
Qual a opinião da comunidade sobre a 
pesquisa na PUC-SP?

quisa. O trabalho também teve como objetivo 
facilitar o diálogo entre os grupos, na medida 
em que se conhecem focos de estudos comuns. 
Foi utilizado, como corpus para análise, 25.000 
palavras, tendo como fonte os nomes dos gru-
pos, as linhas de pesquisa e os textos sobre as 
repercussões dos grupos. 

Foram identifi cadas doze áreas temáticas, 
nas quais se concentravam as pesquisas e os es-
tudos dos grupos. São elas: Política, Sociedade, 
Linguagem, Cultura, Saúde, Trabalho, Comu-
nicação, Tecnologia, Escola, currículo e Ensino-
Aprendizagem, Educação e Formação de Profes-
sores, Adolescência, Linguagens da arte.

A análise da temática evidencia forte 
predominância de pesquisas na área de ciên-
cias humanas, voltadas para eixos que refl etem 
grandes problemáticas sociais como: políticas 
públicas de diferentes áreas; desafi os do mun-
do contemporâneo: lutas sociais, violência, as-
sociativismo, gênero, mudanças e aspectos do 
trabalho; questões da comunicação e cultura, 
como cibernética, relações, memória e inserção 
da arte; educação focada no ensino, currículo, 
aprendizagem e formação de educadores, saúde 
e qualidade de vida. Os conteúdos de signifi ca-
dos dos agrupamentos também mostra a ten-
dência de pesquisas que se voltam para estudo 
de práticas apontando encaminhamentos para 
superação de problemas. 

Pode-se também considerar, como des-
critor das questões sociais a que a pesquisa vem 
respondendo, os objetos de pesquisa constantes 
dos projetos de Iniciação Científi ca. Constatou-
se uma ênfase nas problemáticas vividas pelo 
sujeitos no mundo atual, foco esse que compôs 
a temática do Encontro de Iniciação Científi ca 
de 2005, defi nida como “Identidade, Inclusão e 
Direitos”. 

A análise dos focos de preocupação das 
pesquisas na Universidade também teve como 
base o encaminhamento das sessões de comu-
nicação na Semana Acadêmica realizada pela 
PUC-SP em 2005. Nesse evento, os grupos de 
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outras instituições científi cas e culturais; Exce-
lência acadêmica; Produção do conhecimento 
por meio de pesquisa. 

A pergunta geradora foi a seguinte: Qual 
o grau de importância atribuído a cada um dos 
princípios educacionais abaixo relacionados no 
desenvolvimento de seu curso? 

Dentre os propósitos, os três relacionados 
especifi camente à pesquisa são: “Produção do 
conhecimento por meio de pesquisa”; “Liberda-
de de investigação, de ensino e de manifestação 
de pensamento” e “Promoção de intercâmbio e 
cooperação com outras instituições científi cas e 
culturais”. 

Para a maioria dos professores, a PUC-SP 
é uma instituição de ensino superior que valoriza 
em seu cotidiano a “Liberdade de investigação, 
de ensino e de manifestação de pensamento” e 
também a “Liberdade individual”. A “Promo-
ção de intercâmbio e cooperação com outras 
instituições científi cas e culturais” foi o quesito 
reconhecido pelos respondentes como de pouca 
importância na Universidade.

Analisando especifi camente os dados 
sobre Produção de conhecimento por meio de 
pesquisa, constante do Quadro 20, constatou-se 
que em três Centros universitários (CE, CCH e 
CCET), mais de 60% dos docentes consideram 
que a Universidade dá muita importância a essa 
produção. Nos dois outros Centros (CCJEA e 
CCMB), menos de 50% se posicionaram nessa 
direção. Há ainda uma porcentagem de 30 a 
40% de docentes que consideram ser de média 
importância a atenção dada à pesquisa no co-
tidiano da PUC-SP. Esse panorama é positivo, 

Manifestação da comunidade 
universitária

A comunidade foi ouvida por meio de 
questionário específi co para cada segmento, 
sobre as diferentes dimensões institucionais. 
Alguns itens buscaram a manifestação de pro-
fessores, alunos e ex-alunos sobre a pesquisa na 
PUC-SP.

Os itens abrangeram os seguintes indica-
dores e descritores: 

Propósitos da PUC-SP voltados para a pes-
quisa e incentivos oferecidos;
Articulação Pesquisa/ Ensino/ Extensão e 
Graduação/ Pós-Graduação;
Participação do aluno em atividades de pes-
quisa;
Participação dos docentes em reuniões espe-
cífi cas de pesquisa.

Foi possível analisar, na visão dos pro-
fessores e alunos, o grau de importância que é 
dado no cotidiano aos propósitos da PUC-SP 
declarados em documentos ofi ciais. Foram in-
vestigados, junto aos professores e alunos par-
ticipantes da avaliação, onze propósitos, sendo 
alguns voltados para as questões da pesquisa: 
Diálogo entre a razão e a Fé, Evangelho e a 
Cultura; Liberdade de investigação, de ensino 
e de manifestação de pensamento; Autonomia 
universitária; Liberdade individual; Participação 
de segmentos docente, discente e técnico-admi-
nistrativo nas decisões da Universidade; Enfren-
tamento de situações de confl ito; Promoção do 
bem comum; Desenvolvimento da solidarieda-
de; Promoção de intercâmbio e cooperação com 

•

•

•

•

Quadro 20 – Grau de importância, na visão dos professores, 
dada à produção do conhecimento por meio da pesquisa

Centros 
Itens 

CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Muita importância 47% 67% 62% 61% 47% 

Média importância 35% 29% 31% 32% 40% 

Pouca importância 16% 5% 7% 7% 13% 

Nenhuma importância 2% 0 0 0 0 

Produção do 
conhecimento por 
meio de pesquisa 

Não sei 0 0 0 0 0 
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com o reconhecimento, por 80 a 90% dos do-
centes, de que é dada muita ou média impor-
tância à produção de conhecimento por meio de 
pesquisa na Universidade, com pequena parte 
dos docentes indicando pouca importância.

O mesmo item constou do questionário 
dos alunos e o Quadro 21 reúne as informações 
referentes à suas respostas.

Esses dados, relativos ao propósito Pro-
dução do conhecimento por meio da pesquisa, 
na visão dos alunos, evidenciaram uma avalia-
ção menos positiva do que a dos docentes. Dos 
pesquisados, 30 a 54% consideram de muita 
importância no cotidiano da PUC-SP a produ-
ção do conhecimento por meio da pesquisa, sem 
grandes variações de freqüências nos Centros 
Universitários. Se associarmos, a essas respostas, 
as que indicam média importância, o somató-

rio atingiria 60% a 80%. Além disso, há uma 
concentração de aproximadamente 30% de res-
postas dos alunos nos níveis pouca importância, 
nenhuma importância e não sei.

Quanto ao propósito da PUC-SP de Pro-
moção de intercâmbio e cooperação com outras 
instituições científi cas e culturais, o posiciona-
mento dos docentes foi menos positivo do que 
em relação ao propósito relativo à produção de 
conhecimento pela pesquisa. O mesmo se obser-
vou na manifestação dos alunos. Tais resultados 
encontram-se nos Quadros 22 e 23.

O item Liberdade de investigação, de 
ensino e de manifestação de pensamento, teve 
porcentagens elevadas (75 a 93%) de docentes 
avaliando que é dada muita importância a esse 
propósito no cotidiano da PUC-SP. O Quadro 
24 explicita essa afi rmação.

Quadro 21 – Grau de importância, na visão dos ALUNOS, 
dada à produção do conhecimento por meio da pesquisa

Centros 
Itens 

CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Muita importância 32% 43% 53% 54% 36% 

Média importância 33% 21% 31% 21% 34% 

Pouca importância 20% 7% 8% 11% 21% 

Nenhuma importância 9% 5% 3% 4% 6% 

Produção do 
conhecimento por 
meio de pesquisa 

Não sei 6% 24% 6% 10% 2% 

Quadro 22 – Grau de importância, na visão dos PROFESSORES, 
dada à Promoção de intercâmbio e cooperação com outras instituições científi cas e culturais

Centros 
Itens 

CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Muita importância 23% 57% 35% 36% 43% 

Média importância 52% 19% 52% 36% 30% 

Pouca importância 19% 24% 13% 29% 23% 

Nenhuma importância 3% 0 0 0 3% 

Promoção de 
intercâmbio e 
cooperação com 
outras instituições 
científicas e culturais 

Não sei 3% 0 0 0 0 

Quadro 23 – Grau de importância, na visão dos ALUNOS, dada à Promoção de intercâmbio e cooperação 
com outras instituições científi cas e culturais

Centros 
Itens 

CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Muita importância 29% 36% 33% 35% 22% 

Média importância 29% 10% 29% 22% 26% 

Pouca importância 24% 14% 25% 20% 39% 

Nenhuma importância 9% 5% 4% 6% 10% 

Promoção de 
intercâmbio e 
cooperação com 
outras instituições 
científicas e culturais 

Não sei 9% 36% 9% 16% 3% 
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Considerando a avaliação desse quesito 
pelos docentes, comparada com a sua avaliação 
de outros aspectos ligados à pesquisa analisados 
anteriormente, verifi cou-se que os índices são 
bem mais positivos. Essa constatação permite 
ter como hipótese que pode estar preponde-
rando nesse quesito a questão da liberdade para 
investigação. A valorização positiva da questão 
da liberdade é confi rmada pelos altos índices de 
muita importância atribuídos pelos docentes 
no propósito da PUC-SP relativo à Liberdade 
individual.

Assim como nos outros itens, a opinião 

dos alunos (Quadro 25) é menos positiva do 

que a dos professores, embora aproximadamen-

te 70% deles tenham avaliado a liberdade indi-

vidual como de muita importância e de média 

importância no cotidiano da PUC-SP. Encon-

trou-se, porém, cerca de 20% dos alunos com 

avaliações de pouca importância ou nenhuma 

importância, ou indicaram não saber responder 

ao item. 

Quadro 24 – Grau de importância, na visão dos PROFESSORES, dada à liberdade de investigação, 
de ensino e de manifestação de pensamento

Centros 
Itens 

CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Muita importância 84 81 93 75 77 

Média importância 13 19 7 18 17 

Pouca importância 3 0 0 4 7 

Nenhuma importância 0 0 0 0 0 

Liberdade de 
investigação,  
de ensino e de 
manifestação de 
pensamento 

Não sei 0 0 0 4 0 

Quadro 25 – Grau de importância, na visão dos ALUNOS, dada à liberdade de investigação, 
de ensino e de manifestação de pensamento

Outro aspecto focado nos questionários de 
alunos e professores referia-se a aspectos acadê-
micos que envolvem a articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão e os incentivos à pesquisa. 

O Gráfi co 13 sintetiza a distribuição das 
respostas dos professores.

Com base nesses dados, pôde-se constatar 
que os professores do CE, CCH e CCET ava-
liaram a articulação entre pesquisa e ensino de 
forma mais positiva, concentrando mais de 50% 

de suas respostas em excelente/bom. O CCMB 
concentrou 50% das respostas no item regular, 
manifestando uma avaliação menos positiva da 
articulação entre ensino e pesquisa. Os docentes 
do CCJEA apresentaram maior concentração 
de respostas no nível ruim, atingindo 25% dos 
respondentes com avaliação negativa da articu-
lação.

A articulação entre pesquisa e extensão 
apresenta índices menos positivos do que os atri-

Centros 
Itens

CCJEA  CE CCH CCET CCMB 

Muita importância 47 57 51 40 31 

Média importância 30 21 32 34 34 

Pouca importância 12 7 8 13 28 

Nenhuma importância 6 0 3 6 6 

Liberdade de 
investigação,  
de ensino e de 
manifestação de 
pensamento 

Não sei 5 14 6 7 1 
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buídos à articulação entre ensino e pesquisa. O 
CCH e o CCET são os Centros que apresentam 
os dados mais positivos, concentrando a maioria 
das respostas no item excelente/bom.

Em relação aos incentivos à pesquisa, 
oferecidos pela PUC-SP, os professores de 
quatro dos cinco centros, ou seja, do CCJEA, 
CE, CCET e CCMB realizaram uma avaliação 
positiva, concentrando a maioria das respostas 
como excelente/bom. No CCH, a avaliação foi 
menos positiva, com concentração das repostas 
dos docentes como regular.

No caso da articulação entre Graduação e 
Pós-Graduação, a análise do Gráfi co 13 permite 
constatar uma avaliação mais negativa por parte 
dos professores na maioria dos Centros Univer-
sitários.

Os alunos também avaliaram os aspectos 
acadêmicos de articulação pesquisa e ensino, 
pesquisa e extensão, Graduação e Pós-Graduação 
e incentivos à pesquisa oferecidos pela PUC-SP 
(Gráfi co 14).

A articulação entre pesquisa e ensino foi 
reconhecida como excelente ou boa por aproxi-

madamente 50% dos alunos de quase todos os 
Centros, menos no CCJEA, onde o item regular 
foi o mais respondido, com 44% das respostas.

Em relação à articulação entre pesquisa 
e extensão, a avaliação dos alunos de todos os 
Centros foi menos positiva que a articulação 
pesquisa-ensino, com menos de 50% dos do-
centes avaliando como excelente/bom e regular. 

A avaliação da articulação entre Gradua-
ção e Pós-Graduação, assim como ocorreu com 
os professores, foi o mais negativo dos aspectos 
acadêmicos considerados. 

Os alunos ainda opinaram sobre os incen-
tivos à pesquisa oferecidos pela PUC-SP. Quan-
to a esse aspecto, a avaliação foi positiva em 
quatro centros (CE, CCH, CCET e CCMB), 
concentrando os maiores índices na avaliação 
excelente/bom. Os alunos do CCJEA, entre-
tanto, concentraram suas respostas na avaliação 
regular e ruim desse quesito. 

Um descritor importante, considerado 
para analisar a relação do aluno com a pesquisa 
na PUC-SP, disse respeito à informação do alu-
no sobre participação em atividades acadêmicas 

Gráfi co 13 – Avaliação pelos PROFESSORES de aspectos acadêmicos na PUC-SP
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consideradas complementares ao seu curso de 
Graduação. Entre outras, incluiu a participação 
do aluno em projetos de pesquisa. 

Como analisado no relatório da Dimen-
são Ensino, os dados evidenciaram que 76,8% 
dos alunos assinalaram sua participação em 
atividades complementares. Dentre os alunos 
que reconheceram sua participação, em relação 
a projetos de pesquisa, objetivo deste relatório, 
os Centros CCMB e CE registram as maiores 
porcentagens de alunos que participam dessa 
atividade, sendo 56% e 32,8%, respectivamen-
te. Nos demais Centros, essas porcentagens são 
bem menores, sendo CCET 28%, CCH 23% e 
CCJEA 12,7%.

Os alunos também foram solicitados a se 
manifestarem sobre um conjunto de aspectos 
relacionados a seu curso, relativos a atividades 
curriculares, concepção de curso, relação com 
os docentes e condições de funcionamento. 
Dados e análises detalhadas desses itens podem 
ser encontradas no tópico referente ao Ensino, 
apresentado anteriormente.

No contexto das manifestações dos alunos, 
o item relativo à Pesquisa (Iniciação Científi ca 
e/ou prática de investigação) recebeu avaliações 
positivas no CE, com 50,7%, no CCMB, com 
51,1% e no CCH, com 47% dos alunos, ava-
liando como excelente/bom essas atividades no 
curso. Causou, porém, preocupação o fato de 
uma porcentagem considerável de estudantes 
participantes da pesquisa, de quase todos os 
Centros, com exceção do CCMB, indicar o “não 
sei” como resposta ao item. Essa situação apare-
ce com 37,2% das respostas no CCJEA, 32,4% 
no CE, 34,1% no CCH, 48,9% no CCET, mas 
com um índice bem menor no CCMB (9,5%).

Relacionada ainda com as ações voltadas 
para a pesquisa na Universidade, foi analisada a 
participação dos professores em reuniões especí-
fi cas de pesquisa: 1. com grupos de pesquisa e 2. 
do comitê interno do PIBIC. Os dados relativos 
a esse aspecto foram obtidos pela resposta dos 
docentes à questão do questionário sobre a par-
ticipação dos professores em reuniões promo-
vidas na universidade. Os índices das respostas 
dos professores estão no Quadro 26.

Gráfi co 14 – Avaliação pelos ALUNOS de aspectos acadêmicos na PUC-SP
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As análises indicaram que grande parte 
dos investigados revelou que participa de reuni-
ões com grupos de pesquisa, dado que se mos-
trou com porcentagens homogêneas em quatro 
Centros Universitários: CE, CCH, CCET e 
CCMB. De 70% a 90% dos professores indi-
caram participar dessas reuniões nesses Centros, 
sendo respectivamente, 90%, 78,8%; 85,6% e 
72,3. No CCJEA, a participação revelada é me-
nor, apontada por 49,3% dos professores. 

Os dados ainda evidenciaram que a par-
ticipação no Comitê interno do PIBIC foi pe-
quena, ou seja, apontada por 3,3 a 14,3% dos 
docentes. Esse índice, porém, é de certa forma 
esperado, dado o pequeno número de docentes 
que atua em tais comitês, em geral representante 
de grupos. Destaca-se que a participação foi re-
conhecida como existente em todos os Centros 
por parcela dos professores.

Os egressos manifestaram-se sobre a orga-
nização didático-pedagógica dos cursos e sobre 
o projeto do curso (concepção de curso e currí-
culo), e foi possível analisar a valorização dada 
pelos mesmos à pesquisa na sua formação.

Dados e análises mais detalhados de to-
dos os aspectos pesquisados junto aos ex-alunos 
podem ser encontrados mais adiante, no tópico 
“Atendimento ao estudante”.

Pode-se considerar que a pesquisa (Ini-
ciação Científi ca e/ou prática de investigação) 
teve uma boa avaliação, na medida em que 58% 
dos ex-alunos a classifi caram como excelente 
e boa no seu curso de Graduação. Essa avalia-
ção, porém, representou um índice menor, se 
comparado com outros itens, relativos ao curso 
melhor avaliado pelos ex-alunos, que atingiram 
porcentagens de 70% de excelente e bom.

Em relação às atividades acadêmicas con-
sideradas complementares ao curso de Gradu-
ação, embora apenas 9,1% dos egressos tivesse 
reconhecido ter participado, aproximadamente 
30% dos respondentes declararam ter tido par-
ticipação em projetos de pesquisa. Estágios e 
eventos foram mais apontados pelos egressos, ou 
seja, por 65,9% e 57,2%, respectivamente. 

ENCAMINHAMENTOS PARA 
TOMADA DE DECISÕES
Potencialidades e fragilidades

A PUC-SP sempre teve sua trajetória mar-
cada pela ênfase dada à pesquisa e à produção de 
conhecimento. Essa preocupação revela-se em 
sua Missão e nos principais documentos legais, 
o PDI, o Plano de Gestão e o PPI, assim como 
nas práticas institucionais voltadas para a pes-
quisa e integradas ao ensino e à extensão.

Para responder às questões avaliativas, o 
processo de Auto-Avaliação Institucional da 
Dimensão Pesquisa dirigiu-se a dois focos de 
análise: 1. a institucionalização da pesquisa e 
as intenções ofi ciais e 2. as políticas e práticas 
institucionais efetivamente implantadas. 

Pode-se verifi car, em relação ao primeiro 
foco, que a Universidade, coerente com sua 
ênfase na pesquisa, instituiu, ao longo de sua 
trajetória, condições para a produção da pes-
quisa investindo em aspectos organizacionais, 
fi nanceiros e de gestão e orientação.

A Universidade conta com estrutura 
organizacional específi ca concretizada pela Co-
missão de Pesquisa, que, vinculada ao CEPE, 
assegura a qualidade do trabalho acadêmico 

Quadro 26 – Participação dos PROFESSORES em reuniões de pesquisa

CCJEA CE CCH CCET CCMB 
Grupos 

de 
pesquisa 

Comitê 
interno 

do PIBIC 

Grupos 
de 

pesquisa 

Comitê 
interno 

do PIBIC 

Grupos 
de 

pesquisa 

Comitê 
interno 

do PIBIC 

Grupos 
de 

pesquisa 

Comitê 
interno 

do PIBIC 

Grupos 
de 

pesquisa 

Comitê 
interno 

do PIBIC 

Participa 49,3 3,3 90,0 14,3 78,8 9,1 85,6 3,6 72,3 13,8 

Não se aplica 50,8 96,7 10,0 85,7 21,2 90,9 14,3 96,4 27,6 86,2 
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no que diz respeito às políticas de pesquisa, 
em forma de proposições ou de coordenação e 
gerenciamento.

 Destaca-se, no contexto geral, a preo-
cupação com a garantia da sustentabilidade da 
política de pesquisa por meio de recursos do 
Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP). O FAP é 
vinculado e administrado pelo CEPE, por meio 
da Comissão de Pesquisa e constituído por 4% 
da receita decorrente das anuidades pagas pelo 
alunado. Coloca-se como uma modalidade de 
apoio institucional, em especial, à Iniciação 
Científi ca e à pesquisa voltada à capacitação e à 
titulação dos docentes.

As metas para o período de 2004-2008 
indicam a busca do aperfeiçoamento da política 
de pesquisa, no que diz respeito a ampliação e 
direcionamento dos recursos do FAP; produção 
docente em pesquisa; valorização da pesquisa nas 
atividades acadêmicas, tanto da Pós-Graduação 
quanto da Graduação; divulgação dos produtos 
de pesquisa para as comunidades interna e ex-
terna; ao incentivo a parcerias institucionais.

A valorização da pesquisa foi especial-
mente enfatizada como uma das diretrizes da 
gestão da Universidade, em sua articulação com 
o ensino e a extensão, e na relação pedagógica de 
ensino-aprendizagem. Efetiva-se como pesquisa 
básica e pesquisa de caráter pedagógico. 

Os dados avaliativos referentes à produção 
científi ca na Universidade foram reveladores de 
relevância quantitativa e qualitativa da produ-
ção de pesquisa pelos grupos de pesquisa, pela 
Iniciação Científi ca e pelos Programas de Pós-
Graduação, associada à busca de parcerias como 
instrumento de viabilização do trabalho. Ineren-
te à atividade acadêmica, o trabalho de pesquisa 
envolveu todas as Faculdades e Programas.

Nessa direção, pode ser registrado um 
aumento signifi cativo dos grupos de pesquisa 
na universidade nos últimos quatro anos, cons-
tando, em 2005, a existência de 188 grupos 
credenciados no CNPq. A ampliação, que tam-
bém representa um aumento de pesquisadores, 

estudantes e técnicos, tem situado a PUC-SP 
em posição de destaque, ocupando 1° lugar no 
ranking das instituições privadas do país e o 16° 
lugar, considerado o total de instituições de edu-
cação superior.

Os grupos revelaram uma diversidade de 
campos e linhas de pesquisa, o que expressa uma 
contribuição da PUC-SP para a produção de 
conhecimento em diferentes áreas, qualifi cando 
a sua unidade por uma pluralidade bastante sig-
nifi cativa. Evidenciou-se, porém, a concentra-
ção de grupos, ou seja, aproximadamente 80% 
voltados para pesquisas nas áreas de ciências 
humanas, seguido de ciências sociais aplicadas 
e lingüística, letras e artes, reforçando a tradição 
da Universidade de produção científi ca nas áreas 
de humanas.

Destacou-se a organização e a qualidade 
da implementação do trabalho de Iniciação 
Científi ca, sistematizado a partir de 1988 com a 
criação do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científi ca, que tem se ampliado a cada 
ano. É mantido um sistema de orientação contí-
nua do estudante, realizado pelo docente orien-
tador e controlado pela Comissão de Pesquisa, 
para assegurar a produção científi ca do aluno. 
A Iniciação Científi ca, estruturada com projetos 
devidamente aprovados e com concessão de bol-
sas, instalou-se nos diferentes Centros Univer-
sitários, Faculdades e Cursos, havendo, porém, 
diferenciação quanto ao índice de participação. 
Em 2005, participaram dos projetos 741 alunos, 
orientados por 584 docentes doutores.

Embora abrangente, ainda não se conse-
gue atingir todos os alunos, o que fi ca eviden-
ciado nos dados relativos à manifestação da 
comunidade sobre pesquisa.

As unidades acadêmicas, quer da Gradu-
ação, quer da Pós-Graduação, efetivaram ainda 
projetos de pesquisa liderados por docentes 
qualifi cados doutores, na quase totalidade, e 
vinculados a grupos e núcleos de pesquisa. O 
mapeamento dessa situação na Pós-Graduação 
mostrou a existência de 550 projetos liderados 



A
ut

o-
av

al
ia

çã
o 

in
st

itu
ci

on
al

 d
a 

PU
C
-S

P

104

por 930 professores, em todos os programas. A 
produção científi ca da Universidade também 
se evidenciou pelo expressivo volume de teses, 
dissertações e monografi as produzidas pela Pós-
Graduação. 

Buscando possibilitar condições institu-
cionais para a participação de docentes e dis-
centes nas atividades de pesquisa, a PUC-SP 
apresentou uma política de produção de conhe-
cimento integrada com a formação do aluno 
e com o aperfeiçoamento docente. Quanto ao 
docente, foram oferecidas bolsas de incentivo 
à pesquisa e existe instituída uma carga horária 
que abre possibilidade para dedicação à pesqui-
sa. Os alunos foram favorecidos com a política 
de bolsas viabilizada pela verba do Fundo de As-
sistência à Pesquisa (FAP) e por meio de outras 
modalidades, especialmente pelas parcerias com 
órgãos de fomento à pesquisa. Foram oferecidas 
741 bolsas de pesquisa na Graduação, nem sem-
pre anuais, e 1.884 bolsas na Pós-Graduação.

Outro aspecto de destaque foi o esforço 
de difusão da produção científi ca. Dois grandes 
eventos, integrados ao projeto pedagógico da 
Universidade, têm um papel fundamental na 
socialização da produção do conhecimento ge-
rado pelo trabalho de pesquisa para as comuni-
dades interna e externa. Trata-se do Encontro de 
Iniciação Científi ca, que, além da possibilidade 
de comunicação, tem um caráter pedagógico de 
avaliação dos projetos de Iniciação Científi ca 
dos estudantes e da Semana Acadêmica, que 
abrange a produção em pesquisa da Universida-
de, efetivada por unidades acadêmicas de todos 
os níveis e modalidades de ensino.

A divulgação dos produtos de pesquisa 
também recebeu o apoio da PUC-SP por meio 
da Educ – Editora da PUC-SP, que, atuando em 
parceria, tem proporcionado a publicação do 
conhecimento produzido na instituição. As re-
vistas acadêmicas organizadas pelas unidades da 
universidade apresentaram-se como importantes 
veículos de comunicação para essa divulgação. 

Essas possibilidades de divulgação, porém, são 
consideradas insufi cientes para visibilidade da 
produção em pesquisa na PUC-SP.

De um modo geral, pode-se dizer que hou-
ve uma valorização do trabalho de pesquisa por 
grande parte de alunos e professores ouvidos por 
meio do questionário avaliativo. A comunidade 
reconheceu a produção de conhecimento por 
meio de pesquisa na instituição e valorizou as 
atividades. Embora com a presença de respostas 
positivas, há restrições à integração da pesquisa 
com o ensino e com a extensão e aos incentivos 
oferecidos à pesquisa. A articulação Graduação 
e Pós-Graduação recebeu avaliações negativas. 
Parece existir uma expectativa e um desejo de 
alunos e docentes por maiores investimentos e 
ampliação das atividades na pesquisa. 

Considerando sua missão institucional e 
sua responsabilidade social, a Universidade tem 
se preocupado com a natureza do conhecimento 
produzido, ou seja, com o conjunto de proble-
mas sociais ao qual a produção científi ca tem 
buscado responder. 

Consoante a análise das temáticas dos 
grupos de pesquisa, verifi cou-se o predomínio 
de pesquisas na área de ciências humanas, com 
ênfase nas problemáticas vividas pelo sujeitos no 
mundo atual. A mesma direção foi constatada 
nos objetos de pesquisa dos projetos de Inicia-
ção Científi ca, que conduziram à defi nição da 
temática do Encontro de Iniciação Científi ca de 
2005: “Identidade, Inclusão e Direitos”.

O esforço da Comissão de Pesquisa, con-
jugado ao esforço despendido pela Consultec 
e APT, delineiam outras potencialidades com 
vistas ao aperfeiçoamento do banco de dados 
sobre a totalidade de práticas de pesquisa que 
qualifi cam a Universidade, de sorte a superar 
algumas fragilidades. 

O aperfeiçoamento da pesquisa 

A PUC-SP encontra-se diante de novas 
situações a serem vivenciadas de forma mais 
sistematizadas, no fl uxo do tempo referente a 
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2005 e 2006, confi guradas pela reforma do atual 
sistema de ensino, fundadas numa política que 
postula alto grau de integração entre a Gradua-
ção, a Pós-Graduação e a extensão, bem como a 
criação de cursos de Licenciatura desvinculadas 
dos Bacharelados.

Esse movimento de recontextualização 
no campo do ensino é orientado pelo PPI, que 
tem a pesquisa como alicerce de novas práticas 
de docência e de extensão, e pelo PDI, que pos-
tula ser a pesquisa uma modalidade de prática 
social da comunidade acadêmica que, embora 
una, qualifi ca-se por uma dupla dimensão, 
quais sejam, a pesquisa básica e a pedagógica. A 
primeira voltada para a revisão e recontextuali-
zação dos próprios quadros da ciência moderna; 
a segunda, para a revisão e recontextualização do 
exercício das práticas de docência, com vistas a 
criar um outro modelo pedagógico para o ensi-
no, fundamentado na produção de conhecimen-
tos desenvolvidos pela pesquisa básica que deve 
alimentar a pedagógica e, ao mesmo tempo, ser 
por ela alimentada. 

Nesse sentido, emergem necessidades, 
cujos marcos se inscrevem: 

Num maior grau de empenho da Universida-
de para despender investimentos com vistas 
ao aperfeiçoamento de seu banco de dados 
de pesquisa – um trabalho em fase de im-
plantação para incorporar dados da pesquisa 
desenvolvida na Graduação de forma inte-
grada àquele da pesquisa da Pós-Graduação, 
a fi m de garantir atualização e precisão das 
informações; 
Na rediscussão, em fl uxo, das áreas, linhas 
de pesquisa e campos de conhecimento 
abrangidos pela pesquisa nesse novo contex-
to, dado que os departamentos estão sendo 

•

•

confi gurados como áreas epistemológicas e a 
ascensão aos quadros da carreira do magisté-
rio na PUC-SP terá a pesquisa como critério 
fundamental;
No maior grau de sistematização entre Gra-
duação e Pós-Graduação;
Na defi nição de outras/novas diretrizes para 
o encaminhamento das questões, principal-
mente do fi nanciamento, inerentes à pes-
quisa, levando em conta a sustentabilidade 
fi nanceira da Universidade; 
Nas discussões e deliberações do CEPE – Co-
missão de Pesquisa para encaminhamentos 
da pesquisa na sua indissociabilidade com o 
ensino e a extensão, nos projetos novos ou 
naqueles revistos pelos cursos, conforme no-
vas diretrizes da Universidade. 

Entende-se que, à medida que esse quadro 
se fi zer mais delineado e o volume de trabalho 
de pesquisa realizado na Universidade puder ser 
efetivamente computado na sua totalidade, po-
der-se-á traçar novas metas e ações para melhor 
analisar de forma qualitativa e quantitativa a 
concessão de auxílios para docentes e discentes.

Acrescentam-se a essas ações aquelas refe-
rentes ao: 

Aprimoramento da política de divulgação da 
produção científi ca;
Gerenciamento da verba do FAP, de modo 
a que ela se faça extensiva à ajuda de cus-
tos para participação dos pesquisadores em 
eventos científi cos, ainda que circunscritos 
àqueles de caráter nacional, num primeiro 
momento;
Acompanhamento da constituição e produ-
ção dos grupos de pesquisa. 

•

•

•

•

•

•
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Historicamente, a extensão universitária 
tem se constituído como uma das funções da 
Universidade responsável pelo intercâmbio en-
tre os interesses de segmentos da sociedade civil, 
governo e a produção de conhecimentos dentro 
da Universidade. A PUC-SP, com o objetivo 
de institucionalizar a discussão em torno da 
extensão, criou, em 1994, no CEPE, a terceira 
comissão permanente, a COMEX9 – Comissão 
de Extensão, que passou a compor, juntamente 
com a Comissão de Ensino e a Comissão de Pes-
quisa, a cobertura das três atividades essenciais e 
indissociáveis da Universidade.

São atribuições da COMEX:
Estimular as atividades de extensão de todas 
as unidades, por intermédio da disseminação 
do conceito e das experiências de extensão na 
PUC-SP e em outras universidades, promo-
vendo encontros internos e incentivando à 
participação em congressos locais, nacionais 
e internacionais;
Fomentar as atividades de extensão, por meio 
de fundos internos e externos que estejam 
sob sua responsabilidade, e auxiliar na capta-
ção de recursos externos públicos e privados 
voltados a essas atividades;
Acompanhar as ações e os resultados de todas 
as atividades de extensão da PUC-SP, conso-
lidando-os em relatório anual;

9 A COMEX é composta por um representante de cada fa-
culdade, eleito por dois anos, mais um representante da 
COGEAE, do TUCA, e da CGE – unidades da universidade 
que não estão vinculados diretamente a nenhuma facul-
dade.

•

•

•

Representar a PUC-SP junto ao MEC/INEP 
nas discussões sobre gestão, avaliação e po-
líticas nacionais de extensão promovidas 
pelo fórum nacional das universidades e IES 
comunitárias, pela ABRUC – Associação 
das Universidades e IES comunitárias, pela 
ABESC – Associação Brasileira das Institui-
ções Católicas, além dos encontros regionais 
do fórum e nos grupos de discussão locais, 
como, por exemplo, o grupo das universida-
des paulistas.

Mesmo antes da instituição da COMEX, 
já havia, na PUC-SP, a preocupação com a con-
cepção da extensão que procurou, por meio de 
um levantamento/mapeamento dos projetos 
de extensão realizados na Universidade, defi nir 
seus contornos. Essa metodologia mostrou-se 
natural, uma vez que era preciso conhecer e en-
tender o que se faz para, depois, iniciar qualquer 
tipo de conceituação, principalmente tendo em 

•

Figura 19 - Participantes do II Congresso de 
Extensão na PUC-SP

III
EXTENSÃO
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O esclarecimento desses tópicos permitiu 
conceituar a extensão, segundo o PDI, como 
uma:

“atividade de intervenção social e de difusão 
de conhecimentos, confi gurada por deman-
das da realidade, bem como por discussão e 
apresentação de propostas para o enfrenta-
mento dos desafi os presentes no contexto em 
que se insere, enquanto Instituição de Ensino 
Superior. Assim sendo, desenvolve iniciativas 
que compreendem: a Comunicação e Divul-
gação Cultural, os Serviços Comunitários, a 
Educação Continuada e a Prestação de Ser-
viços”.

A avaliação da dimensão extensão preten-
deu, inicialmente, apresentar um panorama da 
abrangência das atividades associadas à extensão 
universitária. Assim, foi registrado um breve 
histórico, que procurou refl etir a trajetória da 
construção de um conceito que permanece ina-
cabado atendendo o processo interno do tema 
que ainda se encontra em evolução e cresci-
mento. Pretendeu também descrever a gerência 
do assunto no âmbito interno da PUC-SP. O 
trabalho avaliativo partiu de respostas coletadas 
por meio de um roteiro, para traçar um diagnós-
tico preliminar desse trabalho na Universidade. 
Tratou-se, pois, da vivência da avaliação parti-
cipativa e democrática, em que os interessados 
tiveram acesso à informação e integraram a 
escolha de procedimentos avaliativos, além da 
tomada de decisões que garantiram a defi nição 
do plano avaliativo de ação, e, principalmente, 
dos instrumentos para a coleta de dados. Levan-
do-se em consideração, portanto, esse marco 
referencial teórico da avaliação, foram defi nidas 
três questões avaliativas que emergiram dos fo-
cos que norteiam essa dimensão.

•

conta que, na PUC-SP, à semelhança de outras 
ações, a extensão teve seu próprio percurso, com 
vistas a defi nir seu espaço e sua identidade. A 
promoção de discussões também foi uma cons-
tante das ações da COMEX, principalmente 
por meio da realização de diferentes eventos no 
âmbito da Universidade e participação em en-
contros nacionais. 

No planejamento de suas atividades, a 
COMEX identifi cou os principais caminhos, 
para a construção de uma concepção de extensão 
universitária da PUC-SP, que fossem pautados 
nas seguintes diretrizes registradas no PDI:

Defesa do princípio da indissociabilidade en-
tre as ações acadêmicas de extensão, pesquisa 
e ensino;
Articulação (bidirecional) com a sociedade;
Institucionalização da extensão;
Participação de toda a comunidade acadêmi-
ca, alunos, docentes, funcionários, nas ações 
com a sociedade;
Não substituir o Estado;
Privilegiar a interdisciplinaridade.

Considerando-se as diretrizes apresenta-
das, a conceituação de uma atividade como de 
extensão envolveu também a compreensão de 
que ela é uma atividade que:

Fomenta e inspira o ensino e a pesquisa;
Difunde conhecimento;
Atende às demandas da realidade, de discussão 
e de apresentação de propostas para o enfren-
tamento dos desafi os presentes no contexto 
no em que se insere a Universidade;
Repercute nas orientações para pesquisa;
Estabelece elementos norteadores dos proje-
tos pedagógicos dos cursos;
Articula processos educativos, culturais e 
científi cos, dando sustentação ao princípio 
comunitário de suas práticas, consubstan-
ciando uma referência conceitual e ética, 
guardando a essência educacional na sua re-
lação com a sociedade. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

A avaliação realizada para a dimensão 
Extensão tomou como referência os princípios 
estabelecidos inicialmente no projeto de Auto-
Avaliação Institucional.

Para responder às questões avaliativas pro-
postas, os dados coletados foram fornecidos pelo 
conjunto de diferentes setores da Universidade, 
que podem ser assim destacados: Coordenadoria 
Geral de Estágio – CGE, Assessoria de Comu-
nicação Institucional – ACI; Coordenadoria de 
Vestibulares e Concursos PUC-SP; Assessoria de 
Relações Institucionais e Internacionais – ARII; 
Centro de Documentação e Informação Cientí-
fi ca – CEDIC Bibliotecas, Pastoral; TUCA; TV 
PUC e Videoteca. Os órgãos suplementares10 
recebem destaque: Instituto de Estudos Espe-
ciais – IEE; Divisão de Educação e Reabilitação 
dos Distúrbios da Comunicação – DERDIC. 
Por seu signifi cativo número de atendimentos, 
a Coordenadoria Geral de Especialização, Aper-
feiçoamento e Extensão (COGEAE) também 
recebeu destaque.

Além desse conjunto, formado por setores 
e órgãos suplementares, a avaliação coletou da-
dos dos cinco Centros Universitários.

Questão avaliativa
Qual o panorama atual da extensão na 
PUC-SP?

Para a análise dessa questão, foram consi-
derados os seguintes indicadores: 

Organização das atividades de extensão por 
sua natureza, área temática, unidades envol-
vidas, problema social atendido, total e tipo 
de atendidos e envolvidos;
Organização das atividades de extensão por 
categorias propostas no PDI da PUC-SP. São 

10 São unidades de natureza técnica ou cultural, com a fi -
nalidade de prestação de serviços e elevação da cultura e 
efi ciência da comunidade – Instituto de Estudos Especiais 
(IEE) e Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios 
da Comunicação (DERDIC).

•

•

Qual o panorama atual da extensão na 
PUC-SP?
Como professores, alunos e funcionários 
se manifestam ante as atividades de ex-
tensão desenvolvidas na dinâmica da vida 
universitária?
As atividades de extensão estão integradas 
com as de ensino e pesquisa?

Os fundamentos do trabalho avaliativo, 
proposto para a dimensão extensão, caracteriza-
ram-se pela busca de um enfoque mais abran-
gente de avaliação, superando a idéia de uma 
simples coleta de dados e envolvendo aspectos 
contextuais, coletados em diferentes fontes de 
informação que se apresentaram ao longo do 
processo avaliativo. As fontes de informação, 
Consultec, VRAC, VRACOM, alunos, profes-
sores e funcionários dos cinco Centro Univer-
sitários, dos órgãos suplementares (DERDIC 
e IEE) dos diferentes setores que compõem a 
PUC-SP receberam orientação para focar as-
pectos da extensão levando em consideração o 
seguinte conjunto indicadores:
1.  Organização das atividades de extensão: 

Nome da atividade; Natureza da atividade; 
Unidade ou setor; Áreas temáticas indicadas 
no censo do MEC; Problema social atendido; 
Total de público atendido; Tipo de público 
atendido;

2.  Manifestação da comunidade universitária 
quanto às atividades extensão desenvolvida 
na dinâmica da vida universitária.

O trabalho avaliativo aproximou-se da 
realidade da PUC-SP por meio de: Levanta-
mento e análise documental; Reuniões com a 
comunidade; Aplicação do roteiro; Aplicação de 
questionários.
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elas: 1. comunicação e divulgação cultural, 
2. serviços comunitários, 3. educação conti-
nuada e 4. prestação de serviços.

As funções da Universidade, na produção 
do conhecimento e na formação de recursos 
humanos qualifi cados consubstanciam-se na 
relação com a sociedade; ambas, sociedade e 
universidade, constituindo-se permanentemen-
te nessa relação. Essas funções caracterizam a 
universidade como uma instituição que pos-
sibilita permanente refl exão e crítica acerca da 
forma mais abrangente e articulada para o de-
senvolvimento dos contornos em que se situam 
seus campi. A PUC-SP empenha-se para fazer 
chegar a um maior número possível de cidadãos 
conhecimentos que os ajudem, tanto na promo-
ção do desenvolvimento de condições materiais 
e culturais como na justiça social.

O fazer se traduz em atividades que são 
formas de a instituição de ensino superior re-
alizar suas funções, tornando o conhecimento 
acessível a todos. A pesquisa, de diferentes for-
matos e dimensão, é uma atividade por meio da 
qual é produzido o conhecimento. O ensino e a 
extensão são meios para tornar o conhecimento 
produzido aberto e disponibilizado a todos. 

Nesse sentido, a extensão universitária é, 
ao mesmo tempo, uma etapa do processo de 
produção do conhecimento e uma atividade 
articuladora entre ensino e pesquisa, pois leva à 
sociedade conhecimentos produzidos na univer-
sidade, no sentido de sua transformação e, nesse 
movimento, interage com o ensino e a pesquisa, 
criando um vínculo fecundo entre universida-
de e sociedade (PDI da PUC-SP, p.14). Além 
do PDI, a instituição registra no seu estatuto 
e no regimento geral os cursos de Graduação, 
Pós-Graduação e de formação continuada, que 
devem ser planejados de um modo articulado, 
assegurando, internamente, a organização do 
sistema de ensino da Universidade, indissociado 
da pesquisa e extensão. 

Para apresentar o panorama atual da ex-
tensão na Universidade, dois enfoques foram 
propostos. O primeiro justifi ca-se pela necessi-
dade do olhar ampliado, capaz de revelar níveis 
mais alargado da dimensão extensão, revelando 
abrangência do objeto avaliado. O segundo 
buscou uma visão organizada a partir das quatro 
categorias apresentada no PDI, que oferecem 
uma visão mais detalhada da dinâmica das ati-
vidades de extensão que ocorrem na dinâmica 
universitária.

1. A abrangência da dimensão

As atividades de extensão declaradas por 
meio de roteiros de coleta de dados revelam 
que houve crescimento em todos os Centros 
Universitários e na DERDIC, e uma queda na 
COGEAE, diferentes setores e IEE. Apesar da 
diminuição nas atividades, o número de atendi-
dos teve um acréscimo de 84,8%.

Tal discrepância de dados justifi ca-se 
pela difi culdade de coleta de dados para essa 
modalidade na Universidade. Projetos como 
de “Capacitação e Educação Permanente de re-
cursos humanos para o SUS”, organizado pelo 
Departamento de Enfermagem, prevêm atendi-
mento a 62 municípios e mais de 2 milhões de 
pessoas.

A compreensão das diferentes variáveis, 
que compuseram a estrutura do roteiro de coleta 
de dados para a extensão, pode ser reconhecida 
como um indicador de discrepâncias nos dados 
avaliados. A expectativa do trabalho avaliativo é 
oferecer a contínua revisão nos instrumentos de 
coleta de dados, garantindo a compreensão das 
especifi cidades dos dados coletados.

Nesse sentido, cabe registrar que as aná-
lises aqui realizadas foram rigorosamente base-
adas no conjunto de informações oferecidas por 
diferentes unidades da Universidade – setores, 
IEE e Centros Universitários.

O número de envolvidos nas atividades 
de extensão, de maneira geral, aumentou para 
todos os segmentos, quando comparados os da-



A
ut

o-
av

al
ia

çã
o 

in
st

itu
ci

on
al

 d
a 

PU
C
-S

P

110

Tabela 13 – Número de envolvidos por tipo nas unidades da instituição em 2004 e 2005

Envolvidos 

Docente  
PUC-SP 

Aluno Grad. 
PUC-SP 

Aluno Pós  
PUC-SP 

Funcionários 
PUC-SP 

Externo
Nome da 
Unidade 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Setores e IEE 504 294 1393 913 57 312 372 445 841 978 

DERDIC 152 205 7 14 0 20 104 115 174 113 

COGEAE 196 176 0 0 0 0 0 0 506 474 

CCH 397 584 1402 1778 212 325 83 277 213 1376 

CCJEA 36 74 72 728 0 0 11 79 19 34 

CE 196 237 1872 1980 64 84 59 116 1380 2736 

CCET 48 332 271 1096 15 1074 8 49 13 490 

CCMB 138 213 368 742 21 26 36 53 4200 4259 

TOTAIS 1667 2115 5385 7251 369 1841 673 1134 7346 10460 

Tabela 12 – Número de atividades de extensão, e total de público atendido em 2004 e 2005

Total de atividades Total atendido 
Nome da Unidade 

2004 2005 2004 2005 

Setores e IEE 985 569 234104 169617 

DERDIC 22 26 8758 4973 

COGEAE 208 163 7200 6706 

CCH 40 77 6944 13921 

CCJEA 7 17 6832 7623 

CE 57 58 124508 729671 

CCET 4 33 535 3758 

Centros 
universitários 

CCMB 9 19 73749 2092489 

TOTAIS 1332 962 462630 3028758 

dos de 2004 para 2005 – docentes, alunos de 
Graduação, Pós-Graduação e funcionários da 
PUC-SP, além do público externo. Houve um 
aumento expressivo de envolvidos nos Centros 
Universitários e na DERDIC, e uma diminui-
ção nos dados referentes à COGEAE e aos se-
tores/IEE.

A Tabela acima também indicou que os 
CCMB e o CE envolvem um maior número de 
pessoas externas à Universidade, em atividades 
de extensão. Isso se justifi ca, no caso do CCMB, 
pelas atividades de atendimento público volta-
das para a saúde. São exemplos “Otorrinolarin-
gologia”, “Campanha de prevenção do câncer 
de pele” e “Educação em Saúde Coletiva”, que 
envolvem números signifi cativos de participan-
tes – 4.000, 200 e 120. No caso do CE, pelas 
atividades “Conversando sobre Educação” e 
“Núcleo de Cultura, Estudos e Pesquisas do 

Brincar e da Educação Infantil”, classifi cados 
como Projeto e Curso/exposição que receberam 
aproximadamente 400 e 500 pessoas.

É necessário salientar que a Assessoria de 
Comunicação Institucional – ACI, contempla-
da em Setores/IEE, afi rmou ser difícil avaliar o 
público externo atendido, por produzirem jor-
nais quinzenalmente, boletins semanais virtuais 
e impressos, murais semanais, além do site, com 
visitas diárias.

Procurando especifi car a participação de 
professores nas atividades de extensão, foi cons-
truído o Gráfi co 15.

A observação do Gráfi co 15 indicou que, 
no ano de 2004, o Setor/IEE deteve a maior 
porcentagem em número de docentes envol-
vidos nas atividades de extensão. Em 2005, o 
CCH foi o Centro Universitário que agregou 
maior porcentagem de docentes (28%), seguido 
pelo CCET (16%). O CCJEA apresentou uma 
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Gráfi co 16 – Porcentagem de alunos de Graduação envolvidos 
as atividades de extensão em 2004 e 2005
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queda signifi cativa de porcentagem, entre 2004 
e 2005 – 24% para 3%.

Procurando compreender como os alunos 
de Graduação se envolveram em atividades de 
extensão, foi construído o Gráfi co 16 corres-
pondendo aos anos de 2004 e 2005, respecti-
vamente.

A comparação entre 2004 e 2005 indicou 
que o CCMB, o CCH e o CCET foram os 
Centros Universitários que ampliaram a parti-
cipação dos alunos de Graduação nas atividades 
de extensão. No CCMB, destacaram-se, com 
igual ou mais de 100 participações de alunos, as 
seguintes atividades:

Ambulatório de reeducação vésico intestinal 
e reabilitação – 115 alunos (prestação de ser-
viço com consultas médicas);

•

Ambulatório de fi siatria (prestação de serviço 
com consultas médicas) – 100 alunos;
Otorrinolaringologia (curso com produção 
científi ca) – 100 alunos.

No CCH, destacaram-se, com igual ou 
mais de 100 participações de alunos, as seguin-
tes atividades:

Aula inaugural de cultura e cidadania: in-
tolerância, Preconceito resistência (manhã e 
noite) – Departamento de Inglês: 140 alunos 
(mesa redonda) e 145 alunos (mesa redonda) 
respectivamente;
www.paratexto.com.br – (Departamento de 
Português) – 100 alunos

No CCET, destacaram-se, com igual ou 
mais de 100 participações de alunos, as seguin-
tes atividades:

•

•

•

•

Gráfi co 15 – Distribuição das porcentagens de docentes da PUC-SP 
envolvidos em atividades de extensão em 2004 e 2005
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Gráfi co 17 – Distribuição das porcentagens de funcionários envolvidos 
nas atividades de extensão em 2004 e 2005
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II Mostra de trabalhos (Curso de Tecnologias 
e Mídias Interativas): 200 alunos;
Habilitação em Educação –Projeto Interdis-
ciplinar – Desenvolvimento de 7 cursos de 
EAD (ofi cinas) implementados pelos alu-
nos do 6º semestre aos alunos do 2º ano de 
TMD, aos alunos do curso e Comunicação e 

•

•

multimeios da PUC. Alunos da UNICSUL, 
Alunos do Mackenzie (Curso de Tecnologias 
e Mídias Interativas): 200 alunos.

A participação de funcionários em ativi-
dades de extensão, em 2004 e 2005, está especi-
fi cada no Gráfi co 17.

Nota-se que os Setores/IEE agregaram a 
maioria dos funcionários em atividades de ex-
tensão, tanto no ano de 2004 (56%) como em 
2005 (40%). Esses dados confi rmam e reforçam 
a função agregadora das atividades de exten-
são que os Setores/IEE têm na Universidade. 
É preciso, no entanto, considerar que muitas 
das atividades de extensão, alocadas nos setores 
complementares, são vinculadas aos Centros, 
Faculdades e Departamentos, que são seus pro-
ponentes diretos.

Verifi ca-se, comparando os dados de 2004 
e 2005, uma diminuição do número de partici-
pantes nos setores/IEE, de 56% para 40%; no 
DERDIC, de 15% para 10%; e no CCJEA, de 
12% para 7%.

Os demais Centros Universitários, ao 
contrário, mantiveram o mesmo índice ou re-
gistraram um aumento da participação dos fun-
cionários em atividades de extensão: o CCMB 
manteve 5%, o CCET subiu de 1% para 4%, 
o CE subiu de 9% para 10% e o CCH, de 2% 
para 24%.

1. Atividades de extensão: 
áreas temáticas

As atividades de extensão desenvolvidas 
por diversas unidades da Universidade foram 
agrupadas de maneira a permitir uma análise, 
considerando suas áreas temáticas. Essas áreas 
foram defi nidas conforme orientação do Censo/
MEC e as defi nições tiveram como parâmetro as 
políticas públicas. Assim, a classifi cação por área 
temática que as diferentes unidades indicaram 
para cada uma de suas atividades de extensão 
considerou o objeto ou assunto que é enfocado 
na ação.

As áreas temáticas puderam ser assim clas-
sifi cadas: a) Comunicação; b) Cultura; c) Di-
reitos humanos e justiça; d) Educação; e) Meio 
ambiente; f ) Saúde; g) Tecnologia e produção; 
h) Trabalho; e i) Outra. A Tabela 14, apresenta 
os totais de atividades por área temática para os 
Setores/IEE, DERDIC, COGEAE e os cinco 
Centros Universitários, respectivamente, para o 
ano de 2004 e 2005. 

A análise dos dados organizados na tabela 
indicou que o número de atividades de extensão 
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cresceu. Isso contradiz a informação inicial deste 
relatório, que apontou uma queda do número 
de atividades de extensão na comparação entre 
os anos de 2004 e 2005. A justifi cativa para esse 
contra-senso foi o preenchimento incompleto 
dos roteiros de coleta de dados. Muitas unidades 
deixaram de preencher o quesito “áreas temáti-
cas”, principalmente no ano de 2004. Dessa for-
ma, os dados oferecidos tornaram-se o universo 
das informações analisadas, apontando apenas 
as tendências mais marcantes em relação às áre-
as temáticas desenvolvidas no biênio 2004/2005 
na PUC-SP. 

A sistematização das informações possibi-
litou afi rmar que há uma forte disposição das 
atividades de extensão a desenvolver ações vol-
tadas para a área de “Educação”, seguida pelas 
áreas da “Cultura” e da “Saúde”. Outras áreas 
que indicaram destaque foram “Trabalho”, “Co-
municação” e “Direitos Humanos e Justiça”.

O CCH foi o Centro Universitário que 
desenvolveu atividades de extensão em todas 
as áreas temáticas, juntamente com a variável 

que agrega os diferentes Setores/IEE. O CCMB 
centra suas atividades de extensão mais objetiva-
mente nas áreas da “Educação” e “Saúde”.

2. Atividades de extensão: 
natureza das atividades

Com o propósito de permitir a análise da 
natureza das atividades de extensão realizadas 
na Universidade, os dados de cada setor foram 
agrupados em: a) Curso; b) Projeto; c) Con-
gresso; d) Seminário; e) Ciclo de Debates; f ) 
Exposição; g) Espetáculo; h) Evento esportivo; 
i) Festival; j) Prestação de serviço e k) Outra. 
Como evidencia a Tabela 15.

A exemplo do foco anterior, na análise 
dos dados organizados referentes à natureza das 
atividades, constataram problemas, pois mui-
tas unidades deixaram de preencher o quesito 
“natureza”, principalmente, no ano de 2004. 
Assim, as informações analisadas apontam ape-
nas as tendências mais marcantes em relação à 
natureza das atividades de extensão realizadas 
no biênio 2004/2005 na PUC-SP. 

Tabela 14 – Número de atividades de extensão segundo áreas temáticas 
e unidades responsáveis em 2004 e 2005

Nome da Unidade
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2004 12 24 3 64 1 7 2 6 4 123 
Setores e IEE 

2005 55 69 21 97 23 15 10 10 0 300 

2004 1 1 1 8 1 5 0 11 0 28 
DERDIC 

2005 2 3 1 12 0 6 0 13 0 37 

2004 0 64 3 122 0 0 0 19 0 208 
COGEAE

2005 0 43 2 96 0 3 0 19 0 163 

2004 8 7 2 16 0 9 1 2 7 52 
CCH

2005 26 30 5 50 3 8 1 7 0 130 

2004 0 0 3 1 0 0 2 1 0 7 
CCJEA

2005 0 1 6 1 0 0 5 2 0 15 

2004 3 7 10 28 7 29 0 2 0 86 
CE

2005 11 6 5 39 6 24 0 0 0 91 

2004 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 
CCET

2005 1 11 0 17 0 0 16 0 0 45 

2004 0 0 0 1 0 9 0 0 0 10 
CCMB

2005 0 0 0 2 0 19 0 0 0 21 

2004 24 103 22 242 9 59 7 41 11 518 
Totais 

2005 95 163 40 314 32 75 32 51 0 802 
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Tabela 15 – Número de atividades de extensão, segundo sua natureza 
e unidades responsáveis em 2004 e 2005

Gráfi co 18 – Atividades de extensão 
segundo a sua natureza

A “prestação de serviço” e os “cursos” 
foram as atividades de extensão que receberam 
maior número de registros. A análise da tabela 
possibilitou afi rmar que quase todas as unidades 
avaliadas declararam realizar atividades nos dois 
formatos citados. “Festival” e “Eventos esporti-
vos” foram as atividades que receberam menor 
número de apontamentos.

Os Setores/IEE destacaram-se, juntamen-
te com o CE, por sua prestação de serviços; a 
COGEAE destacou-se pelo número de cursos 
que ofereceu – 2004 (177) e 2005 (142) – e o 
CCH pelas atividades envolvendo projetos – 
2004 (14) e 2005 (16).

O Gráfi co 18 oferece informação sobre a 
natureza das atividades de extensão desenvolvi-
das na PUC-SP em 2005.

O Gráfi co 18 mostrou que, em 2005, as 
atividades de extensão de natureza “prestação 
de serviço” recebeu maior número de manifes-
tações. Os “cursos” e os “projetos” apareceram 
em seguida, indicando um número signifi cativo 
de atividades desse tipo, desenvolvidas no ano 
de 2005. Os congressos, os seminários, os ciclos 

de debates, as exposições, os espetáculos, os 
eventos esportivos e os eventos apresentaram-se 
com menores apontamentos. A variável “outros” 
destacou-se como a terceira maior porcentagem, 
indicando a necessidade de revisão dos instru-
mentos de coleta de dados no que diz respeito, 
principalmente, às variáveis para a classifi cação 
das atividades.

3. Atividades de extensão: 
demanda social atendida

A análise dessa questão exigiu classifi cação 
dos dados segundo as demandas da sociedade. 
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2004 17 14 1 5 0 10 0 0 0 659 60 766 
Setores e IEE 

2005 45 30 7 14 8 11 8 2 2 457 31 615 

2004 8 0 0 0 0 0 1 0 0 9 4 22 
DERDIC 

2005 9 3 0 0 0 0 1 0 0 11 2 26 

2004 177 0 0 1 0 0 0 0 0 3 16 197 
COGEAE

2005 142 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 163 

2004 6 14 0 2 1 2 2 0 0 4 14 45 
CCH

2005 6 16 8 9 16 9 4 0 0 5 18 91 

2004 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 6 
CCJEA

2005 1 0 0 5 1 1 0 0 0 6 6 20 

2004 3 7 2 8 5 0 0 0 0 31 25 81 
CE

2005 4 6 1 5 3 1 0 1 0 20 20 61 

2004 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 
CCET

2005 3 7 0 2 4 3 2 0 0 0 15 36 

2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 12 
CCMB

2005 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3 19 

2004 215 36 3 19 6 12 3 0 0 717 122 1133 
Totais 

2005 215 64 16 35 32 25 15 3 2 510 114 1031 
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Assim, foram propostas as seguintes categorias: 
a) Atividades voltadas para a Mulher; b) Ativi-
dades voltadas para a Terceira Idade; c) Ativi-
dades voltadas para a Criança e o Adolescente; 
d) Atividades voltadas para Jovens e Adultos; 
e)Atividades voltadas para Portadores de Neces-
sidades Especiais; f ) Atividades voltadas para as 
Minorias; g) Atividades de Comunicação e Tec-
nologia; h) Atividades de Produção Cultural; i) 
Atendimento em Assistência Jurídica; j) Atendi-
mento em Assistência à Saúde; k) Atendimento 
em Educação; l) Cooperação Institucional e/ou 
Internacional; m) Atividades voltadas para o 
Meio Ambiente; n) Atividades de Esporte e 
Lazer; o) Atividades de Empreendedorismo; p) 
Outras.

Como anteriormente, a análise dos dados 
organizados para a análise das demandas sociais 
atendidas nas atividades de extensão também 
apresentou problemas, pois muitas unidades dei-
xaram de preencher esse quesito, principalmente 
no ano de 2004. Nesse sentido, os dados ofe-
recidos tornaram-se o universo de informações 
analisadas, apontando apenas as tendências mais 

marcantes em relação ao atendimento das de-
mandas sociais realizadas no biênio 2004/2005 
na PUC-SP. A Tabela 16 reúne as informações 
sobre os dados coletados.

Observando a Tabela 16, nota-se que a 
Universidade contemplou todas as demandas 
sociais com algum tipo de atividade de extensão. 
No ano de 2005, os Setores/IEE tiveram uma 
ação voltada para todas as demandas sociais e, 
juntamente com o CCH – Centro de Ciências 
Humanas, desenvolveram o maior número de 
atividades de extensão. Verifi cou-se, ainda, que 
a COGEAE desenvolveu o maior número de 
atividades de extensão em 2004, centrando sua 
atenção na Educação.

O Gráfi co 19 apresenta os totais de ativi-
dades organizadas por atendimento às demandas 
sociais, no ano de 2005.

Observa-se que as atividades que atendem 
às demandas relacionadas à Educação possuem a 
maior indicação dos proponentes em 2005. Há 
destaque para atividades de “Produção Cultu-
ral” e para “Jovens e Adultos” em relação às ou-
tras atividades. Vale ainda ressaltar as atividades 

Tabela 16 – Resumo de totais de atividades por demandas sociais atendidas em 2004 e 2005
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04 0 0 5 3 2 1 6 15 3 9 38 28 0 1 1 2 114 Setores ou 
Órgãos
Suplementares 05 21 20 16 33 19 22 15 63 8 11 47 42 3 6 7 2 335 

04 1 0 6 15 18 0 1 1 0 5 9 0 0 0 0 0 56 
DERDIC

05   10 16 23  1 1  5 12   1 1  70 

04 0 7 0 2 0 0 0 0 6 11 172 0 0 0 10 0 208 
COGEAE 

05  4  3   1  2 11 85    7  113 

04 10 12 11 18 12 13 7 14 8 10 6 2 0 0 1 0 124 
CCH

05 5 11 11 35 11 14 17 33 7 10 43 5 2  1  205 

04 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
CCJEA 

05   1 2 1 1  5 6      1  17 

04 3 2 11 8 2 6 1 9 0 23 25 0 9 8 2 6 115 
CE

05 3 3 13 11 2 5  2  19 33 2 8 7 1  109 

04 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 
CCET

05 1  1 1 1 2 12 2   16  2  2  40 

04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 10 
CCMB 

05 3 2 2 1 4 1    11  2 1    27 

04 15 21 33 46 34 20 16 41 18 65 253 31 9 9 14 8 633 
TOTAL 

05 33 40 54 102 61 45 46 106 23 67 236 51 16 14 20 2 916 
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de “Cooperação Institucional e Internacional”, 
desenvolvidas, principalmente, pela Assessoria 
de Relações Institucionais e Internacionais, bem 
como a preocupação com os portadores de ne-
cessidades especiais. 

Os dados apresentados anteriormente 
sintetizaram as informações coletadas, indican-
do que a extensão na PUC-SP articula-se com 
as demandas da sociedade, atendendo tanto a 
problemas relacionados com minorias e áreas de 
discriminação social quanto a questões relativas 
a processos educativos, culturais, ecológicas e 
científi cas.

Essa tendência expressa claramente uma 
visão de universidade que compreende sua 
atuação extensionista no contexto dos desafi os 
da sociedade, respondendo com difusão de co-
nhecimento, intervenção social e prestação de 
serviços. Nesse sentido, a PUC-SP constrói uma 
atuação que também realça a formação daqueles 
que nela convivem.

A extensão na dinâmica 
universitária

A necessidade da exploração e do apro-
fundamento dos dados teve como objetivo a 
familiarização dos materiais, viabilizando assim 

a detecção de subconjuntos interessantes para 
serem submetidos ao processo avaliativo. Nessa 
fase do relatório, o conhecimento do objeto ava-
liado alimentou-se com o resultado das novas 
explorações dos dados. 

Assim, os resultados foram reorganizados 
seguindo a proposta de categorização descrita 
no PDI da PUC-SP: 1. Comunicação e Di-
vulgação Cultural, 2. Serviços Comunitários, 
3. Educação Continuada e 4. Prestação de Ser-
viços. Os setores também foram desdobrados e 
associados a cada uma das categorias propostas, 
com o objetivo de oferecer informações descri-
tivas mais próximas da dinâmica do cotidiano 
universitário. 

1. Comunicação e Divulgação 
Cultural

As atividades de extensão, classifi cadas na 
categoria “Comunicação e divulgação cultural”, 
estão associadas às unidades da PUC-SP que 
operam na disseminação da produção do co-
nhecimento, de eventos culturais e científi cos. 
Os dados coletados (2005/2006) permitiram a 
avaliação das seguintes unidades: Assessoria de 
Comunicação Institucional (ACI), Assessoria de 
Relações institucionais e Internacionais (ARII), 
Bibliotecas, Centro de Documentação e Infor-

Gráfi co 19 – Atividades de extensão por demandas sociais atendidas em 2005
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mação Científi ca (CEDIC), Coordenadoria de 
Vestibulares e Concursos, Teatro da Universida-
de, Católica (TUCA), TV PUC e Videoteca.

A Assessoria de Comunicação Institucio-
nal (ACI) é um órgão vinculado ao gabinete da 
Reitoria, cuja função é estruturar modalidades 
de comunicação institucional utilizando téc-
nicas escritas, orais, audiovisuais, eletrônicas e 
murais. Seu principal objetivo é divulgar a Uni-
versidade, tanto para o público interno como 
para o externo. Detalhes sobre as atividades da 
ACI podem ser encontradas neste relatório, no 
tópico relativo à Dimensão Comunicação com 
a Sociedade.

A Assessoria de Relações Institucionais 
e Internacionais (ARII), por meio do Ato do 
Reitor em 05/95, tem como missão estimular 
e apoiar as relações interinstitucionais da PUC-
SP, de âmbito nacional e internacional, incenti-
vando e ampliando oportunidades de parcerias 
e cooperações por meio de ações, projetos e 
programas de iniciativa e responsabilidade das 
unidades da Universidade. Possui áreas de atua-
ção em Cooperação Internacional, nos Projetos 
Interinstitucionais e nos Projetos Especiais e 
Captação de Recursos da universidade. Sua es-
trutura compõe-se de três divisões: Divisão de 
Cooperação Internacional (DCI), Divisão de 
Projetos Interinstitucionais (DPI) e Divisão de 
Projetos Especiais e Captação (DPEC). 

Quanto às bibliotecas, a PUC-SP disponi-
biliza para as suas comunidades interna e exter-
na vários equipamentos nos diferentes campi. A 
seguir, são apresentadas as bibliotecas do campus 
Monte Alegre, campus Marquês de Paranaguá, 
campus Sorocaba e DERDIC.

• Biblioteca: Nadir Gouvêa Kfouri – 
campus Monte Alegre

A Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri ocupa 
4.300m2, destinando 60% para armazenamento do 
acervo e serviços técnicos e 40% para atendimento 
ao usuário, disponibilizando mais de 600 lugares 
para estudo. Atende às áreas de Educação, Filoso-
fi a, Psicologia, Direito, Economia, Administração, 

História, Geografi a, Fonoaudiologia, Serviço Social, 
Língua e Literatura, Lingüística, Comunicações, Ar-
tes, Ciências Sociais, Ciências Contábeis e Atuariais, 
Relações Internacionais e Turismo.

Dispõe de espaço para exposição e eventos; 
duas cabines de estudo; quatro colméias para proje-
ção de vídeo e DVD; um auditório com 40 lugares. 

Também fazem parte da estrutura da biblio-
teca:

Hemeroteca: acervo formado de jornais e 
revistas da grande imprensa, jornais alterna-
tivos;
Videoteca: acervo formado de fi tas de vídeo 
VHS e DVDs educativos e de fi cção. Promo-
ve eventos, apóia e incentiva projetos para 
produção de vídeos e registra as principais 
palestras da Universidade;
Multimídia: acesso disponibilizado às bases 
de dados em CD-ROM e DVD.

• Biblioteca Setorial Centro de Ciências 

Exatas e Tecnologia – campus Marquês 

de Paranaguá

A Biblioteca Setorial Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia (CCET) foi iniciada com o 
acervo das Bibliotecas São Bento, Profa. Nadir 
Gouvêa Kfouri (antiga Biblioteca Monte Ale-
gre) e “Sedes Sapientiae”, na área de exatas.

Em 1977, foi criada a Biblioteca de Pós-
Graduação, com livros adquiridos por compra 
e doação da família do Prof. Dr. Abrahão de 
Moraes. Em 1990, houve a junção das Biblio-
tecas Pós-Graduação e CCET, passando então 
esta biblioteca a atender também professores e 
alunos de Pós-Graduação, além de pesquisado-
res de todo o país e exterior. A Biblioteca oferece 
um grande acervo especializado, além de obras 
raras e antigas, adquiridas pela Universidade, 
doadas por antigos professores, por particulares 
e órgãos governamentais, tais como Projetos 
FAPLIVROS, SPEC/CAPES e CAPES/COFE-
CUB.

Quanto à estrutura, caracteriza-se como 
um sistema centralizado para a operação de 
aquisição e descentralizado para atendimento 

–

–

–
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Figura 20 – Biblioteca da DERDIC

ao usuário por meio de suas unidades: Bibliote-
ca Nadir Gouvêa Kfouri, Biblioteca do campus 
Marquês de Paranaguá do CCET, Biblioteca do 
campus DERDIC e Biblioteca do campus Soro-
caba do CCMB. A Biblioteca modernizou seus 
serviços, a fi m de oferecer maiores recursos no 
atendimento. A necessidade fundamental, hoje, 
é a informatização do acervo e dos serviços.

Atende às áreas de Matemática, Física, 
Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e 
Eletrônica, História das Ciências e Tecnologia e 
Mídias Digitais. 

• Biblioteca Prof. Dr. Luiz Ferraz de 

Sampaio Júnior – campus Sorocaba

A primeira Biblioteca do CCMB é con-
siderada biblioteca de referência na área de 
saúde da região e Sorocaba, conta com acervo 
aproximado de 17.000 livros, 1.600 periódicos, 
450 fi tas de vídeo VHS e 13.000 diapositivos. 
A atualização do acervo cresce em média 5% ao 
ano, proveniente de aquisições e doações, sendo 
destinados, desse acervo, 70% para atendimen-
to ao usuário. A PUC é a única instituição de 
Sorocaba com acesso gratuito ao portal Capes, 
que permite acesso em tempo real à produção 
científi ca mundial por meio de banco de dados 
e de teses, links selecionados e textos completos 
de arquivos, assim como mais de 8.000 títulos 
de periódicos nacionais e internacionais. Tam-
bém oferece aos usuários o serviço da BIREME 
(Biblioteca Virtual em Saúde), com seu banco 
de dados na área da saúde on-line.

Atende às áreas de Medicina, Enfermagem 
e Biologia. Ocupa 1.500m², destinando 70% 
de atendimento ao usuário e 30% ao armazena-
mento do acervo e serviços técnicos. Dispõe de 
equipamentos para acesso às bases de dados em 
CD-ROM.

• A Biblioteca da DERDIC

A Biblioteca Técnica DERDIC está divi-
dida em área de leitura e utilização do usuário 
com 44m², acervo com aproximadamente 151m 
lineares de obras nas estantes, perfazendo a área 

total de 20m² e área administrativa com 32m². 
Segundo os autos de constatação do Conselho 
Regional de Biblioteconomia, a umidade relati-
va do ar é variável entre 56 e 60 UR’s, a intensi-
dade da luz com variações de 300 a 1000 lux e 
temperatura ambiente de 22ºC. 

A Biblioteca Técnica DERDIC é fran-
queada aos profi ssionais e alunos da DERDIC, 
professores estagiários do curso de Fonoaudiolo-
gia da PUC-SP e aos pesquisadores em geral. A 
biblioteca dispõe de área de estudo em grupo e 
acervo de livre acesso, o qual inclui monografi as 
e teses, periódicos, multimeios, dispostos em 
estantes e arquivos. Atende às áreas de Fonoau-
diologia, Psicologia, Lingüística e Ciências da 
Saúde. 

• Centro de Documentação e Informação 

Científi ca (CEDIC)

O CEDIC constitui um espaço de pre-
servação de diferentes tendências e expressões 
da memória social brasileira. Nos últimos anos, 
acompanhando as tendências de refl exão da 
Universidade, seu perfi l temático vem sendo 
ampliado em torno de questões sociais, polí-
ticas e culturais. Reúne documentos textuais, 
orais e iconográfi cos gerados por movimentos 
e organizações, por projetos de pesquisa ou pe-
las próprias atividades acadêmicas da PUC-SP. 
Firmando sua identidade como um organismo 
de documentação para pesquisa e preservação, 
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canaliza esforços formulando e adequando 
metodologia para a organização e descrição de 
conjuntos documentais de natureza peculiar.

Em sua área de trabalho, presta serviços 
especializados, oferece cursos, ofi cinas e possibi-
lidades de estágios, além de desenvolver projetos 
específi cos e de se dedicar à publicação de ins-
trumentos de pesquisa como guias e inventários. 
A partir de 1997, deu início ao processo de in-
formatização, ainda em curso.

• Coordenadoria de Vestibulares 

e Concursos

A Coordenadoria de Vestibulares e Con-
cursos foi criada em 1993, com o objetivo de 
planejar e executar a política acadêmica do 
Vestibular da PUC-SP, defi nida pelo Conselho 
de Ensino e Pesquisa, assim como a política fi -
nanceira aprovada pelos demais órgãos da Uni-
versidade.

Com a experiência de mais de uma dé-
cada, essa Coordenadoria está qualifi cada para 
prestar serviços congêneres e, com isso, es-
pecializou-se na seleção e nos concursos, em 
geral da própria Universidade, e também para 
outras instituições de ensino, além de atender 
algumas empresas na confecção de provas para 
processos seletivos.

O objetivo principal dessa Coordenadoria 
é inovar, aperfeiçoar e/ou adequar tanto o aten-
dimento aos candidatos quanto a elaboração 
de provas que têm por fi nalidade específi ca o 
atendimento aos requisitos previamente defi ni-
dos por meio de classifi cação/convocação para 
ocupar a vaga.

• Teatro da Universidade, Católica (TUCA)

O TUCA é um importante marco cultural 
para a cidade e para o país. Em 1984, dois in-
cêndios atingiram o teatro, deixando-o pratica-
mente destruído. Foi reaberto em 1986, graças à 
mobilização de toda a comunidade acadêmica e 
paulistana. A insufi ciência de recursos impediu 
a conclusão da obra e o teatro funcionou em 
condições precárias até 2002.

Após o tombamento do TUCA como 
patrimônio histórico de São Paulo, em 1998, 
iniciou-se nova campanha para reconstrução e 
restauro. Em 2002, com aprovação pelo Minis-
tério da Cultura (MINC) e patrocínio do Banco 
Bradesco, o TUCA foi fi nalmente reconstruído. 
A reinauguração aconteceu em 22 de agosto de 
2003.

• TV PUC

A proposta da TV PUC é coordenar e po-
tencializar os recursos humanos e materiais da 
PUC-SP, capacitando a instituição a produzir 
programas de televisão e vídeos de caráter edu-
cativo, cultural e comunitário, para multiplicar 
e difundir o conhecimento gerado no âmbito 
acadêmico. Pretende ser uma ferramenta de 
trabalho para professores e estudantes, adestran-
do-os no uso da linguagem audiovisual para a 
comunicação com o grande público.

• Videoteca

A Videoteca da PUC-SP foi criada em 
1988 e possui em seu acervo mais de 5.000 fi tas, 
que podem ser emprestadas para professores, 
alunos e funcionários da instituição. Seu obje-
tivo principal é disponibilizar informação em 
vídeo, atendendo às mais variadas necessidades 
educacionais da Universidade. Além disso, a vi-
deoteca é um pólo de divulgação da linguagem 
videográfi ca e cinematográfi ca e, para tanto, 

Figura 21 – Entrada principal do TUCA
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organiza mostras e sessões especiais, que são re-
alizadas em seu auditório e abertas ao público 
em geral.

1.1. Explorando os dados: 
Comunicação e Divulgação Cultural

Na PUC-SP, a compreensão da exten-
são, como uma atividade de intervenção social 
e difusão de conhecimentos, recebe apoio das 
atividades que ampliam o contato, por meio da 
comunicação e divulgação cultural, entre a pro-
dução universitária e a comunidade externa. 

A Tabela 17 reúne informações referentes 
ao número de atividades de extensão voltadas 
para a comunicação e a divulgação cultural liga-
das às referidas unidades já apresentas. 

Comparando os dados contidos na Tabela 
17, verifi ca-se que no ano 2004 aconteceram 
752 atividades e foram atendidas 183.895 pes-
soas e, no ano de 2005, houve uma diminuição 
de atividades, somando 544, portanto, 208 ati-
vidades a menos que no ano anterior.

A análise dos dados referentes à quantidade 
de pessoas envolvidas, como já dito anteriormen-
te, fi cou prejudicada devido à natureza dessas 
atividades que, na sua grande maioria, são abertas 
ao público em geral. É o caso da ACI, que re-
gistrou em seus roteiros a difi culdade de estimar 
um número de participantes, uma vez que eles 
não podem ser contados, ou seja, por exemplo: 
o número de pessoas que lêem o jornal PUC-SP 

ou que acessam o site da PUC-SP. A problemá-
tica também se estende ao CEDIC, quanto à 
atividade “elaboração e divulgação de referências” 
identifi cada como “não mensurável”.

O mesmo ocorre com a Videoteca, que 
registrou, em 2005, 419 atividades de extensão 
e um atendimento de 17.749 pessoas. Estão 
associados a essa unidade três distintos espaços, 
que produzem atividades diferenciadas: espaço 
cultural, audio-visual e o auditório Banespa. No 
espaço cultural foram registradas as diferentes 
exposições ocorridas no biênio 2004/2005. São 
exemplos: Bromélias Imaginárias (2004), Bloco 
do Mané (2004), Minas Redescobre o Brasil 
(2004), Pratas da Casa (2004), Pérolas Negras 
(2004).

Os registros do audiovisual e do auditório 
Banespa foram listados, segundo as diferentes 
atividades que ocorreram nesses dois espaços 
culturais. As atividades – 656 em 2004 e 419 
em 2005 – são referentes a eventos organizados 
por diferentes unidades da Universidade. São 
exemplos: Apresentação de aula magna, Encon-
tro com pessoas renomadas, Exibição de fi lmes, 
Fóruns, Semanas, Amostras, Ofi cinas, Apresen-
tação de tese, Palestras.

O número signifi cativo de alunos da 
Pós-Graduação – 269 em 2005 – associados às 
atividades de extensão promovidas pela Coor-
denadoria de Vestibulares se justifi ca pela sua 

Tabela 17 – Distribuição do número de ações de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP 

2004 2005 
Unidades 

Nº de atividades
Qtde. de público 

atendido 
Nº de atividades 

Qtde. de público 
atendido 

ACI 0 – 1 – 

ARII 82 361 60 611 

Bibliotecas 1 182106 1 133145 

CEDIC 13 1428 14 2585 

Coordenadoria de 
Vestibulares e Concursos 

0 0 6 1792 

TUCA 0 0 12 5436 

TV PUC 0 0 31 0 

Videoteca 656 – 419 17749 

Total 752 183895 544 161318 
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Tabela 18 – Distribuição dos envolvidos nas atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP

participação nas provas de profi ciência de língua 
estrangeira, atendendo às exigências de cursos 
de Pós-Graduação.

Em relação aos funcionários, o roteiro 
não conseguiu diferenciar a participação/en-
volvimento dos funcionários nas atividades de 
extensão. Algumas unidades interpretaram a 
participação/envolvimento a partir do vínculo 
de trabalho que mantêm com a atividade pro-
fi ssional. Outros interpretaram a participação/
envolvimento pela relação voluntária, ou seja, 
pela livre escolha que mantêm com a atividade 
proposta.

As atividades de extensão também foram 
analisadas organizando as informações por dife-
rentes áreas temáticas e natureza das atividades. 
As Tabelas 19 e 20 reúnem as informações co-
letadas.

A análise dos dados indicou que, em 2004, 
a Educação foi a área temática que concentrou 
o maior número de atividades de extensão 
(52,6%) associado à comunicação e divulgação 
cultural. Em 2005, a Educação continuou rece-
bendo destaque, porém, o aumento do número 
de atividades nas outras áreas temáticas – de 114 
(2004) para 215 (2005), ou seja, quase 89% de 
aumento – foi distribuído de forma mais homo-
gênea por entre as demais áreas temáticas, in-

dicando investimentos na diversidade de ações: 
comunicação (19,5%), cultura (27,4%), educa-
ção (28,8%), meio ambiente (7,9%), etc.

A ARII, com o objetivo de ampliar a vi-
sibilidade da PUC-SP nos cenários nacional e 
internacional, estimulando a promoção de par-
cerias, atua como atividade-meio para atingir as 
metas propostas. Assim, o número elevado de 
atividades, principalmente associadas à Edu-
cação, justifi ca-se, pelo esforço em promover 
atividades – cursos e intercâmbio de estudantes 
e projetos – com diferentes parceiros das comu-
nidades interna e externa da Universidade.

Um exemplo é a parceria que estabelece 
com a COGEAE e alguma instância dos dife-
rentes Centros Universitários e/ou diferentes 
unidades da Universidade, para a promoção de 
diferentes cursos. São exemplos:

Teia do Saber (Faculdade de Ciências Sociais 
e Faculdade de Matemática);
Programa de incentivo a mudanças curricu-
lares nos cursos de Medicina (CCMB);
Curso para candidatos a conselheiros tutela-
res (IEE);
Ensino de Língua Portuguesa: leitura e reda-
ção no contexto da Pós-Graduação (Faculda-
de de Comunicação e Filosofi a COMFIL);
Curso de extensão em Economia e Gestão de 
Negociais na Prestação de Serviços de Saúde 

–

–

–

–

–

Envolvidos 

2004 2005 

Unidades 
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P
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ACI – – – – – – – – 

ARII 34 185 4 2 3 85 3 0 

Bibliotecas – – – – – – – – 

CEDIC 12 16 1 42 18 28 1 54 

Coordenadoria de Vestibulares e 
Concursos PUC-SP 

0 0 0 0 0 105 265 90 

TUCA – – – – – – – – 

TV PUC – – – – – – – – 

Videoteca – – – – – – – – 

Total 46 201 5 95 21 118 269 195 
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Tabela 19 – Distribuição por área temática das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP

Tabela 20 – Distribuição por natureza das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de comunicação e divulgação cultural da PUC-SP

Unidades A
n
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04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACI

05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

04 2 4 2 59 0 6 2 2 4 81
ARII

05 3 1 0 46 5 3 2 0 0 60

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bibliotecas 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
CEDIC

05 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Coordenadoria
de Vestibulares  05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUCA

05 0 9 1 2 0 0 0 1 0 13

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV PUC 

05 15 11 8 14 7 10 6 4 0 75

04 10 7 1 1 1 0 0 0 0 20
Videoteca 

05 23 23 0 0 5 0 0 0 0 51

12 24 3 60 1 6 2 2 4 114 
04

10,5% 21,1% 2,6% 52,6% 0,9% 5,3% 1,8% 1,8% 3,5% 100,0%

42 59 9 62 17 13 8 5 0 215 
Total 

05
19,5% 27,4% 4,2% 28,8% 7,9% 6,0% 3,7% 2,3% 0,0% 100,0%
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04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACI

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

04 15 13 0 4 0 0 0 0 0 0 55 87 
ARII

05 17 13 3 4 0 1 0 0 0 17 28 83 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Bibliotecas 

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

04 2 1 1 1 0 0 0 0 0 8 2 15 
CEDIC

05 0 1 2 2 1 0 0 0 0 9 2 17 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coord.
Vestibulares 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TUCA

05 5 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 13 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TV PUC 

05 3 14 2 5 4 2 4 2 2 9 1 48 

04 0 0 0 0 0 10 0 0 0 646 0 656 
Videoteca 

05 18 0 0 0 0 5 0 0 0 396 0 419 

17 14 1 5 0 10 0 0 0 655 57 759 
04

2,2% 1,8% 0,1% 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 86,3% 7,5% 100,0%

43 28 7 11 6 11 8 2 2 443 31 592 
Total 

05
7,3% 4,7% 1,2% 1,9% 1,0% 1,9% 1,4% 0,3% 0,3% 74,8% 5,2% 100,0%
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(Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuárias).

Além de cursos associados à área temática 
Educação, podem-se listar os seguintes eventos:

Comemoração do 25º aniversário da CEDIC 
– 2005;
Recepção dos calouros 2005;
Seminário Internacional sobre o Pragmatis-
mo – 2005.

A exploração das informações referentes à 
extensão também procurou investigar a deman-
da social que as atividades atendem. Foi pro-
posto um conjunto dezesseis categorias que são 
apresentadas na Tabela 21, juntamente com a 
distribuição das respostas sistematizadas a partir 
de diferentes roteiros.

Para a ARII, as atividades, tanto em 2004 
como em 2005, investiram no atendimento à 
Educação e à Cooperação Institucional e In-
ternacional. O CEDIC centra sua atenção no 
desenvolvimento de atividades de produção 
cultural. Podem ser citados como exemplos das 
atividades desenvolvidas pelo CEDIC:

Consulta ao acervo;
Assessoria para tratamento documental a 
instituições;
Assessoria para produção de memória oral;
Visitas técnicas
Orientação de estágios na área de documen-
tação.

A Videoteca e o Tuca também desenvol-
vem um grande número de atividades voltadas 
para a produção cultural. São exemplos de ativi-
dades desenvolvidas pelo Tuca:

40 nos de MPB – Fotos (2005) – a mostra 
fotográfi ca do acervo de Mário Luiz Th omp-
son traz uma retrospectiva fotográfi ca da 
MPB. As imagens e textos tentam cruzar as 
histórias do TUCA e da MPB nos últimos 
40 anos;
Café cultural (2005) – uma vez por mês (às 
quartas-feiras, 19h30), “O Café Cultural” 
trouxe ao Tucarena um professor concei tuado 
da PUC-SP para discutir temas relaciona-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

dos à Filosofi a, Educação e Direito. Para o 
primeiro encontro, dia 24/8, o Prof. Mario 
Sergio Cortella (Depto. Teologia) falou sobre 
“A necessidade dos clássicos no mundo con-
temporâneo”. 

2. Serviços comunitários

As atividades de extensão classifi cadas 
nessa categoria caracterizam-se como unidades 
da PUC-SP que operam na intervenção e pres-
tação de serviços à comunidade. É realizada por 
professores, pesquisadores e alunos da PUC-SP, 
nas áreas da saúde, educação, cidadania, cultu-
ra, entre outras. Os dados coletados nesse ciclo 
avaliativo (2005/2006) permitiram a avaliação 
das seguintes unidades: Programas da Divisão 
de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 
Comunicação (DERDIC): Setor de Ensino, Co-
ordenadoria Geral de Estágio (CGE), Instituto 
de Estudos Especiais (IEE), Pastoral, Núcleo 
de Trabalhos Comunitários (NTC), Instituto 
de Pesquisas Lingüísticas Sedes Sapientiae para 
Estudos de Português, Clínica Psicológica e Es-
critório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns.

O setor de ensino da Derdic é compos-
to pela Escola Especial de Educação Básica da 
DERDIC, “Instituto Educacional São Paulo” 
(IESP), que é uma escola especializada e des-
tinada à educação especial básica para surdos, 
com propostas educacionais que se diferenciam 
de acordo com as necessidades e a faixa etária 
dos alunos. 

Vinculada à VRAC, a CGE é responsável 
pela administração de contratos e convênios 
para realização de estágios em diversas empresas 
(de acordo com a Lei 6.494 de 07/12/1977 e 
do Decreto 87.497 de 18/08/1982), bem como 
pelo Programa Bolsa-Estágio (estágios dentro 
da Universidade). Divulga oportunidades de 
estágios, vagas efetivas e programas de traine-
es, orientando os alunos nas questões relativas 
à formação e ao desenvolvimento profi ssional. 
Propicia infra-estrutura para a realização de 
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Tabela 21 – Distribuição por demanda social atendida pelas atividades de extensão promovidas em 
2004 e 2005 pelas unidades da PUC-SP
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ACI 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARII 0 0 5 3 2 1 6 1 1 8 34 24 0 1 1 0 87 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEDIC 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Coord. de 
Vestibular 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TV PUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vid. Audit. 
Banespa 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

0 0 5 3 2 1 6 15 2 9 35 24 0 1 1 0 104 

2
0

0
4

Total 
0% 0% 5% 3% 2% 1% 6% 14% 2% 9% 34% 23% 0% 1% 1% 0% 100%

ACI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

ARII 0 1 1 1 2 1 4 3 0 2 20 26 0 0 3 0 64 

Bibliotecas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEDIC 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Coord. de 
Vest. e 
Concursos 
PUC-SP 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

TUCA 0 0 0 4 2 1 0 10 0 0  4 0 0 0 0 21 

TV PUC 5 5 5 8 6 6 5 9 5 8 10 6 3 6 4 0 91 

Vid. Audit. 
Banespa 

5 5 5 5 5 5 5 24 1 1 2 0 0 0 0 0 63 

10 11 11 18 15 13 15 61 6 11 39 36 3 6 7 0 262 

2
0

0
5

Total 
4% 4% 4% 7% 6% 5% 6% 23% 2% 4% 15% 14% 1% 2% 3% 0% 100%

palestras de divulgação e eventos de promoção 
dos programas de recrutamento e seleção para 
os alunos da Universidade.

O IEE é uma unidade de pesquisa e ser-
viços da PUC-SP. Desde sua criação, em 1972, 
trabalha pelo compromisso social da Universi-
dade, de contribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária. Atua nos 
campos da gestão social, gestão de políticas e 
tecnologia social, em colaboração com organi-
zações governamentais e não-governamentais. 
Seu trabalho visa contribuir para a produção e 
a sistematização de conhecimentos e estratégias 
de formulação, gerenciamento e implementação 
de políticas públicas e programas sociais. O uso 
de tecnologias de informação e de comunicação 

é uma de suas áreas de intervenção priorizadas 
atualmente, pois a necessidade de inovação tec-
nológica na área social deve permitir subsidiar 
instrumentais para aprimorar o monitoramento 
e a avaliação da gestão de políticas públicas.

No desenvolvimento de suas ações, o IEE 
utiliza metodologias participativas, estabelecen-
do diálogo e troca de experiências e saberes entre 
os sujeitos das ações – gestores, técnicos e agen-
tes – envolvendo-os na elaboração, implemen-
tação e avaliação dos projetos. Desse modo, são 
criadas as condições para que eles se apropriem 
do fazer e de seus resultados, e possam, a partir 
daí, ampliar e requalifi car suas ações futuras.

A Pastoral Universitária da PUC-SP 
defronta-se com o desafi o de estar presente nos 
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seus campi, efetivando em cada um desses espa-
ços, de maneira particularizada, seus objetivos 
básicos. Fomentar uma dinâmica para a equipe 
pastoral, de forma a atender essas peculiaridades 
de espaço, de cultura universitária e de área de 
conhecimento é um dos aspectos mais marcantes 
da sua missão. Para tanto, desenvolve um Proje-
to Pastoral elaborado conjuntamente pela Igreja 
e pela Universidade. Esse projeto, cuja marca é 
a busca de unidade na diversidade, orienta-se e 
estrutura-se, também em seus princípios e estra-
tégias, pela organicidade que caracteriza e dire-
ciona toda a prática universitária como ensino, 
pesquisa e extensão. 

As atividades de ensino concretizam-se em 
eventos de cunho acadêmico, como palestras, 
encontros de catequese permanente, formação 
para os sacramentos e intercâmbio direto entre 
a doutrina cristã e as múltiplas áreas de conhe-
cimento. No tocante à pesquisa, além da pro-
moção de pautas referentes à ética na pesquisa, 
a Pastoral tem se lançado no aprofundamento 
de questões relevantes produzidas no seio da 
Universidade, sobre questões relacionadas ao 
pensamento social da Igreja, articulando-se com 
outras instituições civis, tal qual a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), visando à divulgação 
desses conhecimentos em outros foros eclesiais. 
A parceria da Pastoral com o Departamento de 
Teologia e Ciências da Religião tem possibilita-
do a institucionalização do projeto a PUC no 
Centro. 

O NTC, vinculado à Faculdade de Edu-
cação, está voltado para a produção de conhe-
cimentos que subsidiem processos educativos, 
visando o fortalecimento da luta em defesa da 
inclusão de grupos “minoritários” violados em 
seus direitos sociais. Procura valorizar os princí-
pios fi losófi cos, políticos e éticos que promovem 
o ser humano como sujeito protagonista da his-
tória, respeitando todas as formas de expressão 
étnica, religiosa e cultural, buscando a igualdade 
de direitos e a promoção da cidadania plena. 

O NTC vem desenvolvendo variados 
programas, benefi ciados pelo acúmulo de co-
nhecimento produzido ao longo de muitos 
anos, sempre na área prioritária que envolve 
crianças e adolescentes. São exemplos de ações 
desenvolvidas pelo NTC: Programas de forma-
ção de educadores populares, formação direta de 
agentes públicos que trabalham com crianças e 
adolescentes (como a Guarda Municipal de São 
Paulo), avaliação de programas socioeducativos 
de atenção à criança, ao adolescente e às famí-
lias, ações de articulação política com os movi-
mentos populares da sociedade civil organizada, 
a fi m de fortalecer a luta pelos direitos das 
crianças e adolescentes. Com a supervisão dos 
professores e dos coordenadores, os estagiários 
elaboram materiais como cartilhas (série Exer-
cendo a Cidadania, em dez volumes), fôlderes e 
informativos, tornando acessível à população os 
conhecimentos de seus direitos, no escopo dos 
projetos sociais diretos que são desenvolvidos 
com as comunidades. 

O Instituto de Pesquisas Lingüísticas 
Sedes Sapientiae para Estudos de Português – 
IP/PUC-SP é um setor ligado à pesquisa e aos 
serviços intra e extra-muros da Universidade. 
Está vinculado diretamente ao Programa de 
Estudos Pós-graduados em Língua Portugue-
sa e à Faculdade de Comunicação e Filosofi a, 
envolvendo, nessa perspectiva de pesquisa, no 
espaço do IP/PUC-SP, alunos e professores do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Lín-
gua Portuguesa, alunos e professores de Língua e 
Literatura Portuguesas do Curso de Letras. 

No que se refere à relação de docentes e 
discentes da Pós-Graduação e da Graduação, 
destaca-se que os alunos da Graduação, na disci-
plina de Prática de Ensino de Português, fazem 
estágio no IP/PUC-SP, auxiliando os professores 
pesquisadores da Pós-Graduação na elaboração 
de material didático-pedagógico para o ensino 
aprendizagem de Língua Portuguesa, nas mais 
diferentes situações de ensino. 



A
ut

o-
av

al
ia

çã
o 

in
st

itu
ci

on
al

 d
a 

PU
C
-S

P

126

A Clínica Psicológica vem ampliando o 
estrito atendimento psicoterapêutico, e a partir 
dele a Clínica constitui hoje uma organização 
que atende a uma demanda multifacetada de 
problemas. No momento do atendimento, essa 
demanda exige cada vez mais, de seus profi s-
sionais e estagiários, uma atenção especial, di-
versifi cada e integrada, que dê conta das atuais 
exigências psicossociais da sua clientela. 

Na grande maioria dos casos, verifi cam-se 
problemas interligados: de ordem econômica ou 
de confl itos relacionais e familiares; problemas 
de escolaridade e inserção dos jovens e adoles-
centes no convívio social ou no mercado de tra-
balho; problemas decorrentes do uso de drogas; 
problemas neurológicos, fonoaudiológicos, psi-
copedagógicos ou psiquiátricos, entre outros. 

Nessa gama de especifi cidades de atendi-
mentos inserem-se os serviços da Clínica. Mais 
do que apenas atividades complementares, esses 
serviços se integram ao atendimento psicológico 
visando um objetivo comum, que é o atendi-
mento efi caz da população que nos procura, e 
a capacitação de alunos e supervisores no apro-
fundamento teórico operativo da nossa ação 
profi ssional. 

Assim, os serviços a seguir relacionados 
acabam por constituir-se em atividades clínicas 
diferenciadas, capazes de compreender e atender 
à realidade por intermédio de uma abordagem 
psicofísica-social: a) Triagem; b) Atendimentos 
de Casos Graves; c) Psicoterapia Infantil; d) 
Terapia Psicomotora; e) Orientação Vocacional; 
f ) Atendimento aos pais; Núcleo de Pesquisa da 
Psicologia em Informática – NPPI Avaliação e 
Psicoterapia para Defi cientes Visuais Grupo 
Interdisciplinares Temáticos: Serviço Social e 
Psicologia; g) Projeto Inclusão; h) Psicodiag-
nóstico; i) LELU – Laboratório de Estudos e 
Intervenções sobre o Luto.

O Escritório Modelo Dom Paulo Eva-
risto Arns possibilita à Faculdade de Direito da 
PUC-SP, por intermédio do Núcleo de Prática 
Jurídica, desenvolver intenso trabalho jurídico 

voltado para o atendimento das demandas en-
volvendo pessoas carentes de recursos. A pres-
tação de Assistência Jurídica gratuita é coorde-
nada por professores da Faculdade de Direito, 
auxiliados por estudantes/estagiários da própria 
Faculdade a partir do 3º ano do curso, que se 
dedicam ao atendimento especializado nas áreas 
Cível, Família e questões de violência doméstica, 
em que são acompanhados por uma equipe de 
advogados orientadores e assistente social orien-
tadora, além de psicólogo orientador oferecen-
do também apoio e atendimento psicológico e 
social, tornando o trabalho interdisciplinar. O 
Escritório Modelo também desenvolve projetos 
sociais, que levam os estudantes da Faculdade 
de Direito às diversas comunidades carentes, 
fazendo com que haja troca de experiências e 
aprendizado mútuo entre os participantes, isso 
desde o primeiro ano do curso.

2.1. Explorando os dados: 
serviços comunitários

Essas unidades apresentadas são consi-
deradas como especiais para a PUC-SP, pois 
constituem espaços de diálogo e parceria com 
a sociedade civil e o poder público, atuando na 
construção de subsídios teóricos e metodológi-
cos para a implementação de políticas públicas. 
Também recebem destaque a realização de ati-
vidades para o enfrentamento de demandas so-
ciais, éticas e políticas, e para o atendimento de 
necessidades particulares, tendo sempre como 
escopo processos de formação. 

As informações coletadas sobre alguns 
desses setores foram organizadas na Tabela 22.

Os dados indicam que houve um aumen-
to nas atividades comunitárias entre 2004 e 
2005. O NTC destaca-se como uma proposta 
diversifi cada, que pode ser assim exemplifi cada:

Implantação e implementação do programa 
AABB-COMUNIDADE para atendimento 
à criança e ao adolescente oriundas da esco-
la publica para complemetariedade escolar 
atendendo aproximadamente 600 mil crian-

–
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ças e adolescente e seus familiares em 413 
municípios dos estados brasileiros;
Protagonismo infanto-juvenil no observató-
rio escolar em segurança urbana nas escolas 
municipais de São Paulo – Projeto;
Olhos n’água – Educação Ambiental – Pro-
jeto;
Seminários do MOVA/SP – Palestras;
Assessoria Pedagógica nos projetos sociais em 
comunidades – orientações.

A DERDIC e a Clínica Psicológica tam-
bém merecem destaque pelas atividades de ser-
viço comunitário:

A DERDIC conta, para a realização de ati-
vidades associadas ao serviço comunitário com o 
Instituto Educacional São Paulo (IESP). O IESP 
é uma escola especial de educação básica, que 
atua na educação e no atendimento de surdos. 
Enfatiza a importância do desenvolvimento da 
linguagem para a construção da cidadania. Tem 
propostas educacionais que se diferenciam, de 
acordo com as necessidades e a faixa etária da 
clientela. Em todos os atendimentos realizados, a 
escola vem adotando, cada vez mais, uma postura 
de respeito à Língua (Língua de Sinais) e à Cultu-
ra das pessoas surdas, elegendo como prioridade 
construir um espaço educativo privilegiado onde 
esses aspectos sejam trabalhados com os alunos e 
suas famílias. Fazem parte do IESP:

– Educação infantil – a) PAB – Programa de Aten-
dimento a Bebês; 

–

–

–

–

– Ensino fundamental – que oferece dois progra-
mas distintos: 
a) Regular – organizado de 1ª a 8ª séries;
b) Programa alternativo – organizado para alunos 
que apresentam acentuada defasagem na relação 
idade/série escolar, necessitando de uma aborda-
gem metodológica mais voltada para o aspecto de 
formação para o trabalho.
– Programas educacionais complementares: 
a) Programa de Orientação Ocupacional e Escolar 
(POOE).
b) Projeto Viver – oferece um programa de ati-
vidades corporais e culturais a pessoas surdas da 
comunidade em geral.
c) Cursos de Capacitação Profi ssional.

A Clínica Psicológica, nos serviços de clí-
nica, mantém atividades clínicas diferenciadas, 
capazes de compreender e atender à realidade 
através de uma abordagem psicofísica-social: 
Jornada da Clínica; Parte prática do curso de 
Especialização de Casal e Família; Parte prática 
do curso de Especialização Psicopedagogia; Par-
te prática do curso de Serviço Social.

A CGE – 2869 (2004) e 6746 (2005) 
– e o Escritório Modelo – 5902 (2004) e 5253 
(2005) – atenderam, no biênio 2004/2005, nú-
meros signifi cativos de pessoas. A CGE realiza a 
Semana de Recrutamento, que já se consagrou 
como um importante evento, integrando con-
ceituadas organizações do mundo do trabalho 
e jovens talentos. O Escritório Modelo oferece 
assistência jurídica a casos encaminhados pela 

Tabela 22 – Distribuição do número de atividades e da quantidade de participantes nas atividades 
de extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas unidades de serviços comunitários da PUC-SP

2004 2005 
Unidades 

Nº de atividades
Qtde. de público 

atendido 
Nº de atividades 

Qtde. de público 
atendido 

DERDIC – Setor de Ensino 15 2284 19 2512 

CGE 4 2869 4 6746 

IEE 0 0 4 645 

Pastoral Universitária 0 0 17 908 

NTC 21 40140 28 18675 

IP 0 0 1 20 

Clínica Psicológica  
“Ana Maria Poppovic” 

10 2228 11 7817 

Escritório Modelo 1 5902 1 5253 

Total 51 53423 85 42576 
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Tabela 23 – Distribuição dos envolvidos nas atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades referentes a serviços comunitários desenvolvidos pela PUC-SP

Envolvidos 

2004 2005 

Unidades 

D
o

ce
n

te
P

U
C

-S
P

A
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n
o
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P
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D
o
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P

U
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P

A
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P
U

C
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P
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á
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E
x
te

rn
o

 

DERDIC – Setor de Ensino 79 7 0 29 25 96 14 0 29 48 

CGE 3 6 0 9 0 3 3 0 9 0 

IEE 0 0 0 0 0 10 0 6 12 0 

Pastoral Universitária 0 0 0 0 0 139 329 37 134 333 

NTC 29 306 52 48 130 34 55 30 41 93 

IP 0 0 0 0 0 1 0 22 0 0 

Clínica Psicológica 231 378 208 77 37 224 475 116 89 42 

Escritório Modelo 7 68 0 8 0 7 72 0 8 0 

Total 349 765 260 171 192 514 948 211 322 516 

Tabela 24 – Distribuição por área temática das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de serviços comunitários da PUC-SP

Unidades A
n

o
 

C
u

rs
o

 

p
ro

je
to

 

co
n

g
re

ss
o

 

se
m

in
á
ri

o
 

ci
cl

o
 d

e
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e
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p
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a
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o
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e
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iç
o

 

o
u
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a
 

T
o
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04 6 0 0 0 0 0 1 6 2 15 
DERDIC – Setor de Ensino 

05 7 3 0 0 0 0 1 6 2 19 

04 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 
CGE

05 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IEE

05 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pastoral 

05 1 2 0 0 2 0 0 11 0 16 

04 3 6 2 1 4 0 0 5 0 21 
NTC

05 3 5 0 0 2 0 0 0 20 30 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IP

05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

04 0 0 0 1 0 1 0 3 6 11 
Clínica Psicológica 

05 0 0 0 1 0 1 0 4 6 12 

04 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Escritório Modelo 

05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

9 6 2 2 4 1 1 19 11 55 
04

16,4% 10,9% 3,6% 3,6% 7,3% 1,8% 1,8% 34,5% 20,0% 100,0%

12 10  4 4 1 1 25 29 86 
Total 

05
14,0% 11,6% 0,0% 4,7% 4,7% 1,2% 1,2% 29,1% 33,7% 100,0%

pelos Conselhos Tutelares e Casa Eliane Gra-
mount. Atente também diretamente casos cri-
minais.

A Tabela 23 sintetiza informações refe-
rentes aos envolvidos nas atividades de extensão 
relacionadas ao serviço comunitário. As análises 
indicam que as atividades de extensão integra-
das ao serviço comunitário envolveram números 
signifi cativos de alunos, professores, funcioná-
rios e público externo.

As atividades de extensão também foram 
analisadas organizando as informações por dife-
rentes áreas temáticas e natureza das atividades. 
As Tabelas 24 e 25 reúnem as informações co-
letadas.

A análise dos dados indicou que, em 2004, 
a Educação foi a área temática que concentrou o 
maior número de atividades de extensão (37%) 
associado ao serviço comunitário. Em 2005, a 
Educação continuou recebendo destaque, po-
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Tabela 25 – Distribuição por natureza das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de serviços comunitários da PUC-SP

Unidades A
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04 6 0 0 0 0 0 1 6 2 15 
DERDIC – Setor de Ensino 

05 7 3 0 0 0 0 1 6 2 19 

04 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 
CGE

05 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IEE

05 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pastoral 

05 1 2 0 0 2 0 0 11 0 16 

04 3 6 2 1 4 0 0 5 0 21 
NTC

05 3 5 0 0 2 0 0 0 20 30 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IP

05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

04 0 0 0 1 0 1 0 3 6 11 
Clínica Psicológica 

05 0 0 0 1 0 1 0 4 6 12 

04 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Escritório Modelo 

05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

9 6 2 2 4 1 1 19 11 55 
04

16,4% 10,9% 3,6% 3,6% 7,3% 1,8% 1,8% 34,5% 20,0% 100,0%

12 10  4 4 1 1 25 29 86 
Total 

05
14,0% 11,6% 0,0% 4,7% 4,7% 1,2% 1,2% 29,1% 33,7% 100,0%

rém o aumento do número de atividades nas 
outras áreas temáticas – de 34 (2004) para 55 
(2005) – foi distribuído de forma mais homo-
gênea entre as demais áreas temáticas, indicando 
investimentos na diversidade de ações: comu-
nicação (12,4%), cultura, direitos humanos e 
justiça (10%), trabalho (11%), etc.

As informações indicam que o atendi-
mento a problemas sociais, para a categoria 
“serviço comunitário”, foi bastante diversifi ca-
do, não registrando muita discrepância entre os 
dados de 2004 e 2005. A Tabela 26 apresenta as 
informações sistematizadas.

3. Educação Continuada 

A Educação Continuada na PUC-SP 
é desenvolvida, principalmente, por meio da 
COGEAE. Trata-se de um órgão que oferece 
suporte técnico e administrativo para o CEPE. 
Realiza cursos de especialização, aperfeiçoamen-
to e extensão, buscando responder com dina-
mismo e criatividade às demandas da sociedade 
por ampliação, aprofundamento e atualização 

nas diversas áreas profi ssionais. Também foram 
classifi cadas para análise as atividades associadas 
diretamente aos Centros Universitários – CCH, 
CCET, CCJEA, CCMB e CE, o Departamento 
de Teologia e Ciência da Religião (DTCR) e o 
Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT).

A COGEAE é uma unidade acadêmica 
que desenvolve ações de educação continuada 
organizadas e propostas pelos docentes e pesqui-
sadores da Universidade nas mais diversas áreas 
do conhecimento. Promove eventos, work-shops, 
seminários, cursos de extensão e de Pós-Gradu-
ação lato sensu (especialização).

E, para atender a segmentos específi cos – 
empresas, instituições escolares e não escolares, 
órgãos públicos e entidades não governamentais 
–, a COGEAE também desenvolve ações de 
assessoria, consultoria e pesquisa, analisando 
cada demanda em particular e identifi cando, 
na universidade as competências adequadas 
para a elaboração e implementação de soluções 
alicerçadas em processos de pesquisa e desenvol-
vimento humano. 
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Os cinco Centros Universitários da PUC-
SP oferecem uma diversidade de cursos, distri-
buídos por faculdades. Dados mais detalhados 
sobre os cursos podem ser encontrados neste re-
latório, no tópico referente à dimensão Ensino. 

O Departamento de Teologia e Ciências 
da Religião reúne professores que desenvolvem 
atividades de ensino, pesquisa e extensão em 
diversos setores da Universidade, promovendo 
um diálogo constante entre Teologia e Ciências 
da Religião e os campos das artes, da ciência e 
da fi losofi a. Além da disciplina de Introdução 
ao Pensamento Teológico, oferece cursos de 
especialização e extensão, participa do progra-
ma de estudos Pós-Graduados em Ciências da 
Religião, desenvolve pesquisas e atua em servi-
ços de extensão à comunidade. Servindo-se das 

categorias oferecidas pela Teologia e Ciências 
da Religião, o principal objetivo da disciplina é 
proporcionar ao estudante uma sólida formação 
ética e humanista, bem como uma abertura para 
a espiritualidade, contra o materialismo e o con-
sumismo hodiernos.

O DTCR conta ainda com um Programa 
de Estudos Pós-graduados em Ciências da Reli-
gião e oferece cursos de especialização, tais como 
a formação de professores do ensino religioso, e 
cursos de extensão universitária.

O NPT disponibiliza conhecimento e re-
cursos técnicos para estreitar o relacionamento 
entre a Universidade e as empresas, públicas ou 
privadas. Entre outras tarefas, o NPT analisa 
produtos em laboratório e obtém credencia-
mento junto ao INMETRO.

Tabela 26 – Distribuição por demanda social atendida das atividades de extensão promovidas em 2004 
e 2005 pelas unidades de serviços comunitários da PUC-SP
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DERDIC – 0 0 3 11 15 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 37 

CGE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 2 10 

IEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pastoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NTC 3 3 12 10 1 4 0 1 0 0 26 2 8 6 1 0 77 

IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Clínica 
psicológica 

8 8 8 8 8 8 1 5 6 6 0 2 0 0 0 0 68 

Escritório 
Modelo

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 11 23 29 24 12 2 6 8 6 37 8 8 6 1 2 194 

2
0

0
4

Total 
6% 6% 12% 15% 12% 6% 1% 3% 4% 3% 19% 4% 4% 3% 1% 1% 100%

DERDIC 0 0 6 13 19 0 1 0 0 0 9 0 0 1 1 0 50 

CGE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 2 10 

IEE 2 2 2 3 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 

Pastoral 9 7 3 12 2 6 0 2 1 0 3 2 0 0 0 0 47 

NTC 3 2 10 7 1 5 1 8 0 0 21 0 9 7 2 0 76 

IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clínica 
psicológica 

4 9 9 9 9 8 1 4 7 8 9 1 0 0 0 0 78 

Escritório 
Modelo

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 20 30 44 33 22 3 14 10 8 47 7 9 8 3 2 278 

2
0

0
5

Total 
6% 7% 11% 16% 12% 8% 1% 5% 4% 3% 17% 3% 3% 3% 1% 1% 100%
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3.1. Explorando os dados: 
Educação Continuada

A formação continuada é, reconheci-
damente, um processo refl exivo-interativo de 
grande importância na PUC-SP, pois, em épo-
ca de mudanças rápidas e contínuas, ninguém 
pode permitir-se parar no tempo. Em sentido 
amplo, ela deve ser vista como condição relevan-
te para a qualidade social das diferentes práticas 
envolvendo alunos, professores e funcionários, 
permitindo a atualização em referenciais teó-
rico-metodológicos, garantindo o desenvolvi-
mento articulado do cidadão, do profi ssional e 
da instituição.

Essa importância é justifi cada pelo signi-
fi cativo número de atividades de extensão as-
sociadas à formação continuada, desenvolvidas 
em 2004 (291) e 2005 (319). A Tabela 27, a 
seguir, reúne informações referentes ao número 
de atividades organizadas por diferentes unida-
des da PUC-SP e suas respectivas quantidades 
de público atendido.

Analisando os dados da Tabela 27 verifi -
ca-se que a COGEE é a unidade da PUC-SP 
que desenvolve ações de educação continuada, 
organizadas e propostas pelos docentes e pes-

quisadores da Universidade, nas mais diversas 
áreas do conhecimento: Comunicação, Cultura, 
Educação, Saúde, Tecnologia e Produção e Tra-
balho.

O CCH apresenta 27 atividades envol-
vendo 3.151 pessoas. Entre elas destacam-se os 
Projetos “Mão-Dupla de Solidariedade” (De-
partamento de Teologia e Ciências da Religião), 
abarcando 1.500 pessoas, e “Entre a cervejinha 
e o alcoolismo – uma intervenção preventiva 
para redução dos danos ao uso de álcool por 
adolescentes”, promovido pela Faculdade de 
Psicologia atendendo 1.100 alunos de uma es-
cola estadual.

Esse último projeto objetivava desenvol-
ver uma intervenção que levasse à redução dos 
danos associados ao abuso de bebidas alcoólicas 
por adolescentes e adultos jovens de uma escola 
pública de ensino médio da cidade de São Pau-
lo. Desenvolveu, em parceria com educadores 
de uma escola pública, um programa preventivo 
inspirado no BASICS (Brief Alcohol Screening 
and Intervention for College Students), um 
programa de triagem e intervenção para jo-
vens que abusam de álcool da Universidade de 
Washington, Seattle. 

Tabela 27 – Distribuição das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de Educação Continuada

2004 2005 

Unidades Nº de 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 

Nº de 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 

COGEAE – área CNPq 1 – Comunicação 2 36 1 24 

COGEAE – área CNPq 2 – Cultura 0 0 1 44 

COGEAE – área CNPq 4 – Educação 3 29 5 85 

COGEAE – área CNPq 6 – Saúde 16 428 10 290 

COGEAE – área CNPq 7 – Tec. e Produção 95 3504 85 3140 

COGEAE – área CNPq 8 – Trabalho 92 3203 61 3123 

CCH 27 3151 59 5506 

CCET 3 335 32 3498 

CCJEA 6 930 10 605 

CCMB 7 2511 18 2010945 

CE 36 84368 30 710996 

DTCR 3 1565 6 578 

NPT 1 200 1 260 

Totais 291 100260 319 2739094 
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As atividades desenvolvidas com os alunos 
puderam ser assim listadas: follow up das entre-
vistas do BASICS 2003, trabalho de prevenção 
universal, que incluiu atividades de sensibili-
zação, aplicação de questionários de avaliação 
inicial e apresentação de seus resultados, a cha-
mada “festa virtual” e exercício sobre o efeito 
do álcool, discussão e conclusão dessa etapa do 
trabalho.

Em 2005, no CE, dentre as atividades de-
senvolvidas, enfatiza-se a Semana da Educação, 
promovida pelo curso de Pedagogia, atendendo 
seiscentas pessoas. Quanto ao CCMB, a respei-
tosa quantidade de atendimento, perfazendo 
2.010.945, pode ser justifi cada pelo “Projeto de 
Capacitação e Educação Permanente de recursos 
humanos para o SUS” abarcando 62 municípios 
com mais de dois milhões de pessoas. 

Tabela 28 – Distribuição dos envolvidos nas atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de Educação Continuada

Envolvidos 

2004 2005 

Unidades 

D
o

ce
n

te
P

U
C

-S
P

A
lu

n
o

 G
ra

d
. 

P
U

C
-S

P

A
lu

n
o

 P
ó

s 
P

U
C

-S
P

F
u

n
ci

o
n

á
ri

o
 

P
U

C
-S

P

E
x
te

rn
o

 

D
o

ce
n

te
P

U
C

-S
P

A
lu

n
o

 G
ra

d
. 

P
U

C
-S

P

A
lu

n
o

 P
ó

s 
P

U
C

-S
P

F
u

n
ci

o
n

á
ri

o
 

P
U

C
-S

P

E
x
te

rn
o

 

COGEAE – área CNPq 1 – 
Comunicação 

1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 

COGEAE – área CNPq 2 – 
Cultura 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 

COGEAE – área CNPq 4 – 
Educação 

7 0 0 0 2 5 0 0 0 19 

COGEAE – área CNPq 6 – 
Saúde

47 0 0 0 63 27 0 0 0 57 

COGEAE – área CNPq 7 – 
Tec. e Produção 

121 0 0 0 244 121 0 0 0 287 

COGEAE – área CNPq 8 – 
Trabalho 20 0 0 0 193 21 0 0 0 102 

CCH 140 1019 4 5 111 303 1303 157 182 816 

CCET 48 271 15 5 12 332 1096 1074 46 489 

CCJEA 29 4 0 3 19 49 0 0 5 26 

CCMB 29 368 21 36 4200 70 742 26 53 4259 

CE 167 1566 12 11 1250 203 1925 54 75 2643 

DTCR 26 5 0 1 65 56 0 30 6 518 

NPT 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 

Totais 635 3233 52 64 6164 1189 5066 1341 370 9226 

Observando os dados, pode-se concluir 
que houve um aumento de docentes envolvidos 
nas atividades de extensão nos anos de 2004 
para 2005, de 635 para 1.189. São exemplos de 
atividades que contam com a participação de 
professores da PUC-SP: a) Orientação Profi s-
sional: a abordagem sociohistórica; b) Programa 
de Formação continuada –Teia do Saber; c) 
Terapia Comunitária; d) Universidade Aberta à 
Maturidade.

Quanto aos alunos da Pós-Gradua-
ção, houve aumento signifi cativo no biênio 
2004/2005 – 52 para 1.341. Um exemplo é 
o trabalho realizado pelo Programa de Estu-
dos Pós-Graduados em Educação Matemática 
– Departamento de Matemática do CCET, 
nos seguintes Projetos: “O raciocínio dedutivo 
no processo de ensino-aprendizagem nas séries 
fi nais do Ensino Fundamental” e o “Raciocínio 
dedutivo no processo de ensino-aprendizagem 
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Tabela 29 – Distribuição por área temática das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades para desenvolver a Educação Continuada

Unidades A
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o
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04 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 COGEAE – 
área CNPq 1 
Comunicação 05 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COGEAE – 
área CNPq 2 
Cultura 05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

04 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 COGEAE – 
área CNPq 4 
Educação 05 0 0 0 2 0 1 0 2 0 5 

04 0 0 2 0 0 0 0 14 0 16 COGEAE – 
área CNPq 6 
Saúde 05 0 0 2 0 0 0 0 8 0 10 

04 0 14 0 77 0 0 0 4 0 95 COGEAE – 
área CNPq 7 
Tec. e Prod. 05 0 10 0 65 0 2 0 8 0 85 

04 0 50 1 41 0 0 0 0 0 92 COGEAE – 
área CNPq 8 
Trabalho 05 0 33 0 28 0 0 0 0 0 61 

04 7 5 2 12 0 2 1 2 5 36 
CCH

05 25 23 5 45 3 0 1 7 0 109 

04 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 
CCET

05 1 11 0 17 0 0 15 0 0 43 

04 0 0 2 1 0 0 2 1 0 6 
CCJEA

05 0 0 1 0 0 0 5 1 0 7 

04 0 0 0 1 0 7 0 0 0 8 
CCMB

05 0 0 0 2 0 17 0 0 0 19 

04 0 0 0 8 0 27 0 0 0 35 
CE

05 0 0 0 7 0 23 0 0 0 30 

04 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 
DTCR 

05 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

04 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
NPT

05 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

7 70 7 146 0 36 5 22 7 300 
04

2,3% 23,3% 2,3% 48,7% 0,0% 12,0% 1,7% 7,3% 2,3% 100,0%

26 83 8 167 3 43 22 27 0 378 
Total 

05
6,9% 22,0% 2,1% 44,2% 0,8% 11,4% 5,8% 7,1% 0,0% 100,0%

nas séries fi nais do Ensino Fundamental”, coor-
denado pelo Prof. Dr. Saddo Ag Almouloud.

As atividades de extensão relativas à edu-
cação continuada também foram analisadas 
organizando as informações por diferentes áreas 
temáticas e pela natureza das atividades. As Ta-
belas 29 e 30 reúnem as informações coletadas.

A análise dos dados indicou que, em 2004, 
a Educação foi a área temática que concentrou 
o maior número de atividades de extensão 
(48,7%), associado à Formação Continuada. 
Em 2005, a Educação continuou recebendo des-
taque, porém, o aumento do número de ativida-

des nas outras áreas temáticas – de 300 (2004) 
para 378 (2005) – foi distribuído de forma mais 
homogênea entre as demais áreas temáticas, in-
dicando investimentos na diversidade de ações: 
comunicação (6,9%), cultura (22%), educação 
(44,2%), saúde (11%), trabalho (7,1%), etc. 
Em relação à natureza das atividades, elas se 
concentram na forma de “curso” – 60% (2004) 
e 47% (2005).

A exploração das informações, referentes 
à Educação Continuada, também procurou 
investigar a demanda social que as atividades 
atendem. Foi proposto um conjunto dezesseis 
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Unidades A
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04 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 COGEAE –
Comunicação 05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COGEAE – 
Cultura 05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 COGEAE – 
Educação 05 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

04 12 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 16 COGEAE – 
Saúde 05 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 

04 69 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 84 COGEAE – 
Tec. e 
Produção 05 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 85 

04 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 92 COGEAE – 
Trabalho 05 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 

04 4 13 0 1 1 1 2 0 0 1 8 31 
CCH

05 3 16 6 7 16 8 4 0 0 1 11 72 

04 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
CCET

05 3 7 0 2 4 3 2 0 0 0 14 35 

04 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 
CCJEA

05 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 10 

04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 
CCMB

05 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3 17 

04 0 1 0 7 1 0 0 0 0 26 25 60 
CE

05 1 1 1 5 1 1 0 1 0 20 0 31 

04 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
DTCR 

05 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
NPT

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

187 16 0 12 2 1 2 0 0 38 52 310 
04

60,3% 5,2% 0,0% 3,9% 0,6% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 12,3% 16,8% 100,0%

157 26 9 20 21 12 6 1 0 30 53 335 
Totais 

05
46,9% 7,8% 2,7% 6,0% 6,3% 3,6% 1,8% 0,3% 0,0% 9,0% 15,8% 100,0%

categorias, que são apresentadas na Tabela 31, 
juntamente com a distribuição das respostas sis-
tematizadas com base em diferentes roteiros. 

A análise da Tabela 31 a seguir, indicou 
que, em 2004 como em 2005, a demanda social 
atendida foi a Educação, seguida pela Assistên-
cia à Saúde – 2004 (12%) e 2005 (14%).

4. Prestação de Serviços 

Há na PUC-SP setores que atuam na 
construção de subsídios teóricos e metodológi-
cos para a implementação de políticas públicas, 
na prestação de serviços diretos para o enfren-
tamento de demandas sociais, éticas e políticas, 

e para o atendimento de necessidades particu-
lares, tendo sempre como escopo processos de 
formação. Destacam-se, nessa categoria, a Divi-
são de Educação e Reabilitação dos Distúrbios 
da Comunicação (DERDIC), Setor de Clínica, 
Hospital Santa Lucinda, Juizado Especial Cível 
e a PUC Junior Consultoria.

O setor de clínica da DERDIC é compos-
to pela Clínica de Audição, Voz e Linguagem da 
DERDIC, que realiza serviços de diagnóstico, 
audiologia clínica e educacional, além de terapia 
Fonoaudiologia e psicológica. 

O Centro de Audição na Criança também 
faz parte do setor de clínica, sendo especializado 
no atendimento a crianças com defi ciência au-

Tabela 30 – Distribuição por natureza das atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades para desenvolver a Educação Continuada

Totais
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ditiva abaixo de três anos de idade, atuando em 
parceria com o Programa de Estudos Pós-Gra-
duados em Fonoaudiologia e com a Faculdade 
de Fonoaudiologia da PUC-SP. Entre os servi-
ços prestados pelo centro estão: o atendimento 
a crianças defi cientes auditivas de famílias de 

baixa renda, a formação de profi ssionais e o de-
senvolvimento de pesquisas na área da audição e 
linguagem nos primeiros anos de vida.

O Hospital Santa Lucinda (HSL), desde 
1977, passou a ser parte integrante do CCMB e 
mantido pela Fundação São Paulo. Tem caráter 

Tabela 31 – Distribuição por demanda social atendida das atividades de extensão promovidas em 2004 
e 2005 pelas unidades para desenvolver a Educação Continuada
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COGEAE
Comunicação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

COGEAE – 
Cultura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

COGEAE – 
Educação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 

COGEAE – 
Saúde

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7 0 10 

COGEAE – 
Tec Produção 

0 4 0 1 0 0 1 0 0 7 22 0 0 0 0 0 35 

COGEAE – 
Trabalho

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 61 

CCH 1 2 2 26 2 6 16 23 0 2 33 4 2 0 1 0 120 

CCET 1 0 1 1 1 2 12 2 0 0 16 0 2 0 1 0 39 

CCJEA 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

CCMB 3 2 2 1 4 1 0 0 0 9 0 2 1 0 0 0 25 

CE 0 0 1 1 1 1 0 1 0 19 7 0 0 1 0 0 32 

DTCR 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 8 6 33 8 10 29 37 3 41 141 6 5 1 10 0 343 

2
0

0
5

Total 
1% 2% 2% 10% 2% 3% 8% 11% 1% 12% 41% 2% 1% 0% 3% 0% 100%

COGEAE
Comunicação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

COGEAE – 
Cultura

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COGEAE – 
Educação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

COGEAE – 
Saúde

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 10 0 16 

COGEAE – 
Tec Produção 

0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 80 0 0 0 0 0 95 

COGEAE – 
Trabalho

0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 89 0 0 0 0 0 92 

CCH 1 3 2 9 4 4 6 9 2 4 6 0 0 0 1 0 49 

CCET 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

CCJEA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

CCMB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 8 

CE 0 0 1 1 1 1 0 1 0 23 4 0 0 1 0 6 39 

DTCR 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

NPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 11 4 13 5 6 6 10 8 43 185 1 0 1 11 6 314 

2
0

0
4

Total 
1% 4% 1% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 14% 59% 0% 0% 0% 4% 2% 100%
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universitário e fi lantrópico, conveniado ao Ser-
viço Único de Saúde (SUS), disponibilizando 
no mínimo 70% dos seus 150 leitos para essa 
fi nalidade. Desde 1/1/2003 passou da gestão 
estadual dos leitos SUS para gestão municipal, 
aproximando ainda mais a Universidade da co-
munidade, para qual presta relevantes serviços. 
É campo de estágio para os alunos, dos três 
cursos disponíveis no CCMB: Ciências Médi-
cas, Enfermagem e Ciências Biológicas, tanto 
na Graduação quanto na Pós-Graduação lato 
sensu.

Por força do Convênio com a Secretaria 
de Estado da Saúde, integra o Complexo Hospi-
talar de Sorocaba, ao lado dos Hospitais Leonor 
Mendes de Barros e Lineu Mattos Silveira, este 
último conhecido como Hospital Regional de 
Clínicas. Além dos três hospitais, o Convênio 
supracitado prevê a cooperação do CCMB na 
Unidade Regional de Emergência e nos diferen-
tes Ambulatórios de Especialidades.

Ao todo, o Complexo Hospitalar atende 
a uma população de cerca de dois milhões de 
habitantes, provenientes dos 48 municípios que 
compõem a DIR XXlll, principalmente nos 
atendimentos secundários e terciários à saúde. 
O HSL também atende pacientes de convênios 
e particulares, sempre primando por seus com-
promissos com a qualidade, a ética, a responsa-
bilidade e o humanismo, indistintamente.

O Hospital Santa Lucinda atua em quatro 
grandes áreas: Clínica Médica; Clínica Cirúrgi-
ca; Ginecologia/Obstetrícia; Pediatria, além das 
várias subespecialidades que a compõem.

São serviços prestados pelo Hospital San-
ta Lucinda: Análises Clínicas; Anestesiologia; 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Cirurgia Digesti-
va; Cirurgia Infantil; Cirurgia Plástica; Cirurgia 
Torácica; Cirurgia Vascular; Clínica Médica; 
Dermatologia; Endocrinologia; Ginecologia; 
Hematologia; Hemodinâmica; Infectologia; 
Nefrologia; Neonatologia e UTI Neonatal; 
Neurologia e Neurocirurgia; Obstetrícia; Oftal-
mologia; Oncologia Clínica; Ortopedia e Trau-

matologia; Otorrinolaringologia; Patologia e 
Citologia; Pediatria; Radiologia; Reumatologia; 
Urologia; UTI Adulto.

O Juizado Especial Cível, representou um 
investimento da PUC-SP no acesso à Justiça 
para a população carente. Um convênio fi rmado 
entre a Universidade, e o Tribunal de Justiça de 
São Paulo resultou na abertura do Juizado Espe-
cial Cível de Perdizes. 

A parceria representa um amplo campo de 
atividade prática para os estudantes do quinto 
ano de Direito. Atualmente, dez alunos fazem 
estágio no local. Selecionados pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo, têm no Juizado a oportu-
nidade de lidar com a prática judiciária e acom-
panhar o progresso da ação, do momento em 
que é proposta à sentença. O estudante, ao atuar 
como conciliador, avalia e pondera a argumen-
tação das partes, o que reforça seu aprendizado 
porque o obriga a lidar com a difi culdade dessa 
situação. Soma-se a isso a contato direto com o 
juiz e a proximidade do cartório. O estudante 
vê por dentro a funcionamento completo do 
Judiciário. 

O serviço encaminha casos que não ex-
cedam quarenta salários mínimos, em diversas 
áreas do direito. A partir do momento em que 
a ação é proposta, em aproximadamente vinte 
dias é realizada uma audiência de conciliação. Se 
não houver acordo entre as partes, em até dois 
meses acontece a audiência de instrução, que 
dará continuidade ao processo. As ações mais 
numerosas são aquelas que envolvem relações 
de consumo.

A PUC Junior Consultoria é uma empresa 
sem fi ns lucrativos, formada por alunos da FEA 
PUC-SP e orientada por professores. A PUC 
Júnior Consultoria tem como missão maximi-
zar o desenvolvimento profi ssional e pessoal de 
seus membros, diferenciando-os no mercado de 
trabalho, para que assim possam prestar serviços 
de excelência, prezando valores como ética e res-
ponsabilidade social.
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A PUC Júnior Consultoria segue os padrões 
de uma consultoria normal, mas especializada em 
algumas áreas: Gestão Empresarial, Pesquisa de 
Mercado e Desenvolvimento Social. Conta com 
uma equipe que passa por um treinamento de um 
ano, que traz a especialização do corpo consultivo 
em cada área em que atua. O acompanhamento 
dos trabalhos é feito pelos Professores/Doutores 
da PUC-SP, que orientam e participam na reso-
lução dos problemas de sua empresa.

A PUC Júnior Consultoria oferece ser-
viços de consultoria para pequenas, médias e 
grandes empresas, além de instituições nas áreas 
de Gestão Empresarial, Plano de Negócios, Ma-
rketing, Recursos Humanos e Desenvolvimento 
Social.

4.1. Explorando os dados: 
Prestação de Serviços

Os dados registraram números signifi ca-
tivos quanto à quantidade de público atendido. 
Isso se justifi ca, pois nessa categoria foram asso-
ciadas às atividades de duas grandes entidades: a 
DERDIC (setor de clínicas) e o Hospital Santa 
Lucinda. Nota-se, a partir da análise da Tabela 
32, que, apesar de mantido o número das ati-
vidades, o Hospital Santa Lucinda aumentou 
seu número de atendimentos. Isso se justifi ca 
quando analisadas as informações referentes ao 
atendimento oferecido pelo ambulatório e ao 
número de cirurgias realizadas.

A discrepância entre os números referen-
tes à DERDIC justifi ca-se pelos atendimentos 
psicológicos e fonoaudiológicos. Os números 
indicaram uma queda dramática de um ano 
para o outro. No entanto, a diferença foi devida  
a três fatores combinados.

Em primeiro lugar, até 2004, o levanta-
mento dos dados para a elaboração do relatório 
era realizado manualmente, com base em infor-
mações constantes nas agendas dos profi ssionais 
(professores da Faculdade do Fonoaudiologia e 
profi ssionais da DERDIC). A partir de 2005, ini-
cia-se a implantação do sistema de informática, 

cujo objetivo é articular os dados internamente 
e com os órgãos de controle. Dessa forma, houve 
mudança na forma de captar os números.

Aliado a esse primeiro fator, encontra-se 
uma mudança de metodologia de análise dos 
dados, a partir das indicações contidas no fi nal 
dos relatórios de 2005, as quais explicitam o que 
deve estar contido em cada uma das células do 
quadro. Por essa razão, em 2004, os números 
referem-se ao total de procedimentos realizados 
nas terapias de psicologia e fonoaudiologia. Em 
2005, foram contados apenas os pacientes aten-
didos especifi camente em terapias.

Em terceiro lugar, vale ressaltar que esse 
sistema vem se aperfeiçoando e a adesão dos 
profi ssionais a ele, por meio de informações que 
alimentam o sistema, vem aumentando, o que 
levará a uma maior fi dedignidade dos dados for-
necidos a partir de 2006.

O Juizado Especial Cível, conhecido po-
pularmente como Tribunal de Pequenas Causas, 
realizou atividades de atendimento e orientação 
jurídica e a conseqüente realização de audiên-
cias de conciliação e acompanhamento de au-
diências de Instrução e Julgamento em número 
signifi cativo de atendimentos. Envolveu alunos 
da Faculdade de Direito atuando na função de 
conciliadores. Isso signifi ca que, antes de cada 
caso ser levado ao juiz, cabe aos estudantes a 
tentativa de promover o acordo entre as partes. 
A participação nesse tipo de atividade é impor-
tante, na medida em que acrescenta valor ao 
currículo do profi ssional formado pela PUC-SP, 
o que é de grande utilidade na disputa por vagas 
no mercado de trabalho.

A PUC Junior Consultoria, em 2005, 
manteve parceria com quinze empresas, rea-
lizando atividades de consultoria em Gestão 
empresarial, RH, Ferramentas Financeiras, 
Marketing e Desenvolvimento Social. É uma 
empresa sem fi ns lucrativos, formada por alunos 
da Faculdade de Administração da PUC-SP e 
orientada por professores. Realizou no referido 
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Tabela 32 – Distribuição do número de atividades e da quantidade de participantes nas atividades de 
extensão promovidas em 2004 e 2005 pelas unidades de prestação de serviços 

2004 2005 

Prestação de Serviços Nºde 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 

Nº de 
atividades 

Qtde. de 
público 

atendido 

DERDIC – Setor de Clínica 7 6474 7 2461 

Hospital Santa Lucinda 2 71.238 2 81544 

Juizado Especial Cível – – 4 1150 

PUC Júnior Consultoria 0 0 2 615 

Total 9 77712 15 85770 

Tabela 33 – Distribuição dos envolvidos nas atividades de extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de prestação de serviços da PUC-SP

Envolvidos 

2004 2005 
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DERDIC – Setor de Clínica 73 0 0 75 109 0 20 86 

Hospital Santa Lucinda 109 0 0 0 143 0 0 0 

Juizado Especial Cível – – –  8 56 0 16 

PUC Júnior Consultoria 0 0 0 0 10 600 0 50 

Total 182 0 0 75 270 656 20 152 

ano eventos de diferentes naturezas: cursos, ciclo 
de debates, exposições.

A Tabela 33 procurou evidenciar o núme-
ro de envolvidos que se associaram às atividades 
de prestação de serviços desenvolvidas na PUC-
SP nos anos de 2004 e 2005. A análise dos da-
dos indicou que, de 2004 para 2005, o número 
de envolvidos aumentou. De maneira geral, as 
atividades de prestação de serviço envolveram, 
em 2005, 270 professores, 656 alunos da Gra-
duação, vinte alunos da Pós-Graduação e 152 
funcionários. Os docentes da PUC-SP, como 
previsto em contrato de trabalho, não restrin-
gem suas atividades em hora-aula. As modali-
dades de atendimento – médico, de enfermaria 
nos hospitais ou clínicas, entre outras – são pre-
vistas e oferecem garantia de boa qualidade ao 
desenvolvimento do trabalho pedagógico.

Os problemas sociais atendidos, para a 
categoria “Prestação de Serviço”, devido à sua 

natureza, concentram-se mais em atividades 
de assistência à saúde, seguido pelas atividades 
de atendimento a crianças e adolescentes e 
portadores de necessidades especiais. A Tabela 
34 apresenta as informações sistematizadas re-
ferentes aos dados que informam os problemas 
sociais atendidos.

Um exemplo de ação que atende especifi -
camente crianças são as atividades desenvolvidas 
pelo “Centro Audição na Criança”. Essa clínica 
especializada procura oferecer atendimento às 
crianças com defi ciência auditiva abaixo de três 
anos de idade, oferecendo aos bebês de risco para 
defi ciência auditiva e aos bebês com diagnósti-
co de defi ciência auditiva os seguintes serviços: 
Diagnóstico audiológico; Intervenção terapêuti-
ca; Seleção e Indicação de aparelhos de amplifi -
cação sonora; Acompanhamento terapêutico de 
bebês; Apoio e Orientação às famílias.
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Questões avaliativas
Como professores, alunos e funcionários 
se manifestam ante as atividades de ex-
tensão desenvolvidas na dinâmica da vida 
universitária?
As atividades de extensão estão integradas 
com as de ensino e pesquisa?

A manifestação da comunidade foi coleta-
da por meio da aplicação de três questionários, 
específi cos para cada segmento, sobre as diferen-
tes dimensões institucionais. Foram coletados 
dados referentes à manifestações de professores, 
alunos e funcionários quanto a diferentes aspec-
tos da extensão.

Manifestação da comunidade

Foi solicitado aos docentes que registras-
sem três atividades de extensão mais importan-
tes do seu conhecimento. Os dados mostraram 
que 51% dos professores deixaram de responder 
à questão. O universo de respondentes (110 
manifestações) revelou o seguinte panorama 
indicado no Gráfi co 20:

Do universo de respondentes 8% disse-
ram não conhecer atividades de extensão. Esse 
índice, associado aos 51% que não responderam 
à questão, é um indicativo importante para re-
fl exões da Universidade.

As demais respostas situaram que as ativi-
dades mais valorizadas foram as realizadas pela 

Tabela 34 – Distribuição do número de atividades extensão promovidas em 2004 e 2005 
pelas unidades de prestação de serviço da PUC-SP por problema social atendido
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DERDIC – setor de clínica  1 3 4 3 0 1 0 5 2 0 19 

Hospital Santa Lucinda 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Juizado especial cível 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Puc júnior consultoria 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 2
0

0
4

Total em 2004 1 4 5 4 1 1 4 7 2 1 30 

DERDIC – setor de clínica  0 4 3 4 0 1 0 5 3 0 20 

Hospital Santa Lucinda 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Juizado especial cível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Puc júnior consultoria  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0

0
5

Total em 2005 0 4 3 4 0 1 0 7 3 0 22 

Gráfi co 20 – Atividades de Extensão indicadas pelos professores
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COGEAE, representando 40% das indicações e 
dos cursos (11%). Considerando que, dentre as 
atividades promovidas pela COGEAE, a maio-
ria são cursos, tais dados podem revelar que o 
reconhecimento do docente, no que se refere 
à extensão, está voltado prioritariamente para 
cursos. Além disso, 11% das manifestações re-
conheceram a DERDIC e a Clínica Psicológica 
como responsáveis por importantes trabalhos 
de extensão, assim como 7% destacam o NTC, 
6% o Escritório Modelo, 3% o Hospital Santa 
Lucinda e 3%, projetos de diferentes naturezas. 

Nos Gráfi cos 21 e 22 sintetizam a distri-
buição de respostas dos professores de diferentes 
Centros Universitários sobre os aspectos acadê-
micos que envolvem a articulação entre “pesqui-
sa e extensão” e entre “ensino e extensão”. 

Comparando-se as respostas dos professo-
res dos cinco centros universitários organizadas 
no gráfi co, foi possível reconhecer que o CE é 
o Centro Universitário que registrou o maior 

número de respostas, que avaliaram a articula-
ção entre “pesquisa e extensão” de forma mais 
negativa (ruim), seguido pelo CCMB, com um 
pouco mais de 50%, com o mesmo critério para 
as manifestações. A referida articulação foi ava-
liada de forma mais positiva por quase 50% dos 
professores do CCH e do CCET. Os professores 
do CCJEA distribuíram-se de forma muito se-
melhante entre os diferentes pontos da escala, 
indicando uma maior porcentagem na posição 
que avalia a articulação entre pesquisa e exten-
são como regular.

A articulação entre “ensino e extensão” foi 
avaliada de forma mais positiva por quase 50% 
dos professores do CEET, seguidos pelos do 
CCH. Cerca de 50% dos professores do CCMB 
e do CE avaliaram a referida articulação como 
regular. O CCJEA foi o que indicou uma avalia-
ção mais negativa da articulação investigada.

O conhecimento dos professores sobre as 
atividades de extensão foi avaliado por meio da 
exploração da relação que eles mantinham com 
os diversos programas desenvolvidos na PUC-
SP. Para isso, foi proposto um item contendo os 
nomes de 26 programas desenvolvidos na Uni-
versidade. Para a avaliação do grau de conheci-
mento dos docentes, utilizou-se no questionário 
aplicado a escala tipo Lickert, de quatro pontos, 
apresentada da seguinte forma: 1. alto, 2. mé-
dio, 3. baixo e 4. nenhum.

O Quadro 27 reúne informações referen-
tes ao alto ou nulo grau de conhecimento, re-
ferentes a 26 programas/unidades considerados 
de relevância social desenvolvidos na PUC-SP. 
Todos esses programas/unidades realizam ativi-
dades de extensão, sendo que alguns podem ser 
considerados de promoção extensionista, como 
é o caso da COGEAE, CGE e ARII, e muitos 
deles cuidam exclusivamente de atividades de 
extensão.

A análise do Quadro 27 mostrou que a 
comparação dos dados referentes ao conheci-
mento dos diferentes programas e unidades que 
desenvolvem atividades de extensão na PUC-SP 

Gráfi co 21 – Avaliação, pelos professores, 
de aspectos acadêmicos quanto à articulação 

entre “pesquisa e extensão”

Gráfi co 22 – Avaliação, pelos professores, 
de aspectos acadêmicos quanto a articulação 

entre “ensino e extensão” 
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destacou a COGEAE como a Coordenadoria 
mais conhecida pelos professores dos diferentes 
Centros Universitários. O grau mais elevado de 
conhecimento foi registrado pelo CE (57,9%), 
seguido pelo CCH (47,9%) e o CCJEA (35,5%). 
Apesar da alta porcentagem de conhecimento 
referente à COGEAE, é interessante registrar 
que o CE foi o Centro Universitário que acu-
mulou a maior porcentagem de professores que 
declararam desconhecimento da referida Coor-
denadoria (15,8%).

Registraram as maiores porcentagens de 
ausência de conhecimento IEE, IP, a PUC Con-

sultoria Jr., NPT, Agência Escola Experimental 
de Publicidade (AEEP).

A análise detalhada do Quadro 27 mos-
tra que, no CCH, os índices indicados com 
maior desconhecimento são: núcleo de pesquisa 
tecnológica – 180 – NPT; AEEP; IEE; com as 
seguintes porcentagens: 61,1%, 59% e 51,4% 
respectivamente. 

Os professores assinalaram um maior 
desconhecimento do CCJEA, de acordo com os 
dados nos seguintes programas: Fundação Anie-
la Ginsberg, AEEP e Cine PUC, com 79,4%, 
77,4% e 66,7% respectivamente.

Centros 
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COGEAE 47,9% 1,4% 35,5% 6,5% 57,9% 15,8% 16,7% 12,5% 28,6% 3,6% 

DERDIC 14,1% 19,7% 7,9% 33,3% 44,4% 11,1% 4,0% 52,0% 7,1% 17,9% 

NTC 5,6% 31,9% 3,2% 50,8% 38,9% 11,1% 20,0% 52,0% – 32,1% 

Hospital Santa 
Lucinda 

2,8% 31,9% 1,6% 52,4% 10,0% 40,0% 23,8% 4,8% – 42,9% 

Clínica Psicológica 23,9% 19,7% 3,2% 50,8% 25,0% 15,0% 3,7% 70,4% 3,6% 32,1% 

Escritório. modelo  4,2% 27,8% 12,7% 39,7% 10,0% 40,0% 11,5% 57,7% – 53,6% 

Fund. Aniela 
Ginsberg 

11,1% 50,0% – 79,4% 10,0% 60,0% 29,2% 58,3% – 78,6% 

Centro dos  
ex-alunos 

4,2% 39,4% 14,3% 31,7% 16,7% 38,9% 31,8% 50,0% 7,4% 25,9% 

COGEAE 47,9% 1,4% 35,5% 6,5% 57,9% 15,8% 16,7% 12,5% 28,6% 3,6% 

CGE 15,5% 25,4% 11,1% 31,7% 33,3% 22,2% 8,3% 33,3% 14,3% 28,6% 

ARII 14,3% 27,1% 9,5% 39,7% 10,5% 15,8% 8,7% 34,8% 10,7% 25,0% 

IEE 6,9% 51,4% 1,6% 60,3% 5,0% 25,0% – 70,0% – 46,4% 

IP 9,7% 41,7% 1,6% 66,7% 5,3% 36,8% – 76,7% 3,6% 57,1% 

PUC Consultoria Jr. 1,4% 50,0% 11,3% 33,9% 14,3% 33,3% – 66,7% – 55,6% 

NPT 2,8% 61,1% 1,6% 64,5% 5,6% 38,9% – 69,0% 21,4% 25,0% 

Vestibular 15,7% 17,1% 11,3% 24,2% 33,3% – 16,7% 20,0% 14,3% 17,9% 

AEEP 2,8% 59,7% – 77,4% – 65,0% – 86,7% – 71,4% 

Ouvidoria 9,4% 11,3% 6,7% 33,3% 15,8% 10,5% 6,7% 23,3% 3,6% 21,4% 

ACI 16,7% 27,8% 9,5% 49,2% 19,0% 33,3% 10,0% 40,0% 10,7% 28,6% 

EDUC 15,5% 11,3% 9,5% 20,6% 23,8% 9,5% 3,3% 16,7% 17,9% 28,6% 

TV PUC 13,9% 5,6% 9,5% 15,9% 20,0% 15,0% 3,3% 26,7% 14,3% 21,4% 

Tuca 26,8% 4,2% 17,5% 9,5% 30,0% 10,0% 6,7% 13,3% 25,0% 3,6% 

CEDIC 9,3% 27,8% 1,6% 46,0% 5,0% 10,0% – 53,3% 7,1% 39,3% 

Cine PUC 2,8% 36,6% – 66,7% – 21,1% – 63,3% 3,6% 64,3% 

Museu da cultura 8,3% 26,4% 3,2% 61,9% 15,8% 15,8% – 66,7% – 70,4% 

Rede interna de 
televisão 4,2% 20,8% 4,8% 50,8% – 31,6% – 66,7% 3,6% 57,1% 

Espaço Banespa 19,7% 15,5% 4,8% 52,4% 38,9% 11,1% 3,3% 63,3% 3,6% 46,4% 

Quadro 27 – Distribuição de freqüências referente à classifi cação quanto ao grau de conhecimento 
dos professores de programas/unidades vivenciados na PUC-SP
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Verifi cando, ainda o mesmo quadro, so-
bre o desconhecimento dos professores do CE 
das atividades de extensão oferecidas pela PUC-
SP, podem-se citar os seguintes programas: a 
Fundação Aniela Ginsberg (60%), o Hospital 
Santa Lucinda (40%), a Escola Modelo de 
Assistência Jurídica (40%). Os professores do 
CCMB assinalaram que 70,4% desconhecem o 
“Programa Clínica Psicológica”; 86,7%, o “Pro-
grama AEEP”. O Programa IP é desconhecido 
por 76,7% dos professores do citado Centro.

E, fi nalmente, os professores do CCET 
apontaram desconhecer, com altas porcentagens 
de indicações, os seguintes programas: Funda-
ção Aniela Ginsberg (78,6%); AEEP (71,4%) e 
o Museu da Cultura (70,4%). 

Quando inquiridos sobre as atividades 
oferecidas pela PUC-SP e disponibilizadas aos 
professores, os cinco Centros foram unânimes 
em considerar “pouca informação” em relação 
às atividades comunitárias, ou seja, aquelas de-
senvolvidas para a comunidade ou os trabalhos 
comunitários propostos pela pastoral. Quase 
a metade dos professores dos Centros CCH 
(49,3%), CCMB (43,3%) e CCET (50%), 
CCJEA (54%), CE (52,6%) indicaram as ativi-
dades acadêmicas – conferências, palestras, con-
gressos, etc.) – como difíceis de serem integra-
das ao dia-a-dia. Mais da metade dos professores 
ligados ao CCJEA e ao CE declarou reconhecer 
que as atividades acadêmicas oferecidas pela 

PUC são “parcialmente integradas ao dia-a dia”. 
Dados mais detalhados desses itens podem ser 
encontrados neste Relatório, no tópico referente 
à Política de Pessoal.

Na Tabela 35 está reunida a distribuição 
de respostas dos alunos de diferentes Centros 
Universitários. Para efeito de análise, os dados 
possibilitaram sobre aspectos acadêmicos uma 
apresentação de aspectos mais positivos ou 
mais negativos referentes ao objeto investigado. 
Assim, foram aproximados os dados excelente/
bom caracterizando as respostas de forma mais 
positivas, e regular/ruim como respostas mais 
negativas. 

A avaliação da articulação entre a pesqui-
sa e a extensão apresentou porcentagens maio-
res, em todos os cinco Centros Universitários, 
no quesito que reúne uma avaliação mais nega-
tiva do que positiva É importante reconhecer, 
porém, que uma porcentagem considerável 
de alunos, da ordem de 30 a 40%, tem uma 
avaliação positiva dessa articulação. Os alunos 
(47%) do CCH são os que avaliam de forma 
positiva a referida articulação. Os do CCJEA 
agregaram, em maior número (69,4%), uma 
avaliação mais negativa da articulação entre 
pesquisa e extensão.

A articulação entre extensão e ensino foi 
reconhecida como excelente/boa por 30 a 40% 
dos alunos, com pequenas variações entre os 
discentes dos diferentes centros, para mais (CE, 

Tabela 35 – Avaliação pelos alunos de aspectos acadêmicos 
quanto à articulação entre “pesquisa e extensão” e “ensino e extensão”
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Articulação entre 
pesquisa e extensão 30,6% 69,4% 42,2% 57,8% 47,0% 53,0% 41,0% 59,0% 39,3% 60,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Articulação entre 
ensino e extensão 35,0% 65,0% 45,3% 54,7% 48,3% 51,7% 46,0% 54,0% 33,7% 66,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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CCH e CCET, acima de 45%) e para menos 
(CCJEAE CCMB, por volta de 33%). Entre-
tanto, metade dos alunos, aproximadamente, 
avaliou como regular ou ruim.

A avaliação de aspectos relacionados com 
a extensão também foi possível analisando os 
dados da questão na qual os alunos se mani-
festaram sobre o tipo de atividade acadêmica 
complementar de que participam em seu curso 
e foram incluídas às atividades monitoria aca-
dêmica, disciplinas fora da sua grade curricular, 
estágios e eventos.

Conforme já descrito no tópico Ensino 
e Atendimento ao Aluno deste relatório, 77% 
dos alunos inquiridos afi rmaram ter participado 
de uma ou mais atividades acadêmicas comple-
mentares. Os outros 23% assinalaram “Nunca 
participei de nenhuma atividade acadêmica 
complementar”.

O Quadro 28 evidencia as freqüências in-
dicativas de diferentes tipos de participação dos 
alunos nas atividades acadêmicas complementa-
res do seu curso.

Os dados mostraram que os alunos mani-
festantes indicaram participação nas diferentes 
atividades e, especialmente, nos estágios e eventos 
em todos os Centros Universitários. No CCMB, 
em relação aos demais centros, aparece um índice 
menor em estágio e maior em eventos. 

Outro dado considerado para analisar a 
relação do aluno com as atividades de extensão 
disse respeito à avaliação do aluno sobre uma 
série de itens relativos a aspectos de seu curso. 
Dentre eles, foi solicitada sua avaliação sobre 

atividades como “seminários, palestras, semanas 
de estudo, congresso e ofi cinas e etc.” e “está-
gio curricular”, utilizando uma escala do tipo 
Lickert com variações de 4 pontos: 1. excelente, 
2. bom, 3. regular e 4. não sei. As Tabelas 36 e 
37 mostram as freqüências reveladas:

Os alunos avaliaram positivamente as 
atividades “seminários, palestras, semanas de es-
tudo, congresso e ofi cinas e etc.”, sendo que em 
alguns Centros Universitários eles se dividiram 
quase equitativamente entre considerá-las exce-
lente/boas e regulares; poucos alunos disseram 
não saber avaliá-las.

Quanto ao estágio, verifi cou-se uma situ-
ação diferenciada entre os centros, com avalia-
ções menos positivas no CCMB. Constatou-se, 
porém, que a freqüência de alunos que disseram 
não saber avaliar foi mais alta que a atividade 
anterior, atingindo a faixa de 30% no CCH e 
no CCET, contraposta a uma porcentagem de 
2,80% no CE.

Os funcionários foram inquiridos sobre o 
investimento da PUC-SP para seu desenvolvi-
mento profi ssional. Dentre os itens constavam 
atividades de extensão, como cursos, conferên-
cias, estágios, freqüência a teatro e programa de 
desenvolvimento de habilidades de trabalho. 
Dados mais detalhados sobre esse item podem 
ser encontrados neste relatório, no tópico relati-
vo à dimensão Política de Pessoal.

Os dados mostraram que os funcionários 
de todos os campi reconheceram a existência do 
investimento pela universidade, sendo que alguns 
itens apresentaram escores mais altos, chegando 

Quadro 28 – Participação do aluno em atividades acadêmicas complementares do curso

Atividades acadêmicas CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Monitoria acadêmica 12,7% 37,3% 12,6% 20,6% 23,6% 

Disciplinas fora da sua grade 
curricular 13,3% 31,3% 33,9% 6,5% 21,4% 

Projetos de pesquisa 12,7% 32,8% 23,0% 28,0% 56,0% 

Estágios 73,4% 68,7% 53,5% 52,3% 26,4% 

Eventos 40,5% 49,3% 55,9% 38,3% 69,2% 

Obs: é importante salientar que a soma das porcentagens é superior a 100%, pois os alunos puderam escolher mais de uma alter-
nativa.
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a 66,7%, e outros foram mais baixos, 10,3%. O 
campus Marquês da Paranaguá, de maneira ge-
ral, foi o que registrou menores porcentagens no 
reconhecimento das atividades, mas, por outro 
lado, indicou 51,9% positivamente em relação 
ao item “bolsas para realização de cursos de Gra-
duação e Pós-Graduação”.

Especifi camente, as conferências sobre 
aspectos amplos da sociedade brasileira foram 
mais reconhecidas como um investimento para 
a formação pelo campus DERDIC (53,8%) 
e menos pelo campus Marquês de Paranaguá 
(13,8%). O campus Monte Alegre indicou me-
nos investimento na formação profi ssional em 
relação a “programas de desenvolvimento de ha-
bilidades de trabalho” (37,1%). Os funcionários 
dos campi Sorocaba e Marquês de Paranaguá e a 
DERDIC indicaram ausência na “possibilidade 
de freqüentar peças de teatro”, com as seguintes 
porcentagens: 48,4%; 60,7% e 46,7%, respec-
tivamente, enquanto do campus Monte Alegre 
apenas 16,7% assinalaram nunca ter chance de 
assistir a peças teatrais.

ENCAMINHAMENTOS PARA 
TOMADA DE DECISÕES

Potencialidades e fragilidades

O perfi l da Comissão de Extensão que 
vem sendo construído e amadurecido ao longo 
de sua trajetória, expressa a convergência sobre 
sua competência primordial de se colocar e atu-
ar como a instância que subsidia a Universidade 
no caminho da construção da sua política de 
extensão. 

Nesse sentido, mais do que analisar proje-
tos de extensão e distribuir fomento após avalia-
ção de mérito, a COMEX, ininterruptamente, 
vem maturando, de diversas formas, princípios 
e diretrizes dessa política, exercendo seu papel 
de articuladora e mediadora das diferenças/di-
vergências entre prática e refl exão que permeiam 
o dia-a-dia da Universidade. Para tanto, um 
conjunto de ações é proposto:

Reafi rmar a extensão como processo aca-
dêmico defi nido e efetivado em função das 
exigências da realidade, “indispensável na 
formação do aluno, na qualifi cação do pro-

•

Tabela 36 – Respostas dos alunos referente às atividades complementares 

As atividades como seminários, palestra, semanas de estudo, congressos e oficinas, etc. 

Escala CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Excelente 7,00% 20,50% 18,60% 7,30% 2,10% 

Bom 36,00% 56,20% 51,20% 40,40% 38,90% 

Regular 54,30% 19,20% 28,60% 49,40% 59,00% 

Não sei 2,70% 4,10% 1,60% 3,00% 0% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,10% 100,00% 

Tabela 37 – Respostas dos alunos referente às atividades complementares – o estágio curricular

O estágio curricular 

Escala CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Excelente 6,40% 11,10% 7,70% 6,20% 3,20% 

Bom 34,70% 61,10% 28,50% 36,20% 30,30% 

Regular 39,80% 25,00% 27,00% 26,00% 51,10% 

Não sei 19,10% 2,80% 36,80% 31,60% 15,40% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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fessor e no intercâmbio com a sociedade” 
(plano nacional de extensão);
Defi nir uma política de extensão. Constru-
ção coletiva de uma política de extensão com 
o objetivo de defi nir princípios norteadores 
das diversas ações extensionistas da Univer-
sidade;
Auxiliar na integralização da extensão nos 
projetos pedagógicos dos cursos oferecidos, 
viabilizando o plano de trabalho dos docen-
tes;
Constituir um plano orçamentário específi co 
para a extensão, bem como criar um sistema 
de gerenciamento e avaliação da extensão;
Criar sistema de informação, memória e di-
vulgação da extensão.

Para atingir o planejado, serão necessárias 
algumas ações de curto e médio prazo. São elas: 

Manutenção (com reforço político) da ins-
tância de comissão do CEPE – comissão de 
extensão, com caráter de avaliação acadêmica 
(de mérito), bem como órgão responsável 
pela impantação da política de extensão da 
PUC-SP;
Criação de uma instância executiva que ab-
sorva as funções administrativas de cumpri-
mento das normas gerais; gerenciamento dos 
recursos; manutenção da memória das ativi-
dades de extensão (censo do INEP etc.) para 
fi ns de avaliação interna e externa; divulgação 
sistematizada da extensão na PUC-SP; esta-
belecimento de um programa de qualifi cação 
para docentes, discentes e funcionários para 
as atividades de extensão; busca de caminhos 
alternativos para fomento aos projetos de 
extensão etc.;
Ampliar a participação e representação da 
PUC-SP nas discussões do fórum nacional 
de extensão e ação comunitária das univer-
sidades e IES comunitárias, nos grupos de 
discussão do FAEX (agência pública estadual 
para fomento à extensão), INEP e demais 
instâncias. 

•

•

•

•

•

•

•

O aperfeiçoamento da extensão 
na PUC-SP

Várias unidades que, por sua história, 
constituíram um funcionamento autônomo, 
com rotinas próprias, deveriam estar, na medida 
do possível, conectadas com o projeto pedagógi-
co dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, e 
com as atividades dos docentes de cada departa-
mento. É importante lembrar que as atividades 
de pesquisa e de extensão são partes integrantes 
do contrato de trabalho docente e que a estrutu-
ra administrativa de cada unidade prestadora de 
serviços deveria facilitar a alocação de carga con-
tratual e a ligação do conteúdo das atividades de 
extensão com aquelas de ensino e pesquisa. A 
comprovação das várias atividades fi lantrópicas 
desenvolvidas na PUC-SP tem sido prejudicada 
em razão da ausência de controle efetivo dos 
gastos e receitas de tais ações. 

Existem hoje quatro unidades cujas par-
ticularidades e/ou seu caráter amplo de atuação 
não recomendariam sua articulação com uma 
faculdade determinada, a COGEAE, o TUCA, 
a CGE e a Biblioteca, a partir dos argumentos 
abaixo expostos.

COGEAE: essa unidade deve manter sua fun-
ção de operacionalizar atividades de educa-
ção continuada e de projetos de consultoria e 
assessoria para o conjunto das faculdades, de-
partamentos e programas de Pós-Graduação, 
além de participar da discussão e da defi nição 
das atividades de extensão da Universidade 
como um todo, não devendo, portanto, estar 
vinculada a nenhuma faculdade específi ca;
TUCA: esse teatro constituiu, durante sua 
vida, uma referência cultural para a cidade 
de São Paulo e para o Brasil, ganhando ca-
racterísticas que extrapolam as de um sim-
ples teatro universitário. Dessa forma, sua 
vinculação a uma unidade específi ca poderia 
fazer o teatro perder esse foco mais amplo, 
que é desejável. Além disso, mas não menos 
importante, o custo operacional do teatro é 
muito elevado, sendo por demais oneroso 

•

•
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para ser suportado pelos alunos de uma úni-
ca faculdade (ou mesmo pelo conjunto dos 
alunos da PUC-SP);
CGE: realiza a gestão acadêmico-administra-
tiva da atividade de estágio na Universidade; 
orienta e dá suporte às unidades acadêmicas 
e colabora com a integração da Universidade 
ao mundo do trabalho, garantindo o caráter 
pedagógico para a complementação da for-
mação profi ssional;
Biblioteca: trata-se de espaço físico com 
amplo acervo bibliográfi co; vídeos e DVD’s; 
além de equipamento de informática para 
consultas e pesquisas; espaço para exibição 
de fi lmes (colméias); saguão de eventos e au-
ditório, abertos ao público interno e externo 
à PUC-SP. As outras unidades não ligadas 
diretamente a faculdades ou com uma subor-
dinação indefi nida deveriam ter explicitadas 
essa ligação, como sugerido abaixo.
TV PUC: deveria ser vinculada à COMFIL, 
pela possibilidade de fortalecer as atividades 
de ensino e pesquisa dessa faculdade, além 
de possibilitar uma melhor diluição de seus 
custos;
IEE: por seu histórico de atuação, relaciona-
do às políticas públicas, sua vinculação deve-
ria ser à Faculdade de Serviço Social;
EDUC: Editora da Universidade Católica de 
São Paulo: deveria ser vinculada à COMFIL, 
pela possibilidade de permitir uma conexão 
das atividades editoriais com os alunos e 
docentes dos cursos de Comunicação e de 
Letras;
NTC: Núcleo de Trabalhos Comunitários: 
também por seu histórico de atuação, na for-
mação de agentes sociais, sua vinculação deve 
ser à Faculdade de Educação;
DERDIC: pelas atividades desenvolvidas, 
deve estar vinculada à Faculdade de Fonoau-
diologia;
HSL – Hospital Santa Lucinda: pelas ativi-
dades desenvolvidas, deve estar vinculados 

•

•

•

•

•

•

•

•

ao Centro de Ciências Médicas e Biológicas 
– CCMB;
NPT: pelas atividades desenvolvidas, deve 
estar vinculado à Faculdade de Matemática.

As demais unidades de prestação de servi-
ços (comunitários ou não), bem como as revis-
tas científi cas já estão vinculadas às unidades na 
qual nasceram e devem continuar nessa mesma 
situação, da mesma forma que todos os cursos 
de extensão, especialização e aperfeiçoamento, 
que, embora operacionalizados através da CO-
GEAE, também devem manter o vínculo direto 
com a unidade de origem.

COMFIL – Faculdade de Comunicação e 
Filosofi a:

Instituto de Pesquisas Lingüísticas “Sedes 
Sapientiae” para estudo de português;
Agência Modelo de Propaganda;
Rede TV PUC;
Teia do Saber.

Faculdade de Ciências Sociais:
Museu da cultura;
Teia do Saber (projeto multidisciplinar 
que envolve várias unidades).

Faculdade de Direito:
Juizado Especial Cível;
Núcleo de Prática Jurídica “Escritório 
Modelo Dom Paulo Evaristo Arns”.

FEA – Faculdade de Economia, Administra-
ção, Contabilidade e Atuária:

Empresa Júnior;
SAOPSIPE – Serviço de Atendimento e 
Orientação Psicopedagógica do Curso de 
Administração.

Faculdade de Educação:
Centro de Artes e Educação Física;
Brinquedoteca.

Faculdade de Psicologia:
Clínica psicológica Ana Maria Poppovic;
Empresa Júnior;
Programa de Educação Tutorial – PET.

•

◊

•

•

•

•

◊

•

•

◊

•

•

◊

•

•

◊

•

•

◊

•

•

•
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Faculdade de Serviço Social:
Projeto de Extensão Refazendo Vínculos, 
Valores de Atitudes;
Programa de Promoção de Saúde – Pólo 
de região centro oeste;
Serviço Social na clínica de Psicologia Ana 
Maria Poppovic – PUC-SP;
Serviço Social no Escritório Modelo de 
Convênio.

Atualmente, com aproveitamento de todas 
as contribuições, da experiência no mapeamento 
preliminar da extensão, do censo do INEP, das 
leituras realizadas e das experiências individuais 
e coletivas dos membros da COMEX, além das 
unidades acadêmicas, foi possível identifi car os 
principais tensores e também apresentar alguns 
caminhos para a construção de uma concepção 
de extensão universitária da PUC-SP pautadas 
em alguns princípios fundamentais:

A defesa do princípio da indissociabilidade 
entre as ações acadêmicas de extensão, pes-
quisa e ensino. A conseqüência dessa articu-
lação reside no fato de pautar a formação na 
Graduação em bases contemporâneas, envol-
vendo integração política e dispositivos de 
prática científi ca com imersão sociocultural 
de conteúdos e práticas científi cas. A forma-
ção do reside na sua capacidade de intervenção 
e transformação da realidade. A extensão passa 
a ser uma atividade curricular integrada aos 
projetos pedagógicos dos cursos (momento 
favorável: diretrizes curriculares contemplam 
as “atividades complementares” – didáticas, 
científi cas e culturais – 30% carga horária na 
formação;
Articulação (bidirecional) com a sociedade. 
As universidades comunitárias têm uma am-
pla tradição de articulação com a sociedade, 
demonstrando o seu compromisso e a sua 

◊

•

•

•

•

•

•

responsabilidade social. Essa articulação se 
faz de modo privilegiado, por meio das ações 
de extensão, numa relação transformadora, 
em que a sociedade e Universidade, intera-
gindo, participam de um mesmo projeto de 
construção da nação que queremos. Ir além 
da concepção tradicional de “disseminação 
de conhecimentos”, prestação de serviços e 
difusão cultural (via de mão única) para uma 
concepção de que a população é necessária 
à oxigenação da vida acadêmica (bidirecio-
nal);
Institucionalização da extensão. O compro-
misso social da Universidade e suas ações de 
interação com a sociedade, nos mais dife-
rentes processos, devem estar explicitados de 
forma concreta no plano de desenvolvimento 
institucional, com defi nição de recursos e de 
uma política de fomento, que contemple um 
sistema de bolsas/subsídios e de infra-estru-
tura competente;
A participação de toda a comunidade acadê-
mica – alunos, docentes, funcionários – nas 
ações com a sociedade. Deve esta ação ser 
valorizada pela integralização curricular (in-
dissociabilidade) e pela inserção da extensão 
no plano de trabalho dos docentes e funcio-
nários;
Não substituir o Estado. A intervenção na 
realidade não visa levar a Universidade a 
substituir as funções de responsabilidade do 
Estado, mas sim produzir saberes, tornando-
os acessíveis à população e articulando-os 
com as demandas dessa mesma sociedade;
Privilegiar a interdisciplinaridade. A extensão 
deve privilegiar projetos de ensino e pesquisa 
que impliquem relações multi, inter e trans-
disciplinares na produção e na disseminação 
do conhecimento científi co. 

•

•

•

•
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Analisar o atendimento ao estudante no 
ensino superior esbarra em uma gama de ques-
tões permeadas por aspectos políticos e econô-
micos que dão formato às condições de acesso e 
à qualidade da educação oferecida. 

Atualmente, no Brasil, apenas 9% dos es-
tudantes na faixa etária dos dezoito aos 24 anos 
freqüentam a universidade.11 O ensino parti-
cular teve uma grande expansão na realidade 
brasileira, como conseqüência da pressão social 
por vagas e de uma política do setor público, 
que não assumiu o atendimento à população. 
O Censo/200312 evidenciou que as instituições 
privadas correspondem a 88,9% das institui-
ções da educação superior brasileira. O cresci-
mento quantitativo desordenado, a ausência de 
medidas avaliativas e de controle, entre outros 
fatores, trêm acarretado o declínio da qualidade 
da formação de profi ssionais possibilitada pelo 
ensino superior.

Nesse contexto, a PUC-SP, como institui-
ção particular comunitária, assumiu o desafi o, 
aparentemente contraditório, de resguardar a 
excelência acadêmica desvinculada dos lucros, 
buscando condições para ampliar a possibilidade 
de acesso e permanência/êxito escolar do aluno, 
inclusive reconhecendo as diferenças. 

Essa preocupação, realçada no PDI, con-
cretiza-se na Universidade por meio de ações 
voltadas para o atendimento aos estudantes que 

11  Fonte: MEC/INEP.
12  MEC/INEP , Censo da Educação Superior (2003)

favorecem a realização de um processo educa-
cional de qualidade na educação superior. 

A Auto-Avaliação Institucional da Di-
mensão Atendimento ao Estudante focalizou 
essas iniciativas institucionais. 

Dados do contexto avaliativo da dimen-
são apontaram que muitas ações voltadas para 
o estudante estão em fase de recontextualização, 
em função da implementação das novas propos-
tas curriculares dos cursos, conforme Diretrizes 
do PPI e do PIFPEB. 

Os momentos de trabalho conjunto com 
a comunidade tiveram a participação de interlo-
cutores qualifi cados e, especialmente, o CEPE, 
a Consultec, o Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica (SIGA), o Setor de Ex-alunos da 
PUC-SP e o Expediente Comunitário (EXP-
COM). Estiveram especialmente envolvidos 
no levantamento de informações documentais, 
além dessas unidades, o setor de Pós-Graduação 
Stricto Sensu, a CGE e a ARII.

Duas questões avaliativas pautaram as re-
fl exões sobre os dados de realidade que eviden-
ciaram as práticas da Universidade voltadas para 
o atendimento ao estudante:

Quais as políticas desencadeadas para o 
atendimento aos estudantes e os resulta-
dos alcançados? 
Quais as formas de relacionamento estabe-
lecidas entre a instituição e os estudantes?

IV
ATENDIMENTO AO ESTUDANTE
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RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

A resposta às duas questões avaliativas 
integra análises das políticas da Universidade 
voltadas para o atendimento ao estudante, bus-
cando sua permanência e sucesso na instituição, 
assim como das políticas de relacionamento 
da instituição com os estudantes, incluindo os 
egressos. As respostas às questões avaliativas 
também envolveram a análise de resultados es-
colares e a manifestação dos estudantes sobre a 
Universidade.

A análise da realidade da PUC-SP revelou 
que as ações desencadeadas encaminhavam-se 
em duas direções complementares, que foram 
caracterizadas como eixos, ambos previstos pela 
missão institucional da PUC-SP: eixo de inclu-
são e eixo acadêmico. 

Atendimento ao estudante: 
eixo de inclusão 

O eixo de inclusão congrega as iniciativas 
institucionais que contribuem para impedir os 
efeitos discriminatórios decorrentes das desi-
gualdades sociais e para assegurar a permanência 
com sucesso escolar, coerente com os princípios 
da responsabilidade social assumidos pela Uni-
versidade com suas características comunitárias 
e fi lantrópicas. Essas iniciativas, caracterizadas 
no PDI como ações afi rmativas, refl etem a di-
mensão fi lantrópica da Universidade, constante 
de sua missão institucional. 

Foram analisados o acolhimento de alu-
nos indígenas e de estudantes com defi ciência, o 
apoio pedagógico e psicossocial a estudantes, e 
as bolsas custeio de estudos oferecidas.

1. Atendimento a estudantes 
indígenas – Projeto Pindorama

O Projeto Pindorama constitui proposta 
em parceria com outras instituições voltadas 
para a valorização da diversidade étnico-cul-

tural e para a importância da contribuição das 
diferentes comunidades indígenas para a cultura 
brasileira.

O projeto pedagógico de atendimento aos 
alunos indígenas prevê atividades específi cas e 
integradoras, buscando favorecer o seu processo 
de aprendizagem. São oferecidos acompanha-
mento psicopedagógico contínuo aos alunos, 
atividades de formação e de assessoria em proje-
tos de pesquisa e em reuniões específi cas.

O projeto conta com um coordenador, 
que mantém ações no plano interno da Univer-
sidade, relativas aos aspectos pedagógicos e de 
acompanhamento dos alunos, e, no plano exter-
no, articulações políticas com as comunidades 
indígenas envolvidas, com os parceiros. Além 
de reuniões periódicas dos alunos com a coor-
denação do Projeto, anualmente, realiza-se um 
evento, o Encontro de Formação dos estudantes 
do Projeto Pindorama.

No processo seletivo de 2001, houve 28 
alunos inscritos das etnias Guarani, Pankarau e 
Xavante; em 2002, houve 32 inscritos das etnias 
Pankarau, Ticuna e Xavante; em 2003, foram 
44 inscritos das etnias Guarani, Kaingang, 
Krenak, Pankarau e Xavante; em 2004, 55 alu-
nos das etnias Fulni-ô, Guarani,Terena e Xavante 
e em 2005, 58 alunos.

O interesse dos alunos é bastante diversi-
fi cado na opção pelos cursos da Universidade. 
Em 2005, freqüentavam os seguintes cursos: 
Pedagogia, Português, Turismo, Ciências da 

Figura 22 – Índios participantes do Projeto 
Pindorama em missa comemorativa
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Computação, Tecnologia e Mídias digitais, Ci-
ências Econômicas, Engenharia Elétrica, Serviço 
Social, Matemática, Física Médica, Multimeios, 
Ciências Contábeis, Secretária Bilíngue, Letras 
Inglês, Letras Português, Letras Espanhol, En-
fermagem, Fonoaudiologia, Ciências Sociais e 
Direito.

Dados de aproveitamento escolar revela-
ram que 66% dos alunos indígenas têm apre-
sentado bom desempenho acadêmico.

2. Atendimento aos estudantes 
com defi ciência13

Concretizando sua missão institucional, 
a PUC-SP sempre manteve, ao longo de sua 
história, programas de projetos destinados espe-
cifi camente aos estudantes com defi ciência. O 
encaminhamento da diretriz institucional não 
se limita ao cumprimento de exigências legais, 
mas visa propiciar uma melhor integração desses 
alunos no espaço universitário, proporcionan-
do-lhes tanto os materiais específi cos necessários 
para a aprendizagem como condições de circula-
ção e utilização dos recursos da Universidade.

Especifi camente para alunos com defi ci-
ência visual, há disponibilidade, na Biblioteca 
Central do campus Monte Alegre, de computa-
dor com programas instalados (Winvox, Dos-
vox, Recongnita-plus 3.0 e Standard OCR 3.2., 
Agnvox e Papovox, entre outros) que permitem 
que um livro seja escaneado, transformando-o 
em arquivo audível e transferível para os en-
dereços eletrônicos dos alunos, possibilitando 
que façam uso dos textos no momento de sua 
conveniência. Além disso, a Universidade conta 
com gravadores convencionais nos laboratórios, 
no setor de Audiovisual, nos Laboratórios de 
Informática, em número compatível com as 
necessidades de todos os alunos, além do auxílio 
dos funcionários responsáveis pelo suporte no 

13 Fonte: “Ações para a construção de uma política para 
estudantes com defi ciência”. Documento da Vice Reitoria 
Comunitária/05; Relatório de atividades da vide reitoria 
Comunitária-2005; PDI/ PUC-SP.

atendimento. Existe disponibilidade, na Central 
de Cópias Eletrostáticas, de máquinas (copiado-
ras digitais) com capacidade de ampliação de até 
400% de material impresso e de máquinas ana-
lógicas, para ampliação de até 204% de textos 
impressos.

Para alunos com defi ciência auditiva, há 
disponibilidade de profi ssionais intérpretes de 
Língua de Sinais – LIBRA durante as aulas. Esses 
profi ssionais são contratados junto à Federação 
Nacional de Educação e Integração de Surdos 
– FENEIS, a cada semestre, de acordo com as 
necessidades de cada Faculdade. Há também 
telefone público adaptado.

No atendimento do aluno com defi ci-
ência auditiva, a Universidade conta com o 
apoio da DERDIC, que mantém os serviços de 
diagnóstico nas áreas médica (foniatria, neuro-
logia e otorrinolaringologia), social, psicológica, 
audiológica e de linguagem para os portadores 
de distúrbios da comunicação, além de realizar 
serviços de audiologia clínica, audiologia educa-
cional, terapia fonoaudiológica, terapia psicoló-
gica aos defi cientes auditivos. 

Para os cadeirantes, há na Universidade 
instalações sanitárias adequadas e rampas de 
acesso. O prédio-sede do campus Monte Alegre 
e o prédio do campus da Marquês de Paranaguá 
são tombados pelo Patrimônio Histórico, fato 
que difi culta certas construções, o que tem exi-
gido arranjos na ocupação de salas, de forma a 
favorecer esses alunos.

Em 2005, cursavam a universidade 29 
estudantes com defi ciência, sendo dezenove alu-
nos surdos nos seguintes cursos de Graduação: 
Pedagogia (onze); Tecnologia e Mídias Digitais 
(três); Ciências da Computação (um); Econo-
mia (um); Direito (um); Ciências Atuariais 
(um); Ciências Contábeis (um) e em curso na 
COGEAE (um).

Iniciado em 2004, vem se desenvolvendo 
um projeto que visa a responder às exigências 
de participação plena dos estudantes com defi -
ciências na Universidade por meio da articula-
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ção dos três níveis da universidade: acadêmico, 
administrativo e comunitário. Mediante ma-
peamento efetivado, tem-se o objetivo de uma 
política institucional para atender às demandas 
evidenciadas de forma articulada.

À VRACOM, especialmente com o tra-
balho Programa de Atendimento Comunitário 
(PAC), coube a identifi cação de demandas e o 
acompanhamento do estudante, além da reali-
zação da articulação com os diferentes setores da 
Universidade. A VRAC assumiu as orientações 
pedagógicas e a articulação com o setor de está-
gios. Assumiu também os aspectos de contrata-
ção de profi ssionais, condições de atendimento 
da Universidade e captação de recursos.

A CGE da Universidade já disponibiliza, 
por meio do Sistema de Oportunidades Onli-
ne, no site da Universidade, oportunidades de 
estágios, trainees e vagas efetivas para estudantes 
com necessidades especiais e também disponi-
biliza para empresas os currículos de estudantes 
interessados.

A diversidade cultural e social represen-
tada pela presença desses estudantes, conforme 
explicitado no PDI, tem refl etido no redi-
mensionamento de currículos e de relações na 
Universidade, além de propiciar a convivência 
com o diferente e a diferença entre professores 
e alunos.

3. Apoio pedagógico e psicossocial

A Universidade tem dado ênfase ao apoio 
pedagógico e psicossocial dos segmentos atendi-
dos em sua política de neutralização dos efeitos 
da discriminação, por meio de várias ações:

• Acompanhamento dos bolsistas PROUNI

Ao lado dos encaminhamentos relativos 
aos alunos indígenas e com defi ciência, em fi nal 
de 2004, por resolução do CEPE, foi instituí-
do o acompanhamento dos bolsistas PROUNI 
(Programa universidade para todos), extensivo a 
todos o casos de difi culdades de aproveitamento 
escolar.

Foi criado um Grupo de Trabalho para 
o acompanhamento dos alunos bolsistas do 
PROUNI/2005, com os seguintes objetivos:

Avaliação do processo e efi cácia na implan-
tação do PROUNI na PUC-SP, fornecendo 
subsídios imediatos para sua gestão;
Análise crítica do Projeto, com sugestões de 
melhoria e alterações possíveis;
Elaboração de um relatório institucional 
sobre o desenvolvimento do primeiro ano 
de implantação, para uso interno e externo, 
inclusive no diálogo com o MEC;
Possível publicação do trabalho de acom-
panhamento, com maior aprofundamento 
teórico.

Sempre envolvendo os coordenadores de 
curso, foram realizadas entrevistas e reuniões 
com os alunos bolsistas. Houve um acompanha-
mento semestral do rendimento acadêmico de 
todos os bolsistas. Para tanto, os alunos manifes-
taram-se por meio de um formulário relativo às 
suas avaliações e com indicação de sugestões. As 
respostas foram analisadas e, a partir dos dados 
coletados, foram feitos os encaminhamentos aos 
setores específi cos para atendimento às difi cul-
dades.

Ao fi nal do 1º semestre de 2005, dos 352 
bolsistas, apenas quinze alunos não apresenta-
ram rendimento escolar exigido para renovação 
da bolsa. Consultados os coordenadores de curso 
e constatadas as possibilidades de recuperação, 
a maioria deles foi mantida para o segundo se-
mestre (de acordo com excepcionalidade aberta 
pelas próprias normas do MEC).

• Atendimento aos estudantes do Convênio 

Internacional – PEC-G (Programa 

Estudante Convênio-Graduação)

Outra iniciativa da Universidade para 
apoio ao estudante, foi o Atendimento aos Es-
tudantes do PEC-G. Esse é um programa pro-
movido pelo Ministério das relações Exteriores 
e pelo Ministério da Educação e do Desporto, 

–

–

–

–
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que fornece bolsas de estudos de Graduação e 
Pós-Graduação a cidadãos de países em desen-
volvimento.

A Universidade se propôs a desenvolver, 
em conjunto com os estudantes pertencentes 
ao Programa, atividades que propiciassem a in-
tegração e o efetivo intercâmbio cultural, bem 
como a elaboração de estratégias para minimizar 
as difi culdades de adaptação no país.

A PUC-SP, em 2005, possuía 56 alunos 
oriundos de países da África e da América Lati-
na matriculados em cursos de Graduação através 
do PEC-G.

Foi realizado um Encontro Regional dos 
Participantes, que deu origem à proposta de in-
tegração dos estudantes, a ser coordenada pelo 
PAC (Programa de Atendimento Comunitário). 
Também foram efetivadas entrevistas com os 
bolsistas e adotados encaminhamentos, espe-
cialmente para captação de recursos visando à 
complementação da bolsa para manutenção do 
estudante.

A CGE da PUC-SP, nos últimos anos, 
tem auxiliado os alunos estrangeiros que apre-
sentaram difi culdade de ingresso no mercado 
para cumprimento do estágio curricular obri-
gatório, por meio de parceria com a Secretaria 
Municipal da Cultura, que tem acolhido esses 
estudantes para o cumprimento de tal atividade 
obrigatória.

• Atendimento individual a alunos

Destaca-se se também, na Universidade, 
um trabalho sistemático de atendimento aos 
estudantes realizado pelo PAC, associado aos 
encaminhamentos demandados em função dos 
problemas trazidos pelos estudantes.

Em 2005, o PAC recebeu 93 casos, os 
quais demandaram 588 atendimentos, envolven-
do as áreas de inclusão, mediação de confl itos e 
distúrbios de comportamento. Foram atendidos 
alunos das seguintes faculdades: COMFIL (23); 
FEA (dezenove); Ciências Sociais (quatorze), 
Serviço Social (nove); Direito (seis); Fonoaudio-
logia (seis); Psicologia (seis) e Pedagogia (dois). 

A análise da demanda do atendimento 
permitiu aos responsáveis agruparem os dados 
em três categorias distintas, esclarecendo que al-
guns casos apresentaram mais de uma demanda, 
e, portanto, foram classifi cados em mais de uma 
categoria. O Gráfi co 23 evidencia o perfi l dos 
atendimentos:

Na direção de atendimento ao aluno, ve-
rifi cou-se que a Universidade tem buscado enca-
minhar ações relacionadas ao abuso e à dependên-
cia de drogas, um problema atual, relacionado às 
condições de existência e de cidadania. Algumas 
iniciativas implementaram encaminhamentos 
no sentido da construção de uma política de 
prevenção no espaço universitário, pautada pelos 
princípios éticos, democráticos e de cidadania, 
marcas da instituição. Foi realizado um Fórum 
Qualifi cado de Drogas, com participação de di-
ferentes segmentos, embora a presença do corpo 
discente tenha sido inexpressiva. Foi envolvida 
a equipe de segurança e realizadas ofi cinas de 
capacitação, com defi nição de procedimentos e 
estratégias ante a questão. 

São ações que já se efetivaram até 2005:
Finalização do projeto de atuação contra 
drogas e apresentação nas Faculdades de 
Ciências Sociais, Comunicação e Filosofi a 
e Serviço Social e para a direção da Clínica 
Psicológica;
Apresentação do projeto de atuação contra 
drogas no CECOM, legitimando, dessa for-
ma, a proposta de trabalho;

–

–

Gráfi co 23 – Natureza dos problemas 
dos alunos atendidos

Fonte: Relatório de atividades da Vice-Reitoria Comunitária-
2005.
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Discussão com o Centro Acadêmico Bene-
vides Paixão, que sinalizou interesse na mu-
dança de espaço, de modo a minimizar o uso 
de drogas no local;
Organização e início do 1º debate sobre dro-
gas de 2005;
Defi nição do PAC como o responsável pe-
los atendimentos aos usuários de drogas na 
PUC-SP. Realização dos primeiros atendi-
mentos, com cinco alunos. 

Constatou-se ainda, na PUC-SP, um âm-
bito de atendimento ao aluno com difi culdades 
de desempenho escolar. Essas atividades assumi-
ram especifi cidades nos diferentes cursos, mas 
ainda não estão mapeadas pela Universidade.

4. Bolsas custeio de estudos

Ainda compondo as ações adotadas pela 
PUC-SP para atendimento ao estudante, com 
vistas ao acesso de contingentes específi cos de 
alunos na Universidade, podem ser apontadas 
as bolsas de estudo oferecidas a estudantes sem 
condições de custear os estudos.

A concessão dessas bolsas baseia-se em se-
leção criteriosa para atender àqueles pertencentes 
a famílias com menores condições fi nanceiras e 
na exigência contínua de bom aproveitamento 
e desempenho escolar. As inscrições para soli-
citações de bolsas são feitas por meio de editais 
específi cos, em prazos determinados.

Dadas as condições orçamentárias da Uni-
versidade, em 2005, foram estabelecidos novos 
critérios objetivos e públicos de concessão de 
bolsas para todas as modalidades. Estabeleceu-se 
como meta conceder 10% da arrecadação aufe-
rida mensalmente em bolsas integrais para estu-
dantes com uma renda bruta de até um salário 
mínimo e meio; bolsas parciais para quem têm 
uma renda bruta de até três salários mínimos. 

Para atendimento à inclusão, a PUC-SP 
contava, em 2005, com bolsas fi nanciadas pela 
própria Fundação São Paulo e com bolsas con-
cedidas por agências governamentais ou por 
doação de terceiros, nas seguintes modalidades:

–

–

–

Bolsa restituível – são bolsas com percen-
tuais que variam de 30% a 100% e fazem parte 
do programa de fi nanciamento educativo da 
própria PUC-SP;

Bolsa de acordo interno – são bolsas inte-
grais oferecidas para funcionários, professores e 
seus dependentes legais, cumprindo as normas 
estabelecidas nos acordos internos. Total de 
bolsas no primeiro semestre de 2005: 1.620 
bolsas;

Bolsa doação da Fundação São Paulo – são 
bolsas oferecidas pela Fundação São Paulo a alu-
nos para manutenção do curso. Total de bolsas 
no primeiro semestre de 2005: 2.070 bolsas.

Bolsa do PROUNI – são bolsas integrais 
oferecidas para alunos oriundos da Escola Pú-
blica ou que estudaram em Escolas Particulares 
com bolsa integral e fazem parte do programa 
do Governo Federal, através do Ministério da 
Educação (MEC). Total de bolsas no primeiro 
semestre de 2005: 363 bolsas;

Bolsa Financiamento Estudantil do MEC 
(FIES) – trata-se de um programa da Caixa 
Econômica Federal (CEF), em convênio com o 
Ministério da Educação (MEC), que estabelece 
as normas, os critérios e o calendário da oferta 
de vagas. Total de bolsas primeiro semestre: 273 
bolsas;

Bolsa Escola da Família – é um programa 
do Governo de São Paulo, em convênio com a 
Universidade, que concede bolsa integral para os 
alunos, em troca de um contrato de vinte horas 
semanais de trabalho nas escolas estaduais, nos 
fi nais de semana. Total de bolsas no primeiro 
semestre: 427 bolsas;

Bolsa empresa ou doação de terceiros – a 
empresa ou qualquer pessoa que se interessar 
por custear o curso de alunos da universidade. 
Total de bolsas no primeiro semestre de 2005: 
63 bolsas.

A PUC-SP também fi nancia bolsas acadê-
micas, modalidades que serão detalhadas mais 
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adiante neste Relatório, no item relativo a bol-
sa estágio, bolsa monitoria e bolsa de Iniciação 
Científi ca.

Atendimento ao estudante: 
eixo acadêmico

O eixo acadêmico integra as ações insti-
tucionais voltadas para assegurar a excelência 
acadêmica a todos os alunos e que estão dirigi-
das para o investimento no processo de ensino, 
pesquisa e extensão. Compõe as oportunidades 
oferecidas pela Universidade a todos os estu-
dantes, para enriquecimento de sua formação, 
além das iniciativas adotadas e das condições 
que contribuem para a excelência da educação 
assumida pela instituição.

1. Participação do aluno em 
atividades acadêmicas específi cas

O currículo de um projeto de curso ofe-
rece ao estudante uma diversidade de vivências, 
que vão compondo a dinâmica da produção de 
conhecimento e da formação do aluno. Diante 
dessa diversidade, foram selecionadas atividades 
específi cas, que têm um reconhecido valor para 
o desenvolvimento dos alunos e também uma 
estrutura sistematizada na Universidade.

Dentre as atividades mais vinculadas ao 
ensino foram selecionados o estágio e a moni-
toria. 

• Estágio

O encaminhamento sobre estágio na 
PUC-SP tem se pautado pela legislação Federal 
específi ca, Lei 6494/77 e Decreto 8749/82 que a 
regulamentou, e também por diretrizes próprias 
da PUC-SP que defi nem a política de estágios 
da Universidade. 

Em 2001, a Coordenadoria Geral de 
Estágio da PUC-SP (CGE) promoveu uma 
ampla refl exão sobre a questão do estágio na 
Universidade, envolvendo coordenadores de 
cursos e conselhos departamentais, entendendo 

a importância de se adequar a política de estágio 
à LDB (Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), diante da fl exibilização curricular, 
da valorização da experiência extra-escolar e da 
revisão da relação teoria e prática. Desse debate 
resultou o documento “Diretrizes e Normas 
para a atividade de Estágio na PUC-SP”, apro-
vado em 2002, que abrange a política de está-
gio propriamente dita e também a política de 
contrapartidas e normas para o Programa Bolsa 
Estágio existente na Universidade. Essa política, 
que tem sido referência para outras instituições 
de ensino superior, orienta as unidades acadê-
micas para implementação das reformas parciais 
ou globais de seus projetos pedagógicos no que 
se refere aos estágios.

As diretrizes focalizam o caráter pedagógi-
co do estágio, valorizam a experiência extra-es-
colar e vinculam a educação escolar, o trabalho 
e as práticas sociais. O estágio é considerado 
fator decisivo na formação do profi ssional; 
constituiu-se como aprendizagem signifi cativa e 
efi ciente, campo de articulação teoria e prática 
e exige a interação do aprendiz com a realidade 
profi ssional. Todo e qualquer estágio é curricu-
lar. Isso signifi ca que, independentemente de ser 
obrigatório ou não, o estágio deve estar relacio-
nado com a linha de formação profi ssional do 
estudante.

A política de contrapartidas prevista no 
conjunto de diretrizes para estágio da PUC-SP, 
é efetivada principalmente com os cursos de for-
mação na área da saúde e tem como princípio 
contribuir por meio do estágio para melhorar 
o atendimento à população e da qualifi cação 
dos profi ssionais da rede pública de saúde di-
retamente comprometidos com os estagiários. 
As contrapartidas são negociadas pela CGE da 
Universidade, de forma a encontrar soluções 
claras e justas. As contrapartidas previstas po-
dem incidir sobre doação de revistas, livros, 
vagas remanescentes em cursos de extensão e 
seqüenciais de complementação de estudos, em 
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cursos, eventos ou serviços prestados pela PUC, 
cabendo possibilidades de outras negociações 
com as unidades concedentes.

Como órgão mediador e articulador das 
questões de estágio, a PUC-SP conta com a 
CGE, que executa atendimento a estudantes, 
professores, unidades acadêmicas e setores ad-
ministrativos da PUC-SP, e mantém contato 
com os agenciadores de estágio, ONGs, órgãos 
do governo e recursos humanos das empresas 
conveniadas à PUC-SP. Além disso, administra 
os estágios realizados na própria Universidade 
(Programa Bolsa-Estágio), centraliza dados es-
tatísticos de todos os cursos e campi da Univer-
sidade e assessora as unidades acadêmicas sobre 
quaisquer aspectos referentes a estágios.

A realização desse conjunto de atividades 
tem dado uma dupla dimensão ao trabalho de 
estágio na PUC-SP. Por um lado, tem-se garan-
tido o caráter pedagógico do estágio vinculado 
ao currículo e à formação do estudante e, por 
outro, um caráter de inclusão social, na medida 
em que há uma estrutura na Universidade para 
facilitar a inserção do estudante no mercado de 
trabalho. 

Constatou-se um aumento crescente de 
oportunidades oferecidas no mercado de tra-
balho aos estudantes da PUC-SP, com um in-
cremento de 1998 a 2005, variando de 4.620 a 
8.160 oportunidades.

O aumento anual das ofertas de vagas 
exclusivas ou com preferência para estudantes 
da PUC-SP comprova o reconhecimento de sua 
formação diferenciada. As oportunidades foram 
agrupadas nas seguintes modalidades oferecidas 
pelo mercado: efetivo, estágio, free-lancer, tem-
porário e trainee, que apresentaram a seguinte 
realidade no período 2003-2005:

Em 2005, foi oferecido um total de 8.106 
oportunidades para trainees, efetivos, estágios, 
free-lancer e temporários, com predomínio de 
ofertas de estágio, que atingiu nesse ano 6.856 
vagas. De 2003 a 2005, a oferta de efetivos sal-
tou de 327 para 944.

A PUC-SP tem realizado, por ano, 
aproximadamente seiscentos convênios dire-
tos com empresas, fundações e organizações 
não-governamentais. Além disso, manteve, em 
2004 e 2005, quatorze convênios que exigiram 
contrapartida, os quais compunham estágios 
na área da saúde, psicologia, fonoaudiologia e 
serviço social.

No âmbito dos convênios diretos celebra-
dos pela CGE, foi fi rmada a maioria dos termos 
de compromisso de estágios regulamentados na 
Universidade, ou seja, aproximadamente 66% das 
contratações foram realizadas diretamente, sem 
interveniência de qualquer agente de integração. 
Apenas cerca de 34% dos estágios foram regula-
mentados por meio de agente de integração. 

A CGE ofereceu diversos serviços para 
facilitar o recrutamento e a seleção de jovens 
talentos, a saber: Sistema de Oportunidades 
Online; Auditório para realização de palestras 
de recrutamento; Estande para recrutamento de 
estudantes nas dependências da Universidade; 
Sala para realização de processos de seleção. 

 Além desses serviços, a CGE também 
ofereceu assessoria às organizações quanto às 
questões legais e acadêmicas da atividade de 
estágios e disponibilizou, gratuitamente, pela 
internet, todos os formulários necessários para 
a regulamentação: convênio, termo de compro-
misso e programa de estágio.

No encaminhamento de questões do está-
gio, a CGE mantém parcerias com agenciadores 
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Gráfi co 24 – Modalidades de oportunidades 
oferecidas pelo mercado aos estudantes 

da PUC-SP 

Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP.
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de estágio, dentre os quais os principais são: 
CIEE (Centro de Integração Escola-Empresa), 
FUNDAP (Fundação de Desenvolvimento 
Administrativo-Estadual), NUBE (Núcleo Bra-
sileiro de Estágios) e Central de Estágios, entre 
outros. Por meio desses agentes foram disponi-
bilizados para os estudantes workshops, ofi cinas 
e palestras para capacitação para o mercado de 
trabalho. O Gráfi co 25, mostra o número de es-
tudantes atendidos pela mediação junto a esses 
órgãos. Constatou-se que, dentre os estágios ofe-
recidos por agentes de integração, o órgão com 
maior número de contratações de estudantes da 
PUC-SP foi o CIEE, responsável por 78%, ao 
passo que os demais agentes são responsáveis, 
aproximadamente, pelos 22% das contratações 
restantes. 

As faculdades apresentaram uma situação 
diversifi cada quanto ao número de estudantes 
envolvidos em estágios cadastrados na CGE, 
como pode ser verifi cado na Tabela 38.

Constatou-se que todas as unidades acadê-
micas da PUC-SP têm estudantes com contratos 
regulamentados na CGE. Pode-se verifi car um 
aumento do número total de estágios, crescente 
a cada ano, sendo as Faculdades de Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) 
e Psicologia as que tiveram maior incremento 
de estágios.

A CGE manteve canais importantes para 
divulgação das oportunidades de estágio, ou 
outras, aos alunos da Universidade. Além do 
atendimento direto ao estudante, contou com 
cadastro on line atualizado das informações e 
ainda realizou um evento que favoreceu escla-
recimentos e encaminhamentos. Trata-se da Se-
mana de Recrutamento, efetivada anualmente. 

O principal objetivo da Semana de Re-
crutamento é promover a integração entre 
Universidade e empresas públicas e privadas, de 
forma a apresentar ao alunado organizações de 
destaque em sua área de atuação, viabilizando e 
agilizando a inserção dos alunos da PUC-SP no 
mercado de trabalho, em vagas de estágio, de 
trainee e efetivos. Em 2005, ocorreu a IV Sema-
na de Recrutamento no campus Monte Alegre.

Gráfi co 25 – Estágios de alunos da PUC-SP 
por agentes de integração

Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP.

Central de 
Estágios  (128)
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NUBE (245)
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78,19%

Tabela 38 – Número de estagiários por Faculdade e/ou Centros da PUCSP-2003-2005 

Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio-PUC-SP.

Faculdade 2003 2004 2005 

FEA 1826 2315 2512 

DIREITO 881 1036 905 

COMFIL 448 607 605 

CCET 243 335 313 

CIÊNCIAS SOCIAIS 429 581 507 

SERVIÇO SOCIAL 103 149 163 

PSICOLOGIA 111 144 473 

PEDAGOGIA 124 152 137 

FONOAUDIOLOGIA 65 70 57 

CCMB 42 39 48 

Total 4272 5428 5720 
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A CGE, além de sua atuação direta nas 
questões de estágio da Universidade, tem con-
tribuído para aprofundar as refl exões sobre o 
estágio na educação superior. Nessa direção, 
destacou-se a realização de pesquisas na área e 
a participação, em âmbito nacional, de eventos 
voltados para a temática. 

Em relação à primeira iniciativa, a CGE 
coordenou um estudo exploratório, com o obje-
tivo de mapear os alunos da PUC-SP em relação 
à atividade de estágio e trabalho. Os dados de 
campo da pesquisa foram obtidos junto a 7.411 
alunos de todos os cursos, no período de 2002 
a 2004.

Os resultados possibilitaram conhecer 
aspectos do perfi l do aluno da PUC-SP no que 
diz respeito a estudo, estágio e trabalho, consi-
derados importantes para orientar a questão do 
estágio no currículo.

Além desses estudos, como salientado, a 
CGE tem se articulado com segmentos nacio-
nais sobre as questões de estágio. Um importante 
evento, que tem favorecido os debates sobre essas 
questões, é o Encontro Nacional de estágios, do 
qual a Universidade vem participando sistema-
ticamente. Em 2005, esse encontro foi sediado 
na PUC-SP e teve como objetivo aprofundar o 
debate sobre a atividade de estágio curricular 
nas licenciaturas. 

A CGE também coordena o Programa 
Bolsa-Estágio, implantado na PUC-SP desde 
1988, que será objeto de análise neste relatório, 
no item Bolsas Acadêmicas.

• Monitoria

A Monitoria na PUC-SP caracteriza-se por 
um conjunto de atividades de natureza pedagó-
gica desempenhadas por alunos da Graduação 
junto aos cursos. Sob orientação de professores, 
os alunos monitores realizam trabalhos voltados 
especialmente para o ensino, integrados com 
pesquisa e extensão. Foi instituída ofi cialmen-
te na Universidade e regulamentada por uma 
Resolução da Reitoria de 1999, que previu a 
bolsa-monitoria de incentivo ao exercício dessa 
atividade, no valor máximo de três créditos para 
efeito de pagamento das mensalidades. 

Assim sendo, a monitoria assume um 
caráter técnico de contribuição efetiva para a 
qualidade do ensino e um caráter fi lantrópico, 
de apoio ao estudante que tem problemas para 
manutenção dos estudos. A PUC-SP oferece 
anualmente cem vagas para monitores.

Há uma avaliação positiva por parte das 
unidades quanto à monitoria, considerada fun-
damental para a melhoria da prática pedagógica. 
Essa valorização tem levado à instalação da ativi-
dade independentemente de bolsa, constando-se 
a fi gura de monitores voluntários na dinâmica 
de cursos da Universidade. 

A monitoria, atendendo às diretrizes 
pedagógicas que norteiam as revisões ou novas 
propostas pedagógicas, passou a ser computada 
como trabalho acadêmico integralizador de car-
ga horária de duração dos cursos.

• Atividades de pesquisa

A Universidade oferece aos alunos muitas 
oportunidades de participação em pesquisa. 
Esta é considerada eixo articulador do ensino e 
da extensão, numa perspectiva de indissocialbi-
lidade dessas ações. 

Na Graduação, a ênfase à pesquisa se faz 
presente em muitas atividades dos cursos, pas-

Figura 23 – Semana de Recrutamento/2005
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sando por atividades mais sistematizadas, como 
a Iniciação Científi ca e os Grupos de Pesquisa, 
e por atividades do cotidiano pedagógico, vin-
culadas ao trabalho de conclusão de curso do 
aluno (TCC).

Na Pós-Graduação Stricto sensu, a pes-
quisa constitui atividade principal, obrigatória 
e matriz das disciplinas, núcleos e projetos, 
permeada pelas linhas de pesquisa específi cas 
dos Programas. Na Pós-Graduação Lato Sensu 
tem pautado o encaminhamento das monogra-
fi as exigidas como condição de conclusão dos 
cursos.

A Iniciação Científi ca faz parte do projeto 
pedagógico dos cursos da Graduação da PUC-
SP. Essas atividades são sistematizadas e existe 
um processo de acompanhamento da qualidade 
pedagógica da produção dos alunos, particular-
mente dos projetos do programa de bolsas, pau-
tado em diretrizes formuladas pelo CEPE e sua 
Comissão de Pesquisa, que monitora e coordena 
o trabalho. 

A PUC-SP destaca-se no conjunto das 
instituições brasileiras pelo número signifi cativo 
de grupos de pesquisa, com um crescimento da 
ordem de 102,2% num período de quatro anos, 
atingindo, em 2005, 188 grupos credenciados 
no CNPq. Tal aumento vem acompanhado 

de crescimento do número de pesquisadores e 
estudantes, sendo o aumento destes o mais sig-
nifi cativo.

As informações e análises da Iniciação 
Científi ca e dos grupos de pesquisa constam do 
relatório da Dimensão Pesquisa. 

• Atividades de extensão

Quanto à participação do aluno em ati-
vidades de extensão, constatou-se que ela se faz 
presente especialmente nas ações desencadeadas 
pelas Faculdades. O Gráfi co 26, correspon-
dendo aos anos de 2004 e 2005, mostram o 
envolvimento dos estudantes em atividades de 
extensão:

Os dados expressos nos gráfi cos indi-
caram que houve participação dos alunos em 
atividades de extensão em todos os Centros 
universitários da PUC-SP. Em relação a 2004, 
o CE, o CCJEA e os Setores/IEE agregaram a 
maioria das participações de alunos da Gradua-
ção (87%). Em 2005, os Centros de Educação 
(CE) e de Ciências Humanas (CCH) realizaram 
52% das atividades de extensão da Universidade 
com participação de alunos da Graduação. A 
comparação entre os gráfi cos de 2004 e 2005 
indicou que o CCMB, o CCH e o CCET fo-
ram os Centros Universitários que ampliaram a 
participação dos alunos de Graduação nas ativi-
dades de extensão. 

Gráfi co 26 – Porcentagem de alunos de graduação envolvidos nas atividades de extensão – 
2004 e 2005
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As atividades de intercâmbio se inserem 
na busca da Universidade por uma cultura inter-
nacionalista, tendência essa que se coloca como 
preocupação e desafi o da educação superior 
no século XXI. A PUC-SP, com o suporte da 
Assessoria de Relações Institucionais e Interna-
cionais (ARII), tem desencadeado uma série de 
iniciativas nessa direção, buscando abrir espaços 
acadêmicos voltados para o crescimento institu-
cional e individual. 

Especifi camente voltadas para a promoção 
de parcerias acadêmicas e cooperação internacio-
nal, a ARII atuou em 2005 procurando atender 
às metas: – Ampliação da internacionalização da 
Graduação e – Ampliação da inserção interna-
cional da Pós-Graduação e da Pesquisa. 

Quanto ao Intercâmbio de Graduação, os 
dados revelaram a existência de programas de 
intercâmbio com IES estrangeiras, por meio dos 
quais os estudantes podem cursar um semestre 
acadêmico no exterior, com possibilidade de 
reconhecimento de créditos. Durante a partici-
pação no intercâmbio, os estudantes continuam 
pagando as mensalidades na PUC-SP e fi cam 
isentos de pagamento da semestralidade à IES 
estrangeira.

Para essa modalidade de intercâmbio, em 
2005, a PUC-SP mantinha convênio com as 
seguintes instituições : 

Alemanha: Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg: www.wiso.uni-erlan-
gen.de

Argentina: Universidad Católica Argenti-
na: www.uca.edu.ar (para alunos de Economia 
e Administração); Universidad del Salvador: 
www.salvador.edu.ar (para alunos de RI)

Dinamarca: University of Copenhagen: 
www.ku.dk/sa/inter

EUA: Louisiana State University: www.lsu.
edu (para alunos a partir do 3º ano de Direito)
State University of New York at Oswego: www.
oswego.edu ; University of the Incarnate Word 
(Texas): www.uiw.edu

França: Fondation Nationale des Sciences 
Politiques – Sciences-Po: www.sciences-po.fr 
(para alunos de RI e Ciências Sociais)

Itália: Università Cattolica del Sacro 
Cuore: www.unicatt.it (para alunos de Ciências 
Atuariais)

Portugal: Universidade de Coimbra: www.
uc.pt (para alunos de RI).

Em 2005, 28 estudantes da PUC-SP par-
ticiparam de programas de intercâmbio em di-
ferentes países, fato que demonstra um aumento 
dessa participação em relação a 2004, quando 
havia 22 alunos envolvidos.

A PUC-SP mantém convênios Interna-
cionais com universidades de 21 países, sendo 
que, em alguns deles, os convênios são estabe-
lecidos envolvendo várias universidades, como 
é o caso de Portugal, Espanha, França, Itália, 
Chile, entre outros. A maioria desses convênios 
tem como objetivo a cooperação em atividades 
de ensino e pesquisa, e prevê intercâmbio de 
estudantes, pesquisadores e docentes.

Pode-se verifi car que existe ampla divul-
gação das possibilidades de participação dos 
alunos em atividades internacionais e nacionais 
oriundas das parcerias da PUC-SP e outras ins-
tituições. Essa divulgação consta da página da 
ARII no site da Universidade, além de serem 
oferecidos folhetos informativos e atendimento 
direto aos interessados no próprio setor. 

2. Participação do aluno na gestão

A PUC-SP abre espaços para o estudante 
participar da vivência universitária e contribuir 
com sua gestão e, dessa forma, refl etir sobre os 
rumos do seu processo educacional.

A concepção de participação da comu-
nidade na gestão da Universidade passa pela 
exigência de que todos os segmentos tenham 
voz nos diferentes níveis colegiados da Univer-
sidade. Assim sendo, o aluno, assim como do-
centes e funcionários, integram essas instâncias 
participando dos processos decisórios. Dados e 
análises mais detalhadas sobre a participação na 
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gestão podem ser encontradas no tópico deste 
relatório referente à dimensão Organização e 
Gestão.

Os alunos têm participação nos seguintes 
colegiados na proporção de até 1/5 da compo-
sição de cada órgão: Conselho Universitário 
(CONSUN); Conselho de Administração e 
Finanças (CAF); Congregação; Conselho Co-
munitário (CECOM); Conselho de Centro; 
Conselho Departamental.

A escolha da representatividade estudantil 
se faz por meio de eleições, levando-se também 
em conta o aproveitamento escolar dos candi-
datos. 

• Acesso ao registro acadêmico 

e às informações

Dados da organização da PUC-SP eviden-
ciaram a existência de um sistema informatizado 
de dados que possibilita aos estudantes informa-
ções atualizadas sobre sua vida escolar. Trata-se 
do SIGA – Sistema de Informações do Corpo 
Discente da Graduação, criado com o objetivo 
de organizar e otimizar o registro escolar, padro-
nizando os procedimentos, agilizando os regis-
tros e facilitando o acesso às informações. 

O aluno recebe na matrícula inicial um 
número e uma senha que permite o acesso a 
informações para consulta e impressão de do-
cumentos pelo site da Universidade no endereço 
www.pucsp.br – Serviços Alunos – SIGA. São 
os seguintes os produtos disponibilizados aos 
discentes: terminais de consulta; Internet – con-
sulta de notas e matrícula; matrícula automática; 
matrícula inicial do vestibular integrada; sistema 
de notas por meio de disquete para o professor; 
estrutura curricular dos cursos; histórico escolar 
e relatórios de apoio e estatísticos.

Constatou-se que a PUC-SP também 
mantém um sistema de comunicação on line 
com os alunos, preparado para realizar malas di-
retas e comunicados específi cos, utilizado pelos 
diferentes setores. O acesso a informações pelo 
aluno pode ser feito pelo site da Universidade, 

continuamente atualizado com dados institu-
cionais e as principais notícias do cotidiano da 
Universidade. 

O estudante ingressante tem recebido um 
material informativo de excelente qualidade, a 
Revista do Vestibular, na qual pode encontrar 
dados específi cos sobre os diferentes cursos e 
setores da PUC-SP. 

• Organização dos estudantes

A Lei nº 7395, de 31 de outubro de 1985, 
assegura aos estudantes de cada nível superior o 
direito de organização em Centros Acadêmicos. 
Na história desta Universidade, a livre organiza-
ção estudantil foi sempre um direito reconheci-
do e respeitado.

Os Centros Acadêmicos têm autonomia 
quanto a sua forma de organização política e de 
uso do espaço cedido pela Universidade, e que 
acarreta uma heterogeneidade dessas organiza-
ções estudantis e difi culta um detalhamento em 
suas apresentações.

Existem hoje na Universidade treze Cen-
tros Acadêmicos e uma Associação de Alunos, 
representando os diferentes cursos. Nove cen-
tros e a associação funcionam no campus Monte 
Alegre, dois centros no campus Sorocaba e um 
no campus Marquês de Paranaguá. 

3. Bolsas acadêmicas

A PUC-SP mantém algumas modalida-
des de bolsas que foram caracterizadas como 
acadêmicas, dado que são oferecidas ao aluno 
condicionadas ao seu desempenho de atividades 
acadêmicas. Essas bolsas não têm o objetivo es-
pecífi co de custear os estudos, embora represen-
tem uma ajuda fi nanceira ao estudante.

Programa Bolsa Estágio: tem como objetivo 
oferecer oportunidades de vivências pro-
fi ssionais para os alunos da Graduação em 
setores da instituição, a partir do terceiro se-
mestre letivo. Os alunos são acompanhados 
pela unidade acadêmica de origem do aluno, 
por professor responsável pela orientação e 

•
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aprovação do plano de atividades e dos rela-
tórios de estágio. Em 2005, foram oferecidas 
85 bolsas-estágio a alunos da Graduação de 
diferentes cursos.
Bolsa Monitoria: já descrita neste relatório, 
trata-se de bolsa atribuída a alunos monito-
res, em geral com bom desempenho escolar, 
que, sob orientação de professores, realizam 
trabalhos voltados especialmente para o ensi-
no, integrados com pesquisa e extensão. No 
primeiro semestre de 2005, os alunos conta-
vam com 195 bolsas de monitoria. 
Bolsa Iniciação Científi ca PIBIC-CEPE e PI-
BIC-CNPq: as bolsas de Iniciação Científi ca 
já descritas no tópico “Pesquisa” deste rela-
tório, são concedidas por meio de dois Pro-
gramas Institucionais de Bolsas de Iniciação 
Científi ca. Em 2005, 711 alunos contaram 
com bolsas de Iniciação Científi ca, embora 
nem todas vigentes em todo o período. 
Bolsa do Programa de Educação Tutorial 
– PET: o Programa, sob responsabilidade da 
Secretaria de Educação Superior do MEC, é 
direcionado a alunos de Graduação selecio-
nados pela Universidade e acompanhados 
por um professor-tutor. O PET consolidou-
se na Faculdade de Psicologia desde 1995, 
com um grupo de doze alunos. Em 2005, 

•

•

•

houve problemas com a disponibilização da 
verba das bolsas, e teve seu fi nanciamento 
assumido pela PUC-SP.

Todas as bolsas da Pós-Graduação foram 
analisadas como bolsas acadêmicas, consideran-
do as especifi cidades desse nível de curso, que 
exige a dedicação integral, na maioria dos casos, 
para as atividades pedagógicas dos cursos, espe-
cialmente a pesquisa.

A Pós-Graduação tem contado com re-
cursos fi nanceiros provenientes da política de 
fomento das agências de apoio à pesquisa para 
funcionamento da Pós-Graduação no país. 
Podem-se destacar as seguintes agências de fo-
mento: a CAPES, com inúmeros programas, o 
CNPq, a FAPESP, a Fundação Ford e a Secreta-
ria da Educação do Estado de São Paulo. 

Constataram-se ainda outros fi nanciamen-
tos, por meio de convênios, acordos nacionais e 
internacionais que enriquecem o intercâmbio 
e a integração acadêmico-científi ca com resul-
tados relevantes para as pesquisas desenvolvidas 
na Pós-Graduação da PUC-SP.

O Gráfi co 27 apresenta as modalidades de 
bolsas existentes na Pós-Graduação no segundo 
semestre de 2005: 

Gráfi co 27 – Modalidades de bolsas na Pós-Graduação – segundo semestre/2005

Fonte: Pós-Graduação PUC-SP.
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Indicadores escolares

Os dados escolares são considerados impor-
tantes indicadores para a Universidade refl etir 
sobre seu desempenho. Assim, foram destaca-
dos alguns índices relativos à vida escolar dos 
estudantes voltados para aprovação/retenção, 
tempo para conclusão do curso e evasão da 
Universidade.

 Para análise do tempo médio para 
conclusão do curso, foi analisada a situação 
dos formandos em 2005 e que ingressaram na 
PUC-SP mediante exame vestibular. Não fo-
ram, portanto, computados os ingressantes por 
transferência. Os cursos foram agrupados por 
tempo de integralização: 8, 9, 10 e 12 semestres. 
Foram considerados separadamente os cursos 
que possibilitam duplo diploma: bacharelado e 
licenciatura. As Tabelas 39, 40, 41 e 42 mostram 
o tempo para conclusão nos diferentes cursos.

Uma análise dos dados totais permitiu 
afi rmar que, embora com algumas variações 
entre os cursos, em média, de 70% a 83% dos 
alunos concluem o curso no tempo previsto 
pelo projeto pedagógico. Uma pequena parcela, 
de 1,3% a 2,5%, e nenhum aluno, em alguns 

casos, o faz em tempo menor, possivelmente 
devido a reaproveitamento de disciplinas já 
cursadas em outro curso ou por realizarem um 
plano individual de estudos com uma concen-
tração maior de disciplinas por semestre. Parte 
dos alunos, em média de 16% a 20%, levam 
mais tempo do que o previsto para conclusão 
do curso. Esse índice representa um resultado 
satisfatório, considerando as possibilidades ofe-
recidas pela Universidade para complementação 
do currículo pelo estudante, que pode efetivar 
matrícula em disciplinas de diferentes cursos. O 
tempo calculado em número de semestres cursa-
dos para conclusão mostra que os alunos cursam 
no máximo dois anos a mais do que o previsto 
para integralização.

A evasão escolar tem sido considerada um 
dos problemas do ensino brasileiro em todos os 
níveis. A análise de dados de 2005 da PUC-SP, 
porém, não mostrou situações negativas, de um 
modo geral.

A análise da Tabela 43, com os dados por 
curso, mostra que, do total de alunos matricu-
lados em 2005 (16.803 alunos), a Universidade 
teve uma taxa de evasão de 8,4% dos alunos 

Tabela 39 – Tempo de conclusão dos cursos de Bacharelados com integralização de oito semestres

Tempo de conclusão 

Menos  
de 8 sem. 

Em 8 sem. 
Mais  

de 8 sem. 

Cursos com 
integralização  
em 8 Semestres 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL
Tempo médio 
de conclusão 

(em sem.) 

Ciên. da 
Computação 0 0 40 64,5 22 35,5 62 9 

Ciências Contábeis 5 6,9 30 41,7 37 51,4 72 10,5 

Com. Artes do Corpo 0 0 25 78,1 7 21,9 32 8,7 

Comum. e 
Multimeios 

0 0 37 74 13 26 50 9,5 

Jornalismo 1 1,4 51 70,8 20 27,8 72 9,1 

Fonoaudiologia 0 0 62 79,5 16 20,5 78 8,2 

Relações Internac. 0 0 46 75,4 15 24,6 61 8,8 

Secret. Ex. Bilíngüe 0 0 6 26,1 17 73,9 23 10,6 

Serviço Social 2 6,5 28 90,3 1 3,2 31 7,7 

Tec. e Mídias 
Digitais 

0 0 35 74,5 12 25,5 47 9,5 

Turismo 0 0 4 80 1 20 5 8,4 

Psicologia Bacharel) 1 7 7 50 6 43 14 11,1 

Psicol. (Form. de 
Psicól) 

0 0 120 79 32 21 152 10,6 

TOTAL 9 1,3 491 70,2 199 28,5 699  
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Tabela 40 – Tempo de conclusão dos cursos de Bacharelados com integralização nove semestres

Tempo de conclusão 

Menos  
de 9 sem. 

Em 9 sem. 
Mais  

de 9 sem. 

Cursos com 
integralização  
em 9 Semestres 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL
Tempo médio 
de conclusão 

(em sem.) 

Public. e Propaganda 0 0 42 70 18 30 60 10,2 

Tabela 41 – Tempo de conclusão dos cursos de Bacharelados com integralização de dez semestres

Tempo de Conclusão 

Menos  
de 10 sem. 

Em 10 sem. 
Mais  

de 10 sem. 

Cursos com 
integralização em 
10 Semestres 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL
Tempo médio 
de conclusão  

(em sem.) 

Administração 13 4 217 72,1 71 23,6 301 10,8 

Ciências Atuariais 7 10,9 31 48,4 26 40,6 64 11,7 

Ciênc. Econômicas 4 3 68 56,2 49 40,5 121 11,5 

Direito 0 0 411 89 51 11 462 10,4 

TOTAL 24 2,5 727 76,7 197 20,8 948 

Tabela 42 – Tempo de conclusão dos cursos de Bacharelados com integralização de doze semestres

Tempo de Conclusão 

Menos  
de 12 sem. 

Em 12 Sem. 
Mais  

de 12 Sem. 

Cursos com 
integralização em 
12 Semestres 

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL
Tempo médio  
de conclusão  

(em sem.) 

Engenharia Elétrica 0 0 17 50 17 50 34 14,7 

Medicina 0 0 90 95,7 4 4,3 94 12,1 

TOTAL 0 0 107 83,6 21 16,4 128  

(1.405 alunos). A reopção de curso foi respon-
sável por 43% (605 alunos) do total de evasão 
(1.405 alunos), enquanto que, se somados os 
desligamentos, cancelamentos e transferên-
cias, atingem 57% da evasão (800 alunos). Se 
considerarmos a “reopção de curso” como um 
fenômeno de “mobilidade”, que, segundo Dilvo 
Ristoff  (1999), distingue-se do fenômeno de 
evasão, o número de evasão cai para 4,8% (800 
alunos).

Entre os 29 cursos oferecidos pela PUC-
SP em 2005, 17 (55%) apresentaram uma taxa 
de evasão que variou entre 5% a 10% do número 
total de alunos, enquanto em oito cursos (28%) 
as taxas foram menores do que 5% e apenas 
cinco cursos (17%) apresentaram porcentagens 
acima dos 10%.

Os dados de aprovação/retenção foram 
organizados por Faculdade, procurando oferecer 

um panorama geral da Universidade. A Tabela 
44 mostra esses índices, que foram calculados 
considerando os alunos matriculados nas dife-
rentes disciplinas dos cursos, no segundo semes-
tre de 2005. As informações são reveladoras de 
baixos índices de retenção. 

Pode-se constatar que, na maioria das 
Faculdades (73%), as porcentagens de retenção 
não atingiram 10% dos alunos. Na Faculdade 
de Economia, Administração e Atuária (FEA) e 
na Faculdade de Ciências Biológicas, esse índi-
ce atingiu 13,8% e 12,8%, respectivamente. A 
maior porcentagem de retenção localizou-se na 
Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia, 
que teve 21,8% dos alunos retidos.

Embora reconhecendo que as análises dos 
dados foram centradas em apenas um ano (nos 
dois semestres de 2005) e que não foram uti-
lizadas metodologias sofi sticadas de tratamento 
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Tabela 43 – Evasão dos alunos da Universidade, por curso, no ano de 2005

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. SIGA/PUC-SP.

Tipos de Evasão 

Desligamento Cancelamento Transferência Reopção Curso TOTAL 
Formados 

Cursos

M
a
tr

ic
u

la
d

o
s 

2
0

0
5

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Adm. de 
Empresas 

3112 79 2,5 61 2 28 0,9 11 0,4 179 5,8 373 12 

C. Atuariais 342 9 2,6 1 0,3 4 1,2 10 2,9 24 7 69 20,2 

C. Biológicas 239 9 3,8 10 4,2 3 1,3 0 0 22 9,2 37 15,5 

C. Contábeis 598 24 4 4 0,7 6 1 9 1,5 43 7,2 85 14,2 

C. da 
Computação 

354 2 0,6 16 4,5 7 2 0 0 25 7,1 64 18,1 

C. Econômicas 1701 71 4,2 23 1,4 6 0,4 12 0,7 112 6,6 168 9,9 

C. Sociais 498 28 5,6 9 1,8 5 1 5 1 47 9,4 32 6,4 

Com. Artes do 
Corpo

278 4 1,4 12 4,3 2 0,7 1 0,4 19 6,8 30 10,8 

Com. em 
Multimeios 

346  0 2 0,6 1 0,3 4 1,2 7 2 23 6,6 

Direito 2475 40 1,6 17 0,7 6 0,2 0 0 63 2,5 464 18,7 

Enfermagem 195 1 0,5 1 0,5 2 1 0 0 4 2,1 48 24,6 

Eng. Elétrica 281 1 0,4 5 1,8 7 2,5 3 1,1 16 5,7 35 12,5 

Filosofia 200 21 10,5 5 2,5 1 0,5 8 4 35 17,5 13 6,5 

Física 91  0 5 5,5 2 2,2 3 3,3 10 11 6 6,6 

Fonoaudiologia 212 6 2,8 2 0,9 1 0,5 6 2,8 15 7,1 70 33 

Geografia 187 4 2,1 3 1,6 3 1,6 1 0,5 11 5,9 6 3,2 

História 468 15 3,2 9 1,9 9 1,9 10 2,1 43 9,2 60 12,8 

Jornalismo 428 4 0,9 3 0,7 1 0,2 4 0,9 12 2,8 33 7,7 

Letras 729 12 1,6 9 1,2 3 0,4 11 1,5 35 18 58 8 

Lic. Matemática 68 3 4,4 5 7,4 1 1,5 1 1,5 10 14,7 8 11,8 

Medicina 608 2 0,3 1 0,2 1 0,2 0 0 4 0,7 96 15,8 

Pedagogia 549 25 4,6 8 1,5 8 1,5 10 1,8 51 9,3 111 20,2 

Psicologia 898 36 4 6 0,7 3 0,3 2 0,2 47 5,2 157 17,5 

Public. e 
Propaganda

427 3 0,7 2 0,5 7 1,6 2 0,5 14 3,3 72 16,9 

Rel. 
Internacionais 

466 16 3,4 11 2,4 0 0 1 0,2 28 6 74 15,9 

Sec. Exec. 
Bilingue

100  0  0 1 1 2 2 3 3,0 7 7 

Serviço Social 312 0 0 4 1,3 0 0 7 2,2 11 3,5 33 10,6 

Tec. e Mídias 
Digitais 

319 1 0,3 7 2,2 1 0,3 11 3,4 20 6,3 52 16,3 

Turismo 322 10 3,1 12 3,7 2 0,6 10 3,1 34 10,6 5 1,6 

TOTAL 16803 426 30% 253 18% 121 9% 605 43% 1405 8,4 2289 13,6 

de dados, o comportamento dos indicadores 
são reveladores da existência de uma política de 
permanência dos alunos na Universidade e de 
investimento no seu sucesso escolar.

As análises apontaram para a retomada 
desses procedimentos, tendo como meta a 
efetivação de estudos sistemáticos a serem ofe-
recidos às unidades para o gerenciamento aca-
dêmico, voltado para a melhoria das atividades 
escolares.

Foram identifi cadas práticas nessa direção 
pelo SIGA, com o envio de relatórios periódicos 
a cada unidade sobre a situação da movimentação 
dos alunos nos cursos. Esses encaminhamentos, 
de um modo geral, têm sido pouco utilizados, 
demandando, portanto, a adoção de sistemáti-
cas que visem facilitar seu aproveitamento pelos 
docentes e dirigentes para tomada de decisões.
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Manifestação da comunidade

Os alunos foram investigados levando-se 
em consideração o momento no qual vivenciam 
a Universidade do presente. Foram ouvidos por 
meio de questionários cujos itens abrangeram os 
seguintes indicadores e descritores: A PUC-SP: 
caracterização, condições oferecidas e Curso: or-
ganização didático-pedagógica.

A análise das respostas dos alunos referen-
tes às perguntas “Para você, o que caracteriza a 
PUC-SP?” e “Para você, o que signifi ca afi rmar 
que a PUC-SP é uma instituição privada de VO-
CAÇÃO PÚBLICA?” possibilitou a exploração 
de elementos referentes à imagem da PUC-SP 
para os grupos avaliados, que apresentou aspec-
tos bastante positivos, como se pode observar 
Figura 24.

Os alunos também se manifestaram sobre 
aspectos de infra-estrutura e equipamentos da 
Universidade, tendo sido destacadas a biblioteca 
e seus serviços, e a qualidade de diferentes recur-
sos da instituição. 

Os alunos dos três campi avaliados (Mon-
te Alegre, CCMB e CCET) fi zeram avaliação 
positiva do “serviço de organização e limpeza 
da biblioteca”, da “preservação da estrutura 
física (iluminação, ventilação e acústica)” e do 
“atendimento oferecido pela biblioteca de seu 
campus”. Destacaram, porém, como aspecto 
negativo “a atualidade de materiais (livros, peri-
ódicos, vídeos, etc.)”. “O acervo da biblioteca” 
foi avaliado mais positivamente pelos alunos 
do campus Monte Alegre do que pelos demais. 
Quanto à qualidade dos recursos da instituição, 
houve predomínio de avaliações mais negativas, 
assinaladas pelos alunos de três campi. Dados e 
análises mais detalhadas desses itens podem ser 
encontrados, mais adiante, no tópico referente à 
infra-estrutura.

Os estudantes avaliaram alguns pro-
gramas de atendimento a eles oferecidos pela 
Universidade, respondendo à questão: “ Avalie 
os programas citados abaixo em relação ao aten-
dimento das necessidades”. Dentre eles, foram 
considerados programas de bolsas, a Coordena-
doria Geral de Estágios, a Pastoral universitária, 

Tabela 44 – Aprovação e retenção dos alunos nas Faculdades

Legenda: TT Matric.: Total de matrículas em disciplinas (ex. aluno X nº discipl.); AP: Aprovados e RP: Reprovados.
Fonte: SIGA/PUC-SP.

Faculdade TT Matric. AP RP 
TOTAL

(AP+RP) % AP % RP 

FEA 33506 26921 4636 31557 80,3 13,8 

Direito 27597 26890 362 27252 97,4 1,3 

COMFIL 17677 15814 1149 16963 89,5 6,5 

Ciências Sociais 11140 9759 860 10619 87,6 7,7 

Psicologia 9236 8893 173 9066 96,3 1,9 

Serviço Social 1763 1489 91 1580 84,5 5,2 

Pedagogia 5221 4865 170 5035 93,2 3,3 

Fonoaudiologia 2001 1952 32 1984 97,6 1,6 

Matemática, Física e Tecnologia 8512 6442 1858 8300 75,7 21,8 

Ciências Médicas 5081 5006 60 5066 98,5 1,2 

Ciências Biológicas 1775 1531 228 1759 86,3 12,8 

Figura 24 – A imagem da PUC-SP para os alunos
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o PAC (Programa de Atendimento comunitário) 
e o Projeto Pindorama. Utilizou-se uma escala de 
quatro níveis: alto, médio, baixo e desconheço.

Os dados do Quadro 29, permitiram 
constatar que a maioria dos alunos de todos 
os Centros Universitários revelou desconheci-
mento das bolsas oferecidas pela Universidade e 
indicaram que as mesmas pouco atenderam suas 
necessidades. As bolsas de iniciação científi ca e 

de monitoria foram consideradas pelos estudan-
tes como as que mais atendem às necessidades.

Os alunos também manifestaram índi-
ces altos de desconhecimento dos programas 
específi cos apresentados na questão, como fi ca 
evidenciado no Quadro 30. A CGE foi o que 
teve menor grau de desconhecimento e também 
a melhor avaliação pelos alunos da maioria dos 
Centros, com exceção do CCMB.

Quadro 29 – Opinião dos alunos sobre as Bolsas existentes na PUC-SP

CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Alto/Médio 25,0 22,4 25,7 28,6 20,0 

Baixo 30,6 28,4 36,3 27,4 37,3 

Bolsa doação 

Desconheço 44,4 49,3 38,0 44,0 42,7 

Alto/Médio 18,8 20,9 19,7 20,6 17,4 

Baixo 27,2 20,9 21,7 19,4 31,0 

Bolsa acordo interno 

Desconheço 54,0 58,2 58,5 60,0 51,6 

Alto/Médio 24,4 24,2 24,7 31,7 27,2 

Baixo 24,8 21,2 23,3 19,8 36,4 

Bolsa PROUNI (MEC) 

Desconheço 50,8 54,5 52,0 48,5 36,4 

Alto/Médio 17,2 15,2 13,3 16,8 6,5 

Baixo 16,0 10,6 16,5 16,8 23,2 

Bolsa empresa ou doação de 
terceiros 

Desconheço 66,8 74,2 70,1 66,5 70,3 

Alto/Médio 21,4 16,7 18,0 23,8 21,1 

Baixo 22,2 15,2 19,4 21,4 30,8 

Financiamento restituível do MEC 
(Crédito Educativo – CREDUC) 

Desconheço 56,5 68,2 62,7 54,8 48,1 

Alto/Médio 24,5 36,9 30,0 44,0 31,0 

Baixo 23,3 13,8 22,1 21,4 25,0 

Bolsa escola da família (FSP E/F) 

Desconheço 52,2 49,2 47,9 34,5 44,0 

Alto/Médio 33,5 36,8 38,6 39,1 34,1 

Baixo 29,0 20,6 26,8 27,8 37,8 

Bolsa restituível 

Desconheço 37,5 42,6 34,6 33,1 28,1 

Alto/Médio 8,4 11,8 13,4 13,8 14,6 

Baixo 17,7 20,6 15,9 18,0 16,2 

Convênio com a Secretaria da 
Educação 

Desconheço 73,9 67,6 70,7 68,3 69,2 

Alto/Médio 23,2 41,8 42,6 36,3 65,4 

Baixo 23,2 19,4 20,6 22,6 22,2 

Bolsa Iniciação Científica (PIBIC 
CEPE) 

Desconheço 53,6 38,8 36,9 41,1 12,4 

Alto/Médio 23,7 47,1 45,3 39,2 63,8 

Baixo 23,3 20,6 20,3 25,9 22,2 

Bolsa Iniciação Científica (PIBIC 
CNPq) 

Desconheço 53,0 32,4 34,4 34,9 14,1 

Alto/Médio 24,4 41,8 28,0 31,0 31,9 

Baixo 32,8 20,9 25,9 34,5 42,2 

Bolsa monitoria 

Desconheço 42,8 37,3 46,1 34,5 25,9 

Alto/Médio 28,5 20,9 30,4 29,5 21,9 

Baixo 27,7 32,8 25,9 29,5 35,0 

Bolsa estágio 

Desconheço 43,8 46,3 43,7 41,0 43,2 

Alto/Médio 8,0 14,7 11,3 9,5 9,2 

Baixo 14,5 11,8 13,9 14,3 16,2 

Programa de Educação Tutorial 
(PET) 

Desconheço 77,5 73,5 74,8 76,2 74,6 
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coordenação do curso; 3. de colegiados; 4. de 
departamento. Os dados são apresentados no 
Quadro 31.

Os dados indicaram que existe a partici-
pação dos alunos nos quatro tipos de reuniões 
apresentadas. Os alunos estão mais presentes 
nas reuniões com os coordenadores de curso 
e com o centro acadêmico. Foram registradas, 
porém, porcentagens altas no quesito “não se 
aplica”. Essa constatação pode ser explicada, em 
parte, pela especifi cidade do tipo da reunião na 
dinâmica da Universidade. Algumas reuniões 
exigem representação de grupos, sendo, por-
tanto, esperado um pequeno número de alunos 
participantes. É o caso das reuniões de cole-
giado, departamentos e coordenação do curso. 
O mesmo fenômeno acontece nas reuniões de 
centros acadêmicos. A justifi cativa, diferente da 
anterior, diz respeito à pouca expressividade do 
movimento estudantil. Para o aprofundamento 

Os alunos manifestaram-se sobre o pro-
jeto de curso vivenciado, incluindo aspectos 
como atividades extra-curriculares oferecidas 
pela PUC-SP, articulação entre ensino, pesquisa 
e extensão e entre Graduação e Pós-Graduação, 
participação em atividades acadêmicas consi-
deradas complementares e a formação para en-
frentar o mundo do trabalho. Dados e análises 
desses itens podem ser encontrados nos tópicos 
referentes ao Ensino e à Pesquisa, apresentados 
anteriormente.

Para a avaliação da participação dos alunos 
na vida universitária, foi considerada a participa-
ção em diferentes espaços de tomada de decisão. 
Esse aspecto constituiu item do questionário 
dos alunos. Foi levada em consideração a par-
ticipação do aluno em quatro tipos de reuniões 
diferentes existentes na Universidade, em sua 
grande maioria reuniões didático-pedagógicas. 
São elas: 1. com o centro acadêmico; 2. com a 

Quadro 30 – Opinião dos alunos sobre alguns programas da PUC-SP

CCJEA CE CCH CCET CCMB 

Alto/Médio 41,4 27,9 39,6 27,4 7,0 

Baixo 20,1 20,6 23,7 23,8 14,1 
CGE (Coordenadoria Geral de 
Estágio) 

Desconheço 38,6 51,5 36,7 48,8 78,9 

Alto/Médio 8,1 7,4 9,5 7,8 3,3 

Baixo 9,7 11,8 13,1 13,3 10,9 Pastoral Universitária 

Desconheço 82,3 80,9 77,3 78,9 85,9 

Alto/Médio 6,0 10,6 7,7 7,7 2,2 

Baixo 11,6 12,1 8,5 9,5 11,4 Projeto Pindorama 

Desconheço 82,3 77,3 83,8 82,7 86,5 

Alto/Médio 6,9 13,4 11,8 11,3 6,5 

Baixo 12,1 14,9 11,3 8,9 14,1 
PAC (Prog. de Atendimento 
Comunitário) 

Desconheço 81,0 71,6 76,9 79,8 79,3 

Quadro 31 – Distribuição das respostas dos alunos referente à participação 
em reuniões realizadas na PUC-SP

Centros 

CCJEA  CE  CCH  CCET CCMB 
Reuniões

Participa 
%

Não se 
aplica % 

Participa 
%

Não se 
aplica % 

Participa 
%

Não se 
aplica % 

Participa 
%

Não se 
aplica % 

Participa 
%

Não se 
aplica 

%

Centro Acadêmico 18,7 81,3 16,9 83,1 36,6 63,4 16,7 83,3 40,6 59,4 

Com Coorden. Curso 14,7 85,3 32,4 67,6 49 51 36,6 63,4 21,4 78,6 

Colegiados 14 86 8,2 91,2 19 81 14,6 85,4 21,1 78,9 

Departamento 12,4 87,6 4,2 95,8 18,4 81,6 18 82 14 86 
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desse assunto, outros investimentos seriam ne-
cessários, pois a Auto-Avaliação Institucional, 
com os dados que coletou, não tem condições 
de ampliar essa discussão.

Questão avaliativa:
Que relações se estabelecem entre egressos 
e instituição?

Diante das exigências das grandes ques-
tões vividas hoje pela Universidade, o egresso 
torna-se fi gura essencial no projeto educacional 
da instituição.

Por um lado, há necessidade de um víncu-
lo permanente do ex-aluno com a Universidade, 
conectando-se com ela, especialmente para re-
ceber conhecimentos ao longo de toda sua vida 
profi ssional, dada a exigência de reciclagem do 
conhecimento ao longo do tempo. A Universi-
dade deve ser permanente e, por isso, deve se 
extinguir a idéia de ex-aluno. Por outro lado, o 
ex-aluno representa o modelo vivo do produto 
da educação oferecida pela Universidade, consti-
tuindo-se, portanto, em elemento essencial para 
oferecer informações de suas vivências, reconhe-
cendo a instituição como um bem de todos que 
precisa ser aperfeiçoada. Nesse sentido, o ex-alu-
no deve ser chamado a participar das decisões e 
responsabilidades da comunidade.

Nessa perspectiva, a PUC-SP tem se vol-
tado para a aproximação do egresso, procurando 
tê-lo como parceiro de seu projeto educacional. 

Em 1990, foi fundado um setor voltado 
para as questões dos ex-alunos como Projeto Ex-
Alunos, sob a responsabilidade da Fundação São 
Paulo, passando, em 1997, à denominação Cen-
tro de Ex-Alunos, como órgão da Vice-Reitoria 
Comunitária da universidade (VRACOM). 

Dentre seus objetivos, o Centro de Ex-
Alunos visa a reintegrar o ex-aluno à PUC-SP 
por meio de intercâmbios profi ssionais; projetos 
e eventos acadêmicos, comunitários e culturais, 
sensibilizando-o para se engajar em projetos de-
senvolvidos pela Universidade.

Tendo como compromisso estimular 
e intermediar a interação entre o ex-aluno e a 
Universidade, o Centro de Ex-Alunos tem se 
voltado para: 

Zelar pelo vínculo profi ssional e afetivo do 
ex-aluno e sua confi ança na PUC-SP, estimu-
lando sua participação na Universidade, para 
fortalecer seu elo com a instituição e gerar seu 
comprometimento com as propostas univer-
sitárias, a partir das bases de sua formação;
Estabelecer parcerias na promoção de eventos 
culturais, compatíveis com as especifi cidades 
do Centro na intermediação e acesso ao ex-
aluno;
Procurar conhecer o perfi l do ex-aluno, por 
meio de pesquisas;
Intermediar o contato entre o ex-aluno e as 
empresas interessadas em contratar profi ssio-
nais formados pela PUC-SP;
Estimular a integração entre colegas de cur-
sos na comunidade universitária, por meio 
de eventos culturais, festivos e outros;
Gerenciar informações de interesse dos ex-
alunos (site, mala direta, informativo, etc.);

A partir de junho/2004, o Centro assu-
miu novas funções para atender à sua missão:

Favorecer e estimular a responsabilidade so-
cial do ex-aluno;
Propiciar a participação dos ex-alunos em 
projetos sociais, benefi ciando a sociedade 
como um todo por favorecer a inclusão, a 
permanência do aluno carente na Universi-
dade; 
Sensibilizar o ex-aluno e o aluno para apoia-
rem as necessidades dos grupos de especiais;

As dinâmicas que caracterizam a política 
de ações do Centro consistem, basicamente, no 
aperfeiçoamento de seu banco de dados, de pes-
quisas, estratégias e meios de comunicação que 
visam a integração do ex-aluno e o seu compro-
metimento com o destino da PUC-SP, em todas 
as áreas de atuação (ciências humanas, exatas, 
biomédicas e Pós-Graduação).

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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As análises mostraram que o Setor desen-
volve atividades sistemáticas dirigidas aos ex-
alunos, tais como: 

Site do Centro de Ex-Alunos – http://
www.pucsp.br/ex-alunos/. Oferece um serviço 
on-line de atualização cadastral, além de novi-
dades e discussões interativas com profi ssionais 
formados pela PUC-SP e links para outras pá-
ginas do portal da Universidade. Diariamente, 
o site recebe cerca de oitenta acessos. Em 2004, 
recebeu 18.250 visitas e, em 2005, houve um 
aumento, chegando a 21.900. 

Informativo on-line. Semanalmente, o 
Centro encaminha um informativo on-line so-
bre suas atividades e as da PUC-SP, para 17 mil 
e-mails de ex-alunos, cadastrados em sua mala 
direta. Em 2004, foram publicadas 46 edições 
e, em 2005, 47 edições.

Cadastro de ex-alunos. O Setor adminis-
tra um banco de dados com cerca de 180 mil ca-
dastros de ex-alunos, que incluem profi ssionais 
de todas as áreas. 

Colaboração em eventos e campanhas da 
PUC-SP. Com o apoio da Vracom (Vice– Reito-
ria Comunitária), o Centro colabora com outros 
eventos e parcerias da Universidade.

Encontros anual entre ex-alunos. É o mais 
importante Encontro, que comemora o aniver-
sário da Universidade com turmas de todos os 
cursos. 

O Centro de Ex-Alunos, enquanto elo 
entre a comunidade de ex-alunos e a PUC-SP, 

recebe as demandas desse segmento pessoal-
mente, por telefone ou via e-mail, e as encami-
nha para as vias competentes, buscando agilizar 
as soluções institucionais mais adequadas para 
cada caso. Recebe cerca de oitenta e-mails de ex-
alunos, por dia, solicitando diversas orientações 
sobre encaminhamentos da Universidade. Inter-
medeia contatos e parcerias entre os ex-alunos, 
o mercado de trabalho e as entidades classistas 
(conselhos regionais, associações, sindicatos, 
etc.).

Existe convênio com a COGEAE (Coor-
denadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoa-
mento e Extensão), da PUC-SP, para oferecer 
desconto de 10%, para os egressos em cursos, 
atividades e eventos, e em promoções culturais 
com a EDUC e o Tuca.

A PUC-SP não tem disponível um ca-
dastro atualizado do número de ex-alunos que 
freqüentam os cursos de Pós-Graduação Strictu 
e Lato Sensu e de extensão. Os dados disponíveis 
permitiram informar que aproximadamente 
50% das vagas são ocupadas por ex-alunos da 
Universidade.

Buscou-se identifi car a visão que os ex-
alunos têm da PUC-SP, acreditando-se que 
possa contribuir com o conhecimento da ação 
que a instituição vem imprimindo junto a seus 
alunos.

A análise dessa visão foi defi nida entre a 
CPA e o Centro de Ex-Alunos da PUC-SP e 
abrangeu os indicadores relativos às diferentes 
dimensões institucionais. O levantamento de 
dados foi realizado a partir de um questionário 
on-line.

Cabe ponderar que as manifestações dos 
ex-alunos devem ser consideradas com reserva, 
pois houve difi culdades com as devolutivas do 
instrumento. Foram enviadas 7.824 mensagens, 
que foram respondidas espontaneamente por 
155 egressos da PUC-SP, o que constituiu o 
universo dos dados avaliados. Os participantes 
eram de 21 cursos de Graduação da PUC-SP. 
Não houve registro de respostas dos seguintes Figura 25 - 16° Encontro de ex-alunos – 2005
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cursos: Matemática, Ciências Biológicas, En-
fermagem, Comunicação das Artes do Corpo e 
História. 

As dimensões de análise defi nidas foram 
agrupadas para discussão em dois grandes temas: 
a PUC-SP e a organização didático-pedagógica 
do curso.

A análise das respostas referentes às per-
guntas “Para você, o que caracteriza a PUC-SP?” 
e “Para você, o que signifi ca afi rmar que a PUC-
SP é uma instituição privada de VOCAÇÃO PÚ-
BLICA?” possibilitou a exploração de elementos 
referentes à imagem da PUC-SP para esse grupo 
de ex-universitários avaliados, que apresen-
tou aspectos bastante positivos, como se pode 
observar na Figura 26:

xaram de responder a essa questão quase 10% 
dos participantes. A opção “por uma profi ssão 
que oferecesse maiores rendimentos fi nanceiros” 
foi negada por 43,1% dos respondentes. Os que 
afi rmaram positivamente representam 23,4% e 
os que permaneceram em dúvida, 29,2%. Não 
souberam responder à questão 4,4%.

A formação profi ssional também foi 
conteúdo desse trabalho avaliativo. Quando 
inquiridos se optariam “por uma profi ssão que 
proporcionasse maior realização” 38% dos res-
pondentes disseram que sim. Numa porcenta-
gem muito semelhante, 35% responderam que 
não. Os que fi caram na dúvida representaram 
21,9%, e os que afi rmaram não saber, 5,1%.

Quanto à necessidade de ampliar seus co-
nhecimentos, as respostas oferecidas pelos parti-
cipantes indicaram positividade para a aquisição 
de novos conhecimentos, participando de cursos 
de extensão, Pós-Graduação (mestrado, dou-
torado), seminários, congressos e licenciaturas. 
O Gráfi co 28 apresenta de forma comparativa 
as respostas, indicando como preferências os 
cursos de Pós-Graduação, seguidos com quase 
a mesma porcentagem os cursos de extensão e 
as participações em congressos e seminários. Em 
menor proporção, registra-se a participação em 
licenciaturas.

Quanto ao “Grau de participação dos ex-
alunos na vida institucional”, foram indagados 
se, após a conclusão do curso realizado na PUC-
SP, têm participação nas atividades universitá-
rias. Responderam de forma negativa, 56,8%. 
Os que responderam positivamente represen-
tam 31% dos participantes e deixaram de res-
ponder à questão 12,3%. Dos que responderam 
positivamente, foi solicitado que descrevessem a 
forma de participação. O Gráfi co 29 apresenta 
as diferentes formas de participação dos ex-
alunos na PUC-SP, assim indicadas: alunos da 
Pós-Graduação, 32,43%, atividades voluntárias, 
18,92%, alunos da COGEAE, 16,22%, profes-
sores da PUC-SP, funcionários e outros, com a 
mesma porcentagem, 10,81%.

Para avaliar o grau de satisfação dos egres-
sos com sua formação, foram inquiridos se “cur-
sariam a PUC-SP novamente”. Responderam de 
forma positiva 82%; apenas 4,3% responderam 
que não, 11,5% responderam “talvez” e 22% 
“não sei”.

Com referência à sua área de atuação 
profi ssional, os dados revelaram que 55,5% 
“escolheriam a mesma área de atuação”. Os que 
responderam de forma negativa representam 
13,5%. Quase 20% assinalaram “talvez” e ape-
nas três respondentes indicaram “não sei”. Dei-

Figura 26 – A imagem da PUCSP para um grupo 
de alunos egressos
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Gráfi co 28 – Respostas dos ex-alunos referentes à pergunta: 
Se você voltasse no tempo, quais opções faria?
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Gráfi co 29 – Formas de participação dos ex-alunos na vida institucional

Funcionários da 
PUC-SP 10,81%

Professores da 
PUC-SP 10,81%

Outros 10,81%

Alunos da PUC-SP 
16,22%

Pós Graduação 
32,43%

Atividade 
Voluntária 18,92%

Muitas universidades, nacionais e interna-
cionais, têm contado com a participação de seus 
ex-alunos, garantindo com isso a excelência de 
seu atendimento. Assim solicitou-se aos partici-
pantes que dissessem, na condição de ex-alunos, 
como gostariam de ver seus nomes associados à 
PUC-SP. O Quadro 32 reuniu as informações 
referentes à coleta de informações.

A análise do quadro indica que, com 
exceção da “participação de eventos acadê-

micos (palestras, seminários, colóquio, entre 
outros)”, os respondentes posicionaram-se de 
forma mais negativa quanto à sua participação 
em eventos vinculados à PUC-SP, principal-
mente em relação ao patrocínio da “manuten-
ção do patrimônio físico da PUC-SP” (96,2%) 
e à participação de “grupo que efetiva doação 
fi nanceira compatível com a sua disponibilida-
de” (95,4%).

Quadro 32 – Interesse dos egressos em participar na Universidade

Itens Sim % Não % 

Participando de eventos acadêmicos (palestras, seminários, colóquio, entre outros) 73,8 26,2 

Patrocinando de eventos culturais 12,3 87,7 

Integrando a equipe de voluntários, sem remuneração, para atuar em projetos 
sociais 20,8 79,2 

Participando do grupo que efetiva doação financeira compatível com a sua 
disponibilidade 

4,6 
95,4 

Patrocinando a manutenção do patrimônio físico da PUC-SP  3,8 96,2 

Participando dos eventos comemorativos do Centro de Ex-Alunos 33,1 66,9 

Participando de eventos comunitários 27,7 72,3 
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Considerando um estudo dos sujeitos 
que responderam de forma mais positiva aos 
itens do questionário, os dados revelam que 
os homens são mais generosos quanto a serem 
doadores fi nanceiros (83,3%) ou patrocinado-
res da manutenção da PUC-SP (80%). O sexo 

feminino é mais pródigo quanto ao patrocínio 
de eventos culturais (56,3%), à integração da 
equipe de voluntários (63%), à participação de 
eventos patrocinados pelo Centro de Ex-alunos 
(58,1%) e à participação de eventos comunitá-
rios (61,1%).

Gráfi co 30 – Disponibilidade para estabelecer relações com a Universidade, 
considerando o sexo dos respondentes

A análise da visão/opinião dos ex-alunos 
que responderam à avaliação, ofereceu um per-
fi l de cursos da PUC-SP quanto à organização 
didático-pedagógica dos cursos e às atividades 
complementares. O Quadro 33 apresenta a reu-
nião de informações sobre a avaliação de itens 
de formação relacionados com o curso de Gra-
duação do ex-aluno.

Analisando a totalidade das avaliações dos 
diferentes quesitos, pode-se considerar que fo-
ram muito positivos os resulstados. Os quesitos 
considerados os mais importantes, cujas respos-
tas foram “excelente e bom” pelos ex-alunos fo-
ram: “Os conteúdos das disciplinas de formação 
geral do curso” (79,4%), seguido com quase 
as mesmas porcentagens: “conteúdos teóricos” 
(77,42) “contato próximo com os docentes dos 
cursos” (71,6%) 

A análise das informações indica que os 
itens melhor avaliados envolviam relacionamen-
tos – “o contato com os docentes dos cursos” 
e “a vivência universitária, convivendo com os 
diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico-
raciais” – bem como os “conteúdos teóricos”. 

Foram classifi cados com boa avaliação, a 
formação profi ssional, seus conteúdos profi ssio-
nalizantes ministrados, as “aulas/atividades mi-
nistradas pelos professores” e as “atividades ex-
tras curriculares”, assim como a formação geral 
no que se refere à “aquisição de conhecimentos 
que permitiriam compreender melhor o mundo 
em que vivemos”.

Aproximadamente 60% dos respondentes 
fi zeram uma boa avaliação (excelente e bom) da 
formação profi ssional voltada para o mercado 
de trabalho, das atividades extras-curriculares e 
de pesquisa, embora mais de 20% tivesse classi-
fi cado esses itens como regular. 

Pode-se considerar que a “pesquisa (Ini-
ciação Científi ca e ou Prática de Investigação)” 
teve uma boa avaliação, na medida em que 58% 
dos ex-alunos a classifi caram como excelente e 
boa no seu curso de Graduação. Essa avaliação, 
porém, representou um índice menor, se com-
parada com os quesitos melhor avaliados pelos 
ex-alunos.

Em relação à infra-estrutura, teve boa 
avaliação a biblioteca e seu espaço físico, mas 
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foram classifi cados como aspectos que precisam 
investimento, os equipamentos de informática e 
audiovisual. Também receberam predomínio de 
classifi cação regular as atividades práticas (labo-
ratório, ofi cinas, clínicas, etc.) proporcionados pelo 
curso, assim como os estágios. 

As atividades complementares foram tam-
bém avaliadas. Constatou-se que 90,9% dos ex-

alunos indicaram sua participação em atividades 
consideradas complementares. Esses alunos apon-
taram em quais atividades tiveram participação, o 
que pode ser visualizado no Gráfi co 31.

Os dados mostraram que o estágio é, den-
tre as atividades complementares, aquela que re-
cebeu maior porcentagem (58,4%), seguida por 
“eventos” (50,6%). Quase 30% dos ex-alunos 

Quadro 33 – Valoração, pelos ex-alunos, do grau de importância de itens 
sobre a formação relacionados a seu curso de Graduação

Gráfi co 31 – Respostas referentes às atividades complementares

Excelente Bom Regular Itens de formação relacionados a seu curso 
de Graduação % % % 

Os conteúdos teóricos 40,6 36,8 9,7 

A vivência universitária, convivendo com os 
diferentes grupos sociais, intelectuais e étnico-
raciais 56,8 23,9 9 

As atividades extras-curriculares como 
seminários, palestras, workshops, etc. 23,9 36,1 27,7 

Os conteúdos das disciplinas de formação 
geral/fundamentos do curso 32,9 46,5 10,3 

Os conteúdos das disciplinas profissionalizantes 
do curso 29,7 40,6 16,8 

As atividades práticas (laboratório, oficinas, 
clínicas, etc.) proporcionados pelo curso 21,9 27,1 33,5 

A pesquisa (Iniciação Científica e ou prática de 
investigação) 30,3 27,7 24,5 

Atividades 
curriculares 

O estágio curricular 21,9 27,1 25,8 

A formação profissional voltada para o mercado 
de trabalho 22,6 43,9 20 

A aquisição da cultura geral 36,1 38,1 14,2 
Orientação e 
direcionamento 

A aquisição de conhecimentos que permitiriam 
compreender melhor o mundo em que vivemos 34,8 40 14,2 

A biblioteca: acervo, espaço físico 29,7 36,1 23,2 Condição de func. 
do curso Os equipamentos de informática e audiovisual 8,4 29 47,1 

O contato com os docentes dos cursos 41,9 29,7 15,5 Relação com os 
docentes As aulas/atividades ministradas pelos professores 32,9 43,2 12,9 
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declararam ter tido participação em monitoria 
acadêmica e 28,6%, em projetos de pesquisa. 
Esses índices aproximaram-se dos apresentados 
pelos alunos que cursam atualmente a PUC-SP.

A investigação junto aos egressos pre-
tendeu oferecer dados que embasaram análises 
descritivas relacionadas a diferentes cursos da 
Universidade. Considerando, porém, o pe-
queno número de respondentes por curso, tais 
análises deixaram de fazer parte deste relatório 
e estão sendo encaminhadas para os segmentos 
interessados.

ENCAMINHAMENTOS PARA 
TOMADA DE DECISÕES
Potencialidades e fragilidades

As políticas de Atendimento ao Estudante 
foram consideradas como um nível de especifi ca-
ção das políticas de ensino, pesquisa e extensão, 
abrangendo as condições e os procedimentos 
institucionais voltados particularmente para a 
formação e a inclusão do estudante. 

As ações implementadas e as condições 
institucionais oferecidas pela PUC-SP para o 
atendimento ao estudante expressam a coerên-
cia com seus objetivos e a missão de assegurar 
a excelência da formação, associada ao compro-
misso social, apontados nos documentos ofi ciais 
da Universidade. 

Assumir esse desafi o esbarra com uma 
gama de questões políticas e econômicas, e exi-
gem de uma instituição privada soluções criati-
vas, empenhos coletivos das unidades e parcerias 
com a sociedade. As ações efetivadas na Univer-
sidade dirigiram-se a dois eixos de atendimento: 
eixo de inclusão e eixo acadêmico.

A proposta de encaminhamento avalia-
tivo da dimensão Atendimento ao Estudante 
contemplou a análise dessas diferentes ações, o 
que possibilitou levantar potencialidades e fra-
gilidades, com o objetivo de oferecer subsídios à 
tomada de decisões para o aperfeiçoamento do 
trabalho na instituição.

Em relação ao eixo da inclusão, a avaliação 
voltou-se para as iniciativas institucionais que 
contribuem para impedir os efeitos discrimina-
tórios decorrentes das desigualdades sociais.

No conjunto das ações afi rmativas, numa 
proposta em parceria, realiza o atendimento a 
estudantes indígenas voltado para o sucesso es-
colar e para a valorização da diversidade étnico-
cultural do índio brasileiro. A procura pelo pro-
jeto tem sido crescente, atingindo 58 estudantes 
de diferentes etnias em 2005.

 Na mesma direção, a Universidade efetiva 
o atendimento ao aluno com defi cência, concre-
tizando um trabalho que envolve condições de 
instalações adequadas, apoio médico e pedagó-
gico, articulando ações acadêmicas, administra-
tivas e comunitárias.

Na Graduação, têm sido realizadas ações 
voltadas para o apoio pedagógico e psicossocial 
dos estudantes, o que tem contribuído para 
neutralizar e/ou superar os efeitos da discrimi-
nação. Foram analisadas as seguintes iniciati-
vas: acompanhamento dos bolsistas PROUNI, 
atendimento aos estudantes de países em desen-
volvimento (Convênio Internacional-PEC-G); 
atividades do Programa de Atendimento Co-
munitário (PAC), de atendimento individual a 
estudantes e respectivos encaminhamentos.

Com vistas a favorecer o acesso à Uni-
versidade, há um empenho da instituição em 
possibilitar bolsas de estudos a estudantes mais 
pobres e sem condições de custear o curso 
superior. Dados de 2005 revelaram um núme-
ro expressivo de bolsas, quer fi nanciadas pela 
Fundação São Paulo, quer concedidas por agên-
cias governamentais, ou ainda por doação de 
terceiros.

O atendimento ao estudante inserido no 
Eixo acadêmico compreendeu a avaliação das 
atividades e as condições institucionais possibili-
tadas a todos os estudantes para enriquecimento 
de sua formação.

A PUC-SP implementa algumas ações sis-
temáticas e permanentes que compõem o con-
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junto das atividades curriculares e têm apresen-
tado reconhecido valor para o desenvolvimento 
do aluno. Trata-se de uma diversidade de ações, 
todas assumindo o caráter pedagógico, desta-
cando-se especialmente o estágio, a monitoria, 
a Iniciação Científi ca, os Grupos de Pesquisa, a 
Extensão e as Atividades de Intercâmbio.

Para efetivação do estágio, a Universida-
de conta com a CGE, que é órgão mediador e 
articulador das questões da área, além de cons-
tituir órgão de proposição normativa, orienta-
dor e produtor de conhecimento. As diretrizes 
do trabalho focalizam o caráter pedagógico do 
estágio, valorizam a experiência extra-escolar e 
os vinculam à educação escolar, ao trabalho e às 
práticas sociais. Há um número expressivo de 
modalidades de estágio oferecidas pelo mercado 
aos alunos, que se elevam a cada ano, indican-
do a preferência pela formação do estudante da 
PUC-SP. São realizados convênios diretos para 
efetivação do estágio. O aluno conta com canais 
importantes de divulgação, incluindo site, con-
tato direto e participação na Semana do Recru-
tamento, organizada anualmente pela CGE. 

As ações de monitoria têm caráter peda-
gógico e são integradas à pesquisa, ensino e ex-
tensão, e também favorecem alunos com bolsas 
de monitoria.

A participação do estudante nas ativi-
dades de pesquisa tem o acolhimento especial 
da Iniciação Científi ca, que tem se ampliado a 
cada ano e destaca-se pela qualidade da orien-
tação, do acompanhamento e pela abrangência, 
envolvendo os cursos das diferentes Faculdades 
dos Centros Universitários. Houve também a 
ampliação do número de grupos de pesquisa, 
que contaram com um aumento expressivo da 
participação de estudantes, tanto da Gradua-
ção como da Pós-Graduação. Fica evidenciado 
o envolvimento dos alunos com atividades de 
extensão em todos os Centros Universitários da 
PUC-SP.

A Universidade tem favorecido atividades 
de intercâmbio internacionais, abrindo espaços 

acadêmicos para o crescimento do estudante e 
da instituição. As atividades são reguladas por 
convênios e fi cam a cargo da ARII, que mantém 
a comunidade informada sobre as possibilidades 
das relações.

O estudante da PUC-SP tem um espaço 
importante para participar da vivência univer-
sitária e contribuir com a gestão. Ao lado dos 
demais segmentos, o aluno tem voz nos diferen-
tes níveis colegiados da instituição, participando 
dos processos universitários, com no mínimo 1/5 
de representação. A gestão universitária também 
tem favorecido a organização estudantil, con-
siderada um direito reconhecido e respeitado. 
Há cessão de espaços para o funcionamento 
dos treze centros acadêmicos estruturados, que 
constituem canais de comunicação do estudante 
com a Universidade. 

No âmbito da gestão, é disponibilizado 
ao aluno um sistema de informações informa-
tizado, que possibilita acesso a dados escolares, 
procedimentos de matrícula, documentos, entre 
outras facilidades. A Universidade assegura a 
comunicação on-line com a comunidade estu-
dantil, aberta ao diálogo do estudante com a 
instituição.

Algumas modalidades de bolsas, carac-
terizadas como acadêmicas, são mantidas pela 
PUC-SP. São bolsas condicionadas ao desem-
penho do estudante em atividades acadêmicas, 
que não têm o objetivo principal de custear os 
estudos. Dentre elas têm-se o Programa bol-
sa estágio, bolsa monitoria, bolsa de Iniciação 
Científi ca, Programa de Educação Tutorial-PET. 
As bolsas da Pós-Graduação são avaliadas como 
acadêmicas, dadas as exigências pedagógicas e 
de pesquisa para sua obtenção.

Foram realizadas análises de alguns indi-
cadores escolares, considerando sua importân-
cia para a refl exão da Universidade. As análises 
incidiram sobre aprovação/retenção, tempo 
para conclusão do curso e evasão. Embora re-
conhecendo que não foram utilizadas metodo-
logias sofi sticadas, os resultados apresentados 
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são reveladores da existência de uma política de 
investimento na permanência e sucesso escolar 
do aluno.

Os estudantes manifestaram-se sobre a 
Universidade, considerando sua caracterização 
e os aspectos da organização didático-pedagó-
gica dos cursos. Têm uma imagem positiva da 
PUC-SP que se compõe com elementos como 
tradição em formação profi ssional, liberdade de 
expressão e responsabilidade social. Conside-
ram, entretanto, crítica a infra-estrutura, o que 
se confi rmou em outras manifestações. A biblio-
teca, porém, recebeu uma avaliação positiva.

Os estudantes têm pouco conhecimento 
das diferentes modalidades de bolsas oferecidas 
pela Universidade, e consideraram, ainda, que 
elas pouco atendem às suas necessidades. As bol-
sas de monitoria, estágio e pesquisa têm pouca 
visibilidade para a comunidade estudantil, assim 
como as atividades comunitárias e artísticas, em-
bora mais de um terço dos estudantes reconheça 
participação nessas atividades.

A maioria dos alunos valorizou aspectos 
da organização dos cursos, tais como os conteú-
dos e os conhecimentos que compõem a matriz 
curricular, além dos aspectos relacionais, quer 
com docentes, quer pela convivência universi-
tária proporcionada pelos diferentes espaços da 
PUC-SP. Manifestando-se sobre aspectos aca-
dêmicos, aproximadamente metade dos alunos 
considerou positiva a relação ensino e pesquisa 
e ao apoio à pesquisa, mas fi zeram restrições à 
relação ensino-extensão e, especialmente, à arti-
culação da Graduação com a Pós-Graduação.

A PUC-SP vem se estruturando para 
manter um relacionamento com o egressos, 
segmento esse que se torna fi gura essencial no 
projeto institucional, diante das questões vivi-
das hoje pela educação superior. É importante 
o seu vínculo, dadas as exigências do contínuo 
processo de formação dos profi ssionais e por se 
constituir como fonte de informações sobre sua 
vivência, com vistas ao aperfeiçoamento da ins-
tituição. O Centro de Ex-alunos da instituição 

tem buscado sensibilizar o egresso para se enga-
jar nos projetos da instituição, por meio de dife-
rentes atividades. Entre as principais iniciativas, 
mantém um site específi co para o ex-aluno, além 
de um informativo on-line e um sistema de ca-
dastro. O ex-aluno tem uma imagem positiva da 
Universidade, que se compõe com os elementos: 
ensino crítico, universidade para todos, respon-
sabilidade social, excelência acadêmica e corpo 
docente qualifi cado. Há importantes manifesta-
ções dos egressos sobre a organização didática 
e o currículo que devem ser consideradas para 
tomada de decisões.

O aperfeiçoamento do atendimento 
ao estudante 

As decisões da Universidade em relação 
à dimensão atendimento ao estudante, assim 
como ocorre com as dimensões ensino, pesquisa 
e extensão, passam pela consideração do mo-
mento vivido pela Universidade, de implanta-
ção dos novos projetos de cursos que têm como 
alicerce o PDI e o PPI. 

Ainda são colocados no contexto das deci-
sões os ajustes da situação fi nanceira da Universi-
dade que afetam as políticas do atendimento ao 
estudante, enfrentando o desafi o de resguardar a 
excelência acadêmica e o compromisso social da 
Universidade.

Diante desses elementos, alguns encami-
nhamentos podem ser propostos para aprimorar 
as atividades da dimensão atendimento ao estu-
dante na PUC-SP:

Ampliar a busca e a diversifi cação de estraté-
gias, parcerias e empenhos coletivos, para via-
bilizar projetos voltados para a eqüidade no 
atendimento ao estudante, visando favorecer 
a consideração às diferenças nos seus mais 
diversos sentidos. São iniciativas essenciais, 
levando em conta a responsabilidade social 
e a dimensão fi lantrópica da Universidade, 
constante de sua missão institucional;
Implantação de política voltada para as ati-
vidades complementares, especialmente as 

•

•
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de estágio, monitoria e iniciação científi ca, 
como atividades essenciais para a formação 
do aluno, que devem ser integradas e integra-
lizadas no currículo, conforme as diretrizes 
do PPI e do PIFPEB. Há expectativas para 
ampliação do número de alunos participan-
tes dessas atividades;
Implementação de mecanismos/estratégias 
sistematizadas de análise de dados escolares 
em formatos que favoreçam sua utilização por 
docentes e gestores para tomada de decisões;

•

Efetivação de ações que favoreçam a amplia-
ção do atendimento ao estudante em sua con-
dição de estagiário, buscando parcerias que 
valorizem e priorizem o aluno da PUC-SP, 
como vem sendo encaminhado pela CGE;
Implantação de uma política institucional 
de egressos, como possibilidade de oferecer 
subsídios para o aperfeiçoamento das ações 
educacionais da Universidade e que seja inte-
grada às políticas de formação continuada.

•

•
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A política de pessoal da PUC-SP insere-se 
na preocupação da Universidade com a excelên-
cia acadêmica e está estruturada para contribuir 
no processo de crescimento e desenvolvimento 
institucional, com base no aprimoramento 
contínuo da qualidade das ações educacionais 
e serviços dos desempenhados pelos docentes e 
funcionários técnico-administrativos da insti-
tuição.

Com essa perspectiva, desde a elaboração 
da primeira versão do Estatuto da Universidade e 
do Regimento Geral, as diretrizes norteadoras da 
política de pessoal estão claramente explicitadas 
e fundamentadas no desenvolvimento huma-
nista e no diálogo constante entre as diferentes 
instâncias que compõem o quadro de profi ssio-
nais. Num processo contínuo de debates com 
a comunidade, especialmente nos espaços dos 
colegiados, tais diretrizes vêm sendo asseguradas 
e adequadas às novas demandas, o que tem gera-
do a atualização sistemática de regulamentações 
com vistas ao seu aperfeiçoamento.

O desenvolvimento da política de recursos 
humanos tem sido essencial para a consecução 
dos objetivos acadêmico-administrativo da Uni-
versidade. Reconhecendo a importância de seu 
contínuo aprimoramento, vem sendo pautada 
em investimentos na base organizacional do sis-
tema de recursos humanos para manutenção de 
um quadro de pessoal docente e técnico-admi-
nistrativo em adequadas condições de formação 
e atualização profi ssional, assim como condições 

de realização do trabalho. Passa, fundamental-
mente, pelos direitos e benefícios assegurados 
ao servidor, pela forma de desenvolvimento na 
carreira, desde a forma de ingresso, programas 
de avaliação e capacitação, e pelas relações de 
trabalho instituídas.

A missão e os objetivos institucionais têm 
norteado as políticas de admissão, carreira, acom-
panhamento e avaliação, de desenvolvimento, 
de valorização dos funcionários da instituição, 
enquanto profi ssionais e pessoas, bem como as 
condições de trabalho na Universidade.

O Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal (PDI) da PUC-SP chama a atenção para 
esses aspectos, apontando, em relação ao corpo 
docente, a existência de uma carreira delineada, 
a organização do regime de trabalho, a titulação 
e o incentivo ao aperfeiçoamento. Em relação ao 
corpo técnico-administrativo, é destacada a es-
truturação de políticas de qualifi cação e carreira, 
estabelecidas no Plano de cargos e salários e no 
Plano de desenvolvimento profi ssional.

Para apoio à gestão da área de recursos hu-
manos, a PUC-SP conta com uma Divisão de 
Recursos Humanos (DRH). Reconhecendo que 
as práticas da área em gestão de pessoas podem 
ampliar as competências individuais e as capaci-
dades organizacionais das unidades que compõe 
a Universidade, os profi ssionais da área de re-
cursos humanos têm como principal objetivo o 
desenvolvimento e o crescimento das lideranças 
administrativas e chefi as acadêmicas, para que 

V
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possam envolver os funcionários e professores 
na busca da otimização dos objetivos institucio-
nais, de acordo com os desafi os existentes.

A análise do Plano de Gestão revela as 
intenções da Universidade relativas às questões 
de pessoal, e, nesse sentido, pode-se constatar 
o estabelecimento de muitos objetivos, metas 
e ações voltadas para aspectos de qualifi cação e 
desenvolvimento dos recursos humanos. Tam-
bém verifi ca-se a preocupação com a busca de 
condições e de ajustes da política de pessoal para 
garantir a sustentabilidade da Universidade. Essa 
perspectiva inclui ações de redimensionamento 
de pessoal, com implicações diretas na revisão e 
defi nição dos processos de trabalho, promoven-
do a articulação de áreas afi ns e o reconhecimen-
to das competências setoriais.

A proposta de avaliação da dimensão po-
líticas de pessoal buscou responder às seguintes 
questões avaliativas: 

Qual o perfi l dos profi ssionais da PUC-SP 
que compõem o corpo docente e o corpo 
técnico-administrativo?
Como são desencadeadas as políticas para 
o desenvolvimento de recursos humanos? 

Para dar visibilidade a esses aspectos, o en-
caminhamento avaliativo explorou a análise de 
uma diversidade de indicadores que permitiram 
caracterizar o corpo docente, o corpo técnico-
administrativo e os especialistas da Divisão de 
Educação e Reabilitação dos Distúrbios da co-
municação (DERDIC). Foram considerados a 
qualifi cação, levando em conta a formação e a 
experiência profi ssional, a duração de vínculos 
na instituição, a situação funcional, além de as-
pectos específi cos das categorias funcionais ana-
lisadas. A avaliação também analisou aspectos 
do clima institucional, relações interpessoais, 
estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e 
profi ssional. 

O processo de auto-avaliação da dimensão 
fundamentou-se em dados constantes de fontes 

documentais da instituição e em dados origina-
dos da opinião do pessoal da PUC-SP, obtidos 
por meio de questionários. Dentre as principais 
fontes documentais destacaram-se: Regimento 
Geral da PUC-SP, Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), Plano de Gestão, Plano 
de Desenvolvimento Profi ssional: Manual de 
orientação para supervisores e outros documen-
tos da Divisão de Recursos Humanos. 

A avaliação da dimensão políticas de pes-
soal implicou momentos de trabalhos conjuntos 
com segmentos da comunidade e teve como 
interlocutores privilegiados, especialmente, 
a Divisão de Recursos Humanos (DRH) e os 
assessores das Vices-Reitorias Administrativa e 
Acadêmica. 

RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

Para responder às questões avaliativas 
orientadoras do processo de avaliação da dimen-
são, os indicadores foram assim agrupados:

Docentes: caracterização e políticas específi -
cas;
Funcionários técnico-administrativos: carac-
terização e políticas específi cas;
Especialistas da DERDIC
Políticas comuns, relativas a benefícios;
Associação de professores e de funcionários;
Manifestação dos docentes e do pessoal téc-
nico-administrativo sobre aspectos da políti-
ca de pessoal.

Docentes: caracterização 
e políticas específi cas

A PUC-SP contava, em novembro de 
2005, com 1.780 docentes. Em função de sua 
formação e experiência, eles são lotados, em sua 
grande maioria, nos Departamentos, órgãos res-
ponsáveis pelas políticas acadêmica e científi ca 
da área epistemológica de sua especifi cidade. 

•

•

•

•

•

•
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A distribuição dos docentes está apresen-
tada, na Tabela 45, pelas diferentes Faculdades 
agrupadas por Centros Universitários e Pós-Gra-
duação. Deve ser considerada, na leitura dessa 
tabela, que o vínculo do professor é identifi cado 
pelo Departamento, entretanto, o mesmo pode 
atuar em outro departamento, Faculdade/Cen-
tro regendo aulas em variados cursos, conforme 
sua área de formação e atuação.

Como salientado, as Faculdades podem 
contar com um número maior de docentes no 
semestre, conforme as disciplinas oferecidas para 
os diferentes cursos. 

A regência de classes em diferentes unida-
des é uma orientação da Universidade, que in-
centiva professores, lotados nos departamentos 
vinculados à determinada Faculdade, a assumi-
rem aulas de disciplinas em outras Faculdades 
ou na Pós-Graduação, considerando o critério 
de afi nidade à área de conhecimento do depar-
tamento. Essa regra tem por objetivo garantir 
a especifi cidade epistemológica e favorecer a 
qualidade das atividades didático-científi cas da 
área afeita ao Departamento. A presença de pro-
fessores do mesmo departamento em diferentes 
unidades tem contribuído para a construção de 
trabalhos interdisciplinares e para a integração 
da Graduação e Pós-Graduação.

Gráfico 32 – Distribuição dos professores em cursos da própria faculdade,  
outra faculdade ou na Pós-Graduação

Fonte: Divisão de Recursos Humanos. DRH/PUC-SP/ 2005.
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O Gráfi co 32 mostra essa mobilidade dos 
docentes da PUC-SP, permitindo uma visualiza-
ção por Faculdade e Centro Universitário. Essa 
mobilidade chega a atingir, em alguns casos, 
quase 60% dos professores.

1. Caracterização dos docentes

Apresentar o perfi l do docente da PUC-SP 
passa pela consideração de algumas especifi cida-
des, condicionadas pelas exigências nas regras de 
admissão, pelas condições de acesso na carreira e 
pela política de desenvolvimento dos docentes. 
Assim sendo, foram selecionados alguns descri-
tores para permitir a apreensão, não somente do 
perfi l dos docentes da PUC-SP, como de políti-
cas específi cas para essa categoria.

• Regime de trabalho 

O Estatuto da PUC-SP prevê os regimes 
de trabalho do pessoal do magistério, defi nidos 
como tempo integral ou parcial, em substituição 
ao regime de horas-aula, hoje com caráter de ab-
soluta exceção e de superação na Universidade. 
Tais regimes constituem a jornada de trabalho 
dos seguintes cargos da carreira do magistério: 
I. Professor Assistente-Mestre; II. Professor 
Assistente-Doutor; III. Professor Associado e 
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Tabela 45 – Distribuição de Professores pelas unidades de lotação – Situação Nov./05

Fonte: Divisão de Recursos Humanos – PUC-SP.

Centros 
Faculdades, Departamento de 
Teologia, Pós-Graduação e Sem 
Departamento 

Departamentos e Outros Nº de Profs 

Física 21 

Matemática 36 

Engenharia Elétrica 19 
Faculdade de Matemática, Física e 
Tecnologia 

Ciência da Computação 55 

C
C
E
T

Total 131

Antropologia 26 

Geografia 19 

História 35 

Política 20 

Faculdade de Ciências Sociais 

Sociologia 27 

Arte 51 

Multimeios 9 

Filosofia 25 

Inglês 30 

Jornalismo 34 

Linguagens do Corpo 29 

Lingüística 38 

Francês 9 

Faculdade de Comunicação e Filosofia 

Português 32 

Métodos e Técnicas em Psicologia 40 

Psicodinâmica 40 

Psicologia do Desenvolvimento 30 
Faculdade de Psicologia 

Psicologia Social 45 

Prática do Serviço Social 11 

Metodologia do Serviço Social 13 Faculdade de Serviço Social 

Fundamentos do Serviço Social 14 

 Depart. Teologia e Ciências da Religião Teologia 39 

C
C
H

Total 616

Direito Civil, Processo Civil e do Trabalho 113 

Direito Penal e Processo Penal 42 

Direito Público 47 

Direitos Difusos e Coletivos 25 

Relações Tributárias, Econôm. e Comerciais. 65 

Faculdade de Direito 

Teoria Geral do Direito 43 

Administração 101 

Atuária e Métodos Quantitativos 44 

Ciências Contábeis 34 
Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuária 

Economia 82 

C
C
JE

A

Total 596

Ciências do Ambiente 9 

Ciências Fisiológicas 13 

Cirurgia 61 

Enfermagem 23 

Medicina 77 

Faculdade de Ciências Médicas e 
Biológicas 

Morfologia e Patologia 26 

C
C
M

B

Total 209

Tecnologia da Educação 37 

Fundamentos da Educação 45 Faculdade de Educação 

Educação Física e Esportes 10 

Clínica Fonoaudiológica 50 
Faculdade de Fonoaudiologia 

Fundamentos da Fonoaudiologia 20 

C
E

Total 162

Pós Graduação Pós-Graduação 60 

Sem Departamento Sem Departamento 6 

TOTAL 1780
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IV. Professor Titular. Também atuam nesses re-
gimes tanto os docentes do quadro provisório, 
ou seja, com admissão inicial na Universidade, 
como os professores do quadro em extinção, ou 
seja, aqueles não enquadrados ou que optaram 
não ingressar na carreira e, ainda, os professores 
substitutos.

O regime de trabalho tempo integral 
(TI-40) corresponde ao regime de dedicação de 
quarenta horas semanais à Universidade. O re-
gime de tempo parcial correspondente às frações 
do regime de tempo integral. O tempo parcial 
apresenta as seguintes alternativas principais: 
trinta horas (TP-30), vinte horas (TP-20) e dez 
horas (TP-10), podendo haver alguns poucos 
casos de cargas horárias intermediárias entre os 
regimes básicos especifi cados. O horista, como 
salientado, existe em caráter excepcional e acha-
se em extinção.

A Tabela 46 apresenta a distribuição dos 
professores e o regime de trabalho.

Os dados mostraram que 46,3% dos 
docentes têm o regime integral de trabalho (TI 
40). Destaca-se que em quase metade das Fa-
culdades, ou seja, em quatro das dez indicadas, 
e também no Departamento de Teologia, esse 
percentual está acima de 60%. Quanto às outras 
seis, quatro têm entre 46% a 60% dos docentes 
em regime de quarenta horas, e em duas delas, 
Direito e Ciências Médicas e Biológicas, esses 
índices são inferiores, com 11,2% e 21,5%, res-
pectivamente, de docentes em tempo integral. 

Nas faixas de trinta a quarenta horas de 
trabalho na Universidade estão aproximada-
mente 60% dos professores. Um percentual 
bem menor de docentes, ou seja, 37% têm con-
tratos de dez a vinte horas semanais. O professor 
com contrato por hora aula constitui minoria, 
concentrando-se em uma das Faculdades – Fa-
culdade de Direito, com 18,2% nessa condição, 
o que se justifi ca pelas especifi cidades da grade 
curricular do curso, exigindo especializações 

Tabela 46 – Distribuição de professores por regime de trabalho e por Faculdades e Departamento 
de Ciências da Religião, Pós-Graduação e Sem Departamento – 2005

(*) Refere-se ao contrato por hora-aula.
Fonte: Divisão de Recursos Humanos – PUC-SP.
Obs. o total de professores de cada Faculdade corresponde ao número de docentes dos Departamentos a ela vinculados. 

Regime de Trabalho 

TP 10 TP 20 TP 30  TI 40 H.A. * TOTAL 
Faculdades, Dpto. de  
C. da Religião e outras 
situações  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Faculdade de Matemática, 
Física e Tecnologia 20 15 26 20 20 15 65 50 0 0 131 7 

Total do Departamento de 
Teologia e Ciências da 
Religião 2 5 1 3 2 5 34 87 0 0 39 2 

Faculdade de Ciências 
Sociais 5 4 13 10 13 10 96 76 0 0 127 7 

Faculdade de Comunicação e 
Filosofia 32 13 32 13 32 13 160 62 1 0 257 14 

Faculdade de Psicologia 28 18 23 15 33 21 71 46 0 0 155 9 

Faculdade de Serviço Social 2 5 2 5 4 11 30 79 0 0 38 2 

Faculdade de Direito 144 43 57 17 35 10 38 11 61 18 335 19 

Faculdade de Economia, 
Adm., Contabilidade e 
Atuária 26 10 41 16 29 11 165 63 0 0 261 15 

Faculdade de Ciências 
Médicas e Biológicas 65 31 70 34 28 13 45 22 1 1 209 12 

Faculdade de Educação 16 17 12 13 9 10 55 60 0 0 92 5 

Faculdade de Fonoaudiologia 14 20 10 14 13 19 33 47 0 0 70 4 

Pós Graduação 7 12 13 22 10 17 30 50 0 0 60 3 

Sem Departamento 1 17 0 0 0 0 3 50 2 33 6 0 

Total geral 362 20 300 17 228 13 825 46 65 4 1780 100
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muito diferenciadas. Mesmo considerando esse 
contexto, tais ocorrências têm sido encaminha-
das com soluções mais adequadas às exigências 
da Universidade.

Esse retrato do regime de trabalho da 
grande maioria dos professores da PUC-SP re-
fl ete uma política institucional de incentivo à 
ampliação da carga horária, plenamente justifi -
cada pelo maior envolvimento do docente com 
as atividades pedagógicas.

A Deliberação n° 65/78 fi xa normas sobre 
regimes de tempo integral e tempo parcial para 
o corpo docente. Instituída em 1978, manteve-
se em vigor até 2005, orientando a distribuição 
das atividades do trabalho pelos regimes e cargas 
horárias respectivas. Especifi ca que a contrata-
ção de docente em regime de tempo integral ou 
parcial fi ca subordinada ao exercício concomi-
tante de docência e, pelo menos, mais uma das 
seguintes atividades: acadêmico-administrati-
vas, pedagógicas, orientação de tese, pesquisa, 
supervisão de estágio, atendimento psicológico, 
médico ou de enfermaria nos hospitais ou clí-
nicas, ou outras modalidades de atendimento. 
Algumas atividades obedecem a normas cons-
tantes de Regulamento especifi co.

A Deliberação também normatiza a rela-
ção entre a carga horária contratual e a carga ho-
rária-aula para os docentes da Graduação, com 
as seguintes especifi cações: 
a)  quarenta horas: mais de quatorze aulas sema-

nais ou mínimo de duzentos alunos em qua-
tro turmas e em disciplina de, pelo menos, 
três créditos; 

b)  trinta horas: doze a quatorze aulas semanais 
ou 150 alunos em três turmas e em disciplina 
de, pelo menos, três créditos; 

c)  vinte horas: oito a onze aulas semanais ou 
cem alunos em duas turmas e em disciplina 
de, pelo menos, três créditos. 

d)  dez horas: quatro a sete aulas semanais ou 
cinqüenta alunos em uma turma e em disci-
plina de, pelo menos, três créditos. 

Para efeito dessa atribuição, são conside-
radas horas-aula as atividades docentes teóricas, 
de laboratório, teórico-práticas, práticas e de 
estágios vinculadas aos créditos adquiridos pelo 
aluno.

Dados institucionais revelaram que, em 
cada regime de trabalho, a dedicação ao ensino 
é variável entre o mínimo de 40% e o máximo 
de 60%. A regra geral é o mínimo de 40%. O 
restante das horas é destinado à preparação de 
aulas, participação de reuniões e outras ativi-
dades.

Dada a importância atribuída à vincula-
ção ensino-pesquisa, a Deliberação abre possi-
bilidade de unidade contratual que favorece a 
dedicação ao ensino e à pesquisa com a diminui-
ção do número de aulas semanais e do número 
de alunos.

A Deliberação 65/78 também prevê a 
pesquisa vinculada a contrato, com exigência de 
projeto aprovado pela respectiva instância aca-
dêmica à qual pertence o docente e pelo Conse-
lho de Ensino e Pesquisa, por intermédio de sua 
Comissão de Pesquisa.

Em relação à Pós-Graduação, a Delibera-
ção 65/78, válida até 2005, indica os seguintes 
parâmetros para a relação carga horária contra-
tual e as atividades docentes: 
a)  quarenta horas: dois cursos de três ou mais 

créditos cada um, mais seis a oito orientan-
dos, por semestre; 

b)  vinte horas: um curso de três, ou mais cré-
ditos, mais três a quatro orientandos, por 
semestre; 

c)  dez horas: um curso de três ou mais créditos 
ou seis a oito orientandos, por semestre.

A Deliberação 65/78 passou por uma re-
visão transitória no fi nal de novembro de 2005, 
visando a utilização da mesma no seu potencial 
de maximização. As reformulações introduzidas, 
com a Deliberação n° 01/2006, foram justifi ca-
das, não só pela necessidade de enfrentamento 
da crise econômico–fi nanceira da Universidade, 
sem prejuízo ao projeto acadêmico, como por 
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articulação dessa legislação com as inovações 
defi nidas pela Deliberação n° 12/2005, recente-
mente instituída, relativas às funções das catego-
rias da carreira docente.

As regras da Deliberação 01/2006 am-
pliaram o percentual de dedicação à regência 
de aulas, especialmente para os cargos iniciais 
da carreira: Auxiliar de ensino, Assistente Mes-
tre e Assistente doutor. Também foram melhor 
defi nidas as atividades a serem assumidas pelas 
diferentes categorias docentes para compor a 
carga horária respectiva. A nova deliberação ain-
da reviu os parâmetros de Pós-Graduação, com 
ampliação do número de orientandos a serem 
atendidos pelos docentes em função da respecti-
va carga horária contratual. 

A instituição da nova Deliberação/2006 
trouxe alterações no panorama da distribuição 
dos professores por carga horária apresentado 

anteriormente. É importante ressaltar que as 
condições previstas pela Deliberação n° 01/2006, 
conforme consta do texto, serão avaliadas se-
mestralmente, tendo em vista a transitoriedade 
do instrumento legal, que vigorará por um ano.

• Regime de trabalho, titulação 

e atuação na Universidade

A caracterização dos docentes da PUC-SP, 
relacionada ao regime de trabalho, passou pela 
análise de sua atuação, considerando as princi-
pais atividades assumidas na instituição como 
parte do contrato de trabalho. Foram especifi -
cadas: Aulas na Graduação; Aulas na Pós-Gra-
duação; Atividades acadêmico-administrativas e 
Pesquisa e Extensão vinculadas a contrato. 

Em relação à atuação docente e ao regime 
de trabalho, os dados de 2005 mostraram a se-
guinte situação:

Gráfi co 33 – Atuação dos docentes na instituição e regime de trabalho
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Fonte: Divisão de Recursos Humanos – PUC-SP.
Observação: o mesmo professor pode ser computado em diferentes atividades.

Pode-se constatar que os docentes em 
regime integral (TI 40) constituem maioria em 
todas as atividades especifi cadas, com percen-
tuais bem maiores que os docentes em regime 
parcial, possivelmente por representarem maior 
número na Universidade. Na Pós-Graduação, 
as aulas são assumidas por 72,3% de professo-
res em regime integral e, em menor escala, por 

professores em regime de tempo parcial, sendo 
de trinta horas, 12,6%, de vinte horas 10,6% e 
de dez horas, 4,4%. Na Graduação, constata-se 
uma distribuição mais eqüitativa das aulas entre 
professores de diferentes regimes de trabalho, 
inclusive TP 10, embora atuem, em maior por-
centagem, docentes em tempo integral (42,2%). 
Os poucos professores em regime de hora/aula, 
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em extinção, restringem suas atividades a aulas 
na Graduação. As atividades acadêmico-admi-
nistrativas são exercidas, predominantemente, 
por docentes em tempo integral, atingindo 
76,4%. Em escala consideravelmente menor, 
tais atividades também são exercidas por pro-
fessores em regime parcial. As atividades de 
pesquisa e extensão em contrato também são 
assumidas, predominantemente, pelos docentes 
em tempo integral, com índices maiores na pes-
quisa (81,1%).

Na Pós-Graduação há maior concentração 
de docentes TI 40, representando 81% daqueles 
que atuam nesse nível de ensino. Constatou-se 

também a ausência de professores com carga ho-
rária contratual inferior a vinte horas semanais.

Analisando a atuação docente e sua re-
lação com a titulação, como evidenciado pelo 
Gráfi co 34, pode-se constatar que, na Gradu-
ação, atuam 82,2% de docentes com titulação 
de mestre, doutor ou pós-doutor/livre-docente, 
sendo, respectivamente, 36,2%, 39,7% e 6,3%. 
Em percentuais bem menores, também atuam 
na Graduação 13,1% de docentes com a titu-
lação de graduado e 4,6% de especialista. Esse 
panorama da Graduação é revelador da política 
institucional de assegurar a melhor qualifi cação 
dos professores para assumir a missão educacio-
nal a que se propõe.

Gráfi co 34 – Atuação dos docentes na instituição e titulação

Fonte: Divisão de Recursos Humanos – PUC-SP. 
Observação: o mesmo professor pode ser computado em diferentes atividades.
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Na Pós-Graduação Stricto Sensu, as au-
las são assumidas por 25,9% de docentes com 
pós-doutorado ou livre docência e por 73,8% 
de doutores. Há ainda a presença de um mes-
tre, correspondendo a 0,2% dos que ministram 
aulas nesse nível. As atividades técnico-adminis-
trativas são exercidas por docentes com diferen-
tes graus de titulação, em porcentagens muito 
semelhantes às de sua presença na universidade.

• Qualifi cação: formação/titulação 
e experiência profi ssional

A análise da titulação dos docentes da 
PUC-SP mostrou um quadro bastante positivo, 
representando um perfi l diferenciado, se ana-
lisado o contexto das universidades brasileiras, 
públicas ou privadas:
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Gráfi co 35 – Grau de formação de professores do ensino superior: 
PUC-SP, Brasil, instituições públicas e privadas

Fonte: INEP – Censo do Ensino superior – 2003 e Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP, 2005.

A situação apresentada situa a PUC-SP 
em condição diferenciada quanto ao número 
de doutores, se compararmos com os índices 
das instituições públicas e especialmente das 
privadas, que estão aquém da média nacional. 
Em relação à formação em nível de mestrado, a 
PUC-SP apresenta números que se aproximam 
das instituições públicas, ambas com índices in-
feriores às privadas que demonstram privilegiar 
essa condição em relação ao doutorado. Se con-
siderarmos a formação em mestrado e doutora-
do dos docentes, a PUC-SP também se destaca 
em relação às demais instituições, com índice de 
85% dos docentes nessa situação, sendo que as 
públicas têm 69% e as privadas, 56%. 

A condição de maior titulação como es-
pecialização pode ser considerada exceção na 
PUC-SP, o que também a diferencia em relação 
às demais. Quanto ao grau de formação na Gra-
duação, os diferentes tipos de instituição indi-
cam situação aproximada, com situação pouco 
melhor da PUC-SP, que apresenta um número 
menor de docentes com apenas Graduação.

Os dados de 2005 mostraram que o perfi l 
dos docentes da PUC-SP se manteve basicamen-
te com as mesmas características, constatadas 
pelo censo do MEC de 2003, dado que 85% dos 
professores têm titulação de mestre ou doutor e 
pós-doutor ou livre docente, sendo que mais de 
50% têm doutorado ou pós-doutorado e livre 
docência. Pequena porcentagem de docentes 

(11,2%) tem apenas a Graduação e ainda 3,9%, 
a especialização. Dentre esses professores estão 
os do quadro em extinção, ou seja, docentes que 
não optaram pela carreira docente em 1971. 

Algumas faculdades têm um corpo docen-
te com um percentual de professores acima da 
média da instituição em relação ao número de 
doutores e pós-doutores ou livre docentes, como 
é o caso da Faculdade de Ciências Sociais (82%) 
e de Matemática, Física e Tecnologia (78%) e o 
Departamento de Teologia (73%). 

Nas situações em que ocorrem índices 
abaixo da média do número de doutores da 
PUC-SP, verifi ca-se na Tabela 47 um grande 
número de professores cursando não somente o 
mestrado como o doutorado. Esses casos estão lo-
calizados nas Faculdades de Direito, Economia, 
Administração, Ciências Contábeis e Atuariais e 
de Ciências Médicas e Biológicas, em que, em-
bora as porcentagens de docentes com mestrado 
e doutorado sejam altas (73%, 82% e 73%, res-
pectivamente), apresentam índices de doutores 
aquém da média da PUC-SP. Especifi camente 
na Faculdade de Direito, a porcentagem de pro-
fessores com formação em Graduação (26%) é 
maior que a média da instituição (11%); o mes-
mo ocorre com a Faculdade Ciências Médicas e 
Biológicas, em relação à especialização (20%), 
sendo a média da PUC-SP 4%. Como salien-
tado, muitos desses professores estão cursando 
mestrado ou doutorado. Nessa situação, estão 
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Tabela 47 – Distribuição dos docentes pelas Faculdades segundo sua titulação atual 
e titulação em curso – novembro 2005

Fonte: Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP.

Titulação Cursando Pós Faculdades e Dpto. de  
C. da Religião Grad % Esp % Me % Dr. % 

PD/
LD

% Me % Dr. % Total

Fac. de Matemática, Física 
Tecnologia 

2 2 3 2 44 34 66 50 16 12 3 10 27 90 30 

Dep. de Teologia e C. da 
Religião 

0 0 0 0 9 23 24 62 6 15 0 0 2 100 2 

Fac. de Ciências Sociais 4 3 2 2 18 14 82 65 21 17 3 19 13 81 16 

Fac. de Comunicação e 
Filosofia 

25 10 5 2 79 31 121 47 27 11 7 14 44 86 51 

Fac. de Psicologia 21 14 4 3 40 26 83 54 7 5 1 5 21 95 22 

Fac. de Serviço Social 0 0 0 0 16 42 19 50 3 8 0 0 7 100 7 

Fac. de Direito 86 26 4 1 137 41 83 25 25 7 23 26 64 74 87 

Fac. de Econ., Adm. 
Contab.Atuariais 

38 15 10 4 99 38 97 37 17 7 19 28 50 72 69 

Fac. de Ciências Médicas e 
Biológ. 

16 8 41 20 65 31 75 36 12 6 7 32 15 68 22 

Fac. de Educação 3 3 1 1 25 27 56 61 7 8 1 7 14 93 15 

Fac. de Fonoaudiologia 4 6 0 0 20 29 42 60 4 6 2 40 3 60 5 

Pós Graduação 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 

Sem Departamento 0 0 0 0 0 0 42 70 18 30 0 0 1 100 1 

Total geral 199 11 70 4 552 31 796 45 163 9 66 20 261 80 327

muitos professores de cursos de áreas novas ou 
de disciplinas com especifi cidades em que não 
há titulados entre os profi ssionais notáveis, mas 
são contratados com a exigência estatutária de 
obterem o grau de mestre ou doutor. Tais situa-
ções estão sendo revistas, com base nas regras da 
Deliberação 01/06.

A qualifi cação do corpo docente da PUC-
SP sempre se revelou um marco da instituição, 
constituindo preocupação da política e dos 
planos institucionais, como consta do PDI e 
do Plano de Gestão. A imagem da instituição 
revelada pelos docentes e alunos da Univer-
sidade, apresentada no relatório da dimensão 
Missão Institucional e PDI, mostra a categoria 
“qualifi cação do corpo docente” como um dos 
cinco principais elementos de composição dessa 
imagem. 

Quanto à titulação relacionada com o re-
gime de trabalho do docente, os dados eviden-
ciaram uma política da PUC-SP de priorizar a 
presença de docentes mais qualifi cados atuando 
na instituição. Tal política está sendo reforçada 

e mais enfatizada com a instituição da Delibe-
ração 01/2006, que passou a vigorar a partir de 
23/11/06.

A qualifi cação também se defi ne pelo 
tempo de experiência do profi ssional. Teóricos da 
área, como Zeichner (1995), Mizukami (1996), 
entre outros, têm analisado a importância 
de se reconhecer o professor como produtor 
de conhecimentos referentes à sua profi ssão, 
da relevância de sua prática e de seu saber da 
experiência associado a um processo refl exivo. 
Portanto, o tempo está associado à produção 
científi ca do professor na área de atuação e aos 
espaços e condições oportunizadas para diálogos 
e aperfeiçoamento da prática. 

A Tabela 48 e o Gráfi co 36 mostram o 
tempo de exercício no magistério do ensino 
superior dos professores em exercício na PUC-
SP, com uma distribuição em faixas de idade. 
Evidenciou-se uma heterogeneidade de situa-
ção, com predomínio de professores com larga 
experiência, ou seja, metade dos docentes tem 
de 11 a 28 anos de magistério.
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Tabela 48 – Distribuição dos professores segundo o tempo de magistério do ensino superior – 
dezembro 2005

Fonte: Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP. Dados fornecidos por 1.642 professores.

Tempo de Exercício Profissional no Magistério do Ensino Superior em Anos - Nov./05 

Faixas Nº de Professores Percentual 

Até 10 anos 369 22,5 

Entre 11 e 19 anos 432 26,3 

Entre 20 e 28 anos 394 24,0 

Mais de 28 anos 447 27,2 

Total 1642 100,0 

Gráfi co 36 – Professores da PUC-SP e tempo de magistério no ensino superior

Fonte: Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP/2005.
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Outro aspecto a ser assinalado é o fato 
de a experiência no magistério dos docentes da 
PUC-SP estar concentrada no ensino superior. 
Observa-se que há um percentual de apenas 
25% com experiência no magistério do ensino 
fundamental e médio. Essa presença, entretan-
to, é importante na instituição, considerando 
a existência da oferta de cursos voltados para a 
formação de docentes (onze cursos dentre os 32 
oferecidos, além de habilitações). Tal experiência 
constitui elemento importante para a constru-
ção de propostas pedagógicas calcadas também 
em dados da vivência dos docentes.

• Produção dos docentes e publicações 

– período 2003-2005

A questão da produção dos docentes pode 
ser analisada sob duas perspectivas: por um 
lado, considerando a importância da produção 
e a democratização do conhecimento científi co 
pela instituição universitária, e, por outro, como 
fonte de atualização do docente. Cumpre salien-
tar que essas perspectivas dão uma dimensão 
signifi cativa para a produção dos profi ssionais, 
especialmente se desvinculada de uma simples 

medição da produtividade, que contribui para 
instalar uma lógica competitiva e fragmentada, 
sem ecos para o aperfeiçoamento do profi ssional 
e da instituição. 

Os dados referentes ao período 2003-
2005 revelaram, conforme a Tabela 49, signifi -
cativa produção dos docentes nas modalidades: 
livros ou capítulos de livros publicados, artigos 
em periódicos científi cos e trabalho em anais, 
atingindo a faixa de quase 50% dos professores. 
Nos demais tipos de produção, os índices de 
participação dos docentes é menor, com 27% 
apresentando projetos e/ou produções técnicas, 
artísticas e culturais; 25% com produção didáti-
co-pedagógica relevante e apenas 8% com reali-
zação de traduções de livros ou artigos publica-
dos, assim como 8% apresentando propriedade 
intelectual. 

O conjunto de dados sobre a produção dos 
docentes ainda revelou que 34% não tiveram ne-
nhuma produção no período analisado. Esses ín-
dices foram considerados aquém das expectativas 
da instituição, tendo gerado hipóteses de equívo-
cos ou de falta de empenho no preenchimento 
das planilhas de coleta de dados por parte dos 
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professores. Esse último aspecto parece constituir 
um elemento da cultura da instituição e tem me-
recido atenção dos órgãos gestores.

Dados institucionais indicaram que a 
maioria dos docentes que informaram sobre 
sua produção apresenta, em cada tipo, de uma 
a três produções. Também indicou a existência 
de um grupo de docentes com elevado número 
de trabalhos produzidos, com acima de sete e 
chegando a mais de oitenta trabalhos ou publi-
cações. A Tabela 50 possibilita uma análise mais 
detalhada da produção dos docentes.

A PUC-SP tem se mostrado atenta à pro-
dução de conhecimento pelos professores, tendo 
colocado o incentivo e a avaliação da produção 
científi ca dos docentes como um dos objeti-
vos do Plano de gestão 2004-2008, buscando 
atingir o mínimo de uma publicação ao ano e o 
cadastramento dessas publicações. 

• Duração de vínculos na instituição

A permanência do docente na instituição 
está associada a políticas de aperfeiçoamento, 
possibilidades de progressão na carreira, apo-
sentadoria, condições de trabalho e ambiente de 
relações.

A análise dos dados relativos ao tempo de 
vínculo dos docentes na PUC-SP revela uma 
concentração quase homogênea de docentes em 
três faixas: dois a dez anos (28,3%), onze a vinte 
anos (28,1%) e 21 a trinta anos (25,8%). Verifi -
cou-se que aproximadamente 40% dos docentes 

têm mais de 21 anos de vínculo com a PUC-SP. 
É pequena a porcentagem de docentes com me-
nos de dois anos (3,7%), o que é revelador de 
poucos ingressantes em 2004-2005.

Associando-se tempo de vínculo e titula-
ção, como mostrado na Tabela 51, pode-se ana-
lisar que, em quase todas as faixas de vínculo, há 
docentes com as diferentes titulações constantes 
da tabela, revelando que a partir de dois anos na 
Universidade o docente vai dando continuidade 
ao seu aperfeiçoamento e atingindo as titulações 
mais altas. São exceção alguns docentes do qua-
dro em extinção, que optaram por não ingressar 
na carreira do magistério.

2. Políticas específi cas relacionadas 
ao docente

• Plano de Carreira

A partir de 1971, foi estruturada a carreira 
do magistério da PUC-SP, passando a constar do 
Estatuto da Universidade, tendo sido detalhada 
no Regimento Geral aprovado pelo Conselho 
Federal de Educação em 1977. 

Os cargos da carreira do magistério estão 
compreendidos nas seguintes categorias: I. Pro-
fessor Assistente Mestre, II. Professor Assistente 
Doutor, III. Professor Associado e IV. Professor 
Titular.

Têm acesso à carreira os docentes do 
quadro provisório ingressantes na Universidade 

Tabela 49 – Produção dos professores da PUC-SP: tipo, número. Período: 2003-2005. Dez. 2005

Fonte: Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP. 
Dados fornecidos por 1.642 professores.

Produções Nº de Produções 
% de Professores 

com produção  

Livros ou capítulos de livros publicados 3240 44% 

Artigos publicados em periódicos científicos 3963 46% 

Trabalhos publicados em anais 5024 40% 

Traduções de livros ou artigos publicados 553 8% 

Propriedade intelectual 523 8% 

Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais 6364 27% 

Produção didático pedagógica relevante, publicada ou não 
(Palestras com profissionais convidados, eventos, etc.) 

3042 25% 

Total geral 22709
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Tabela 50 – Produção dos professores: distribuição por tipo e faixas de produções

Fonte: Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP. Dados fornecidos por 1.642 professores.

Produções dos docentes da instituição 

Nº de livros ou capítulos Nº de Professores Percentual 

Nenhuma 945 57,6 

1 ou 2 publicações 357 21,7 

De 3 a 10 publicações 287 17,5 

De 11 a 78 publicações 53 3,2 

N
a 

m
es

m
a 

ár
ea

 

Total 1642 100 

Nº de livros ou capítulos Nº de Professores Percentual 

Nenhuma 1542 94 

Uma ou mais publicações 100 6 

Li
vr

o
s 

o
u
 c

ap
ít
u
lo

s 
d
e 

liv
ro

s 
p
u
b
lic

ad
o
s

E
m

 o
u
tr

a 
ár

ea

Total 1642 100 

Nº de Artigos Nº de Professores Percentual 

Nenhum 925 56,3 

De 1 a 3 publicações 432 26,3 

De 4 a 10 publicações 225 13,7 

De 11 a 89 publicações 60 3,7 

N
a 

m
es

m
a 

ár
ea

 

Total 1642 100 

Nº de Artigos Nº de Professores Percentual 

Nenhum 1473 90 

Uma ou mais publicações 169 10 A
rt

ig
o
s 

p
u
b
lic

a
d
o
s 

em
 

p
er

ió
d
ic

o
s 

ci
en

tí
fi
co

s 

E
m

 o
u
tr

a 
ár

ea

Total 1642 100 

Nº de Traduções Nº de Professores Percentual 

Nenhuma 1516 92,3 

De 1 a 3 Traduções 93 5,7 

De 4 a 85 Traduções 33 2,0 

T
ra

d
u
çõ

es
 d

e 
liv

ro
s 

o
u
 

ar
ti
g
o
s

p
u
b
lic

ad
o
s

Total 1642 100% 

Nº de Trabalhos Nº de Professores Percentual 

Nenhum 1131 68,9 

De 1 a 6 Trabalhos 358 21,8 

De 7 a 15 Trabalhos 117 7,1 

De 16 a 87 Trabalhos 36 2,2 R
es

u
m

id
o
s 

Total 1642 100 

Nº de Trabalhos Nº de Professores Percentual 

Nenhum 1173 71,4 

De 1 a 6 Trabalhos 393 23,9 

De 7 a 15 Trabalhos 60 3,7 

De 16 a 49 Trabalhos 16 1,0 T
ra

b
al

h
o
s 

p
u
b
lic

ad
o
s 

em
 A

n
ai

s 

C
o
m

p
le

to
s 

Total 1642 100 

Tabela 51 – Professores da PUC-SP por titulação e duração de vínculo empregatício-2005

Fonte: Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP. 

Tempo de Vinculo Empregatício 

Menos de 2 a  2 a 10 anos 11 a 20 anos  21 a 30 anos Mais de 30 a. TOTALTitulação 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº 

PD/LD 2 1,2 43 26,4 32 19,6 52 31,9 34 20,9 163 

Doutor 24 3 218 27,4 212 26,7 202 25,4 139 17,5 795 

Mestre 28 5,1 191 34,6 165 29,9 129 23,4 39 7,1 552 

Especialista 2 2,9 14 20 21 30 19 27,1 14 20 70 

Graduação 10 5 38 19 70 35 58 29 24 12 200 

Total 66 3,7 504 28,3 500 28,1 460 25,8 250 14 1780 
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após cumprimento de período probatório de 
dois anos nas funções compatíveis com as de 
Auxiliar de Ensino, Assistente Mestre e Assis-
tente Doutor.

Desde a defi nição inicial da carreira foram 
enfatizadas exigências de processos de seleção 
para ingresso e de concursos para viabilizar a 
promoção, com valorização da produção didá-
tica e científi ca, além da previsão de provas de 
diferentes naturezas, de titulação mínima e de 
tempo de interstício, como condição de acesso a 
níveis mais elevados da carreira.

A carreira tem sido objeto de aperfeiço-
amento na Universidade, buscando atender às 
novas demandas e à política de qualifi cação dos 
professores. Nesse sentido, foram produzidos 
inúmeros documentos legais para regulamentar 
aspectos relativos ao Corpo Docente e à Car-
reira do Magistério, resultantes de um processo 
de discussão pela comunidade e aprovação na 
instância colegiada superior – o Conselho Uni-
versitário (CONSUN).

Historicamente, ocorreram três momen-
tos de ampla regulamentação das questões da 
carreira, que se efetivaram com deliberações es-
pecífi cas: 1984 (Del. 95/84), 1994 (Del. 01/94) 
e 2005 (Del. 12/05).

Deliberação 95/84: aprova o regulamento 
dos concursos de ingresso e promoção na 
carreira. Trata-se da primeira regulamentação 
mais detalhada sobre o assunto. Tal delibe-
ração vigorou até 94, tendo sido revista em 
alguns aspectos pelas seguintes deliberações.
Deliberação 105/85: altera redação de artigo 
da Deliberação n° 95/84. Tal deliberação foi 
revogada pela Deliberação 1/97.
Deliberação 113/85: altera aspectos da De-
liberação n° 95/84 relativos a regras para 
concurso de ingresso e promoção na carreira. 
Tal deliberação foi revogada pela Deliberação 
1/98.
Deliberação 03/90: revoga artigo da Delibe-
ração 95/84.

–

–

–

–

Deliberação 05/93: suspende a vigência das 
Deliberações 95/94 e 03/90, para revisão das 
orientações para concursos. 
Deliberação n° 01/94: Defi ne novas regras 
para os concursos de ingresso e promoção na 
carreira, substituindo a Deliberação n°95/84. 
Tal deliberação vigorou até 2005, tendo sido 
revista ou complementadas em alguns aspec-
tos pelas deliberações.
Deliberação 03/94: Deliberação 02/95 e De-
liberação 1/98 que alteram ou complemen-
tam parcialmente a Deliberação 01/94. 
–Deliberação n° 01/97 e 1/98: tratam de 
aspectos de títulos acadêmicos e foi revoga-
da pela Deliberação 02/2000, 06/2000 e n° 
15/2000.
Deliberação n° 08/2000: dispõe sobre crité-
rios de desempate em concursos para ingresso 
e promoção na carreira docente.

A Deliberação 12/05 foi resultado dos 
debates sobre questões do quadro do pessoal do-
cente e teve como foco a atualização da carreira 
docente integrando-a aos planos acadêmicos 
dos departamentos, procurando superar algu-
mas questões como a concentração de docentes 
nas classes mais altas em alguns departamentos e 
regras pouco precisas para a progressão. 

Calcada na busca pela excelência acadê-
mica, a nova orientação legal instituiu, entre 
outros, dois aspectos inovadores: a exigência de 
um processo de avaliação contínua dos docentes 
como condição para ingresso e promoção na 
carreira, além da reorientação das funções dos 
departamentos, que passaram a integrar suas 
funções administrativas com a gestão do conhe-
cimento nas áreas específi cas. 

A Deliberação 12/05 está sendo objeto de 
regulamentação, com vista ao estabelecimento 
de diretrizes mais claras e específi cas para sua 
implementação. 

Os principais debates concentraram-se na 
defi nição dos índices de vagas por categoria da 
carreira. O quadro vigente na Universidade ca-

–

–

–

–

–
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Tabela 52 – Concursos de promoção na carreira realizados na PUCSP– Período1995-2004

Fonte: Divisão de Recursos Humanos PUC-SP.

Evolução dos concursos 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Assist. Mestre 55 37 46 41 29 23 31 54 33 33 

Assist. Doutor 42 36 51 37 43 36 42 63 60 63 

Associado 10 18 24 29 33 38 29 30 39 27 

Titular 14 5 17 9 14 22 21 27 27 28 

Total 121 96 138 116 119 119 123 174 159 151 

racterizava-se quase como “pirâmide invertida”, 
como divulgou o jornal da PUC-SP. Muitos de-
partamentos apresentavam índices de docentes 
no topo da carreira superior aos índices propos-
tos, havendo várias unidades com mais de 40% 
de titulares. Em 2005, assim se distribuíam os 
docentes nas categorias da carreira: Titulares: 
15,78%; Associados: 8,32%; Assistentes dou-
tores: 22,45%; Assistentes mestres: 30,88%; 
Auxiliares de ensino: 19,94%.

A Tabela 52 mostra uma visão histórica 
dos concursos de progressão na carreira realiza-
dos na Universidade no período 95 a 04, eviden-
ciando as possibilidades oferecidas de ascensão 
às diferentes categorias da carreira.

As normas para aplicação da Deliberação 
12/05, que regulamentam as novas regras para 
ingresso e promoção dos docentes, estão sendo 
debatidas exaustivamente pelos órgãos colegia-
dos na busca de caminhos que atendam às ne-
cessidades acadêmicas e às condições fi nanceiras 
da Universidade. 

• Admissão e progressão

Coerente com os princípios e as defi nições 
do estatuto da Universidade, todas as proposi-
ções e posteriores revisões das regras orientado-
ras das questões relativas ao ingresso de docentes 
na Universidade e de promoção na carreira são 
calcadas em processos seletivos e de promoções 
transparentes e com exigência de concursos e 
titulação. 

O corpo docente da Universidade é com-
posto por professores que integram o quadro de 
pessoal docente e por professores substitutos e 
convidados.

Os substitutos são contratados por um 
processo seletivo para substituição de professores 
do quadro de pessoal em licença. Os convida-
dos são contratados para atribuições de ensino 
e/ou pesquisa, de caráter provisório e periódico, 
mediante ratifi cação pelos diferentes colegia-
dos. Esses professores, porém, não compõem o 
quadro de pessoal docente e não têm acesso à 
carreira do magistério.

O quadro de pessoal docente é integra-
do pelos professores do quadro de carreira do 
magistério, do quadro provisório e o quadro em 
extinção. Fazem parte do quadro em extinção 
os professores que não foram enquadrados na 
carreira, quando de sua instituição em 1971, 
ou que optaram por não ingressar na carreira. 
Integram o quadro provisório os docentes com 
admissão inicial na Universidade. Tal admissão 
é feita em caráter probatório de dois anos, nas 
funções compatíveis com as de Auxiliar de Ensi-
no, Assistente-Mestre e Assistente-Doutor e tem 
o caráter de iniciação das atividades docentes.

A admissão inicial demanda processo 
seletivo aberto, por meio de edital do Diretor 
da respectiva Faculdade, mediante solicitação 
do Departamento interessado. O resultado é 
aprovado pelo Conselho Departamental e ho-
mologado pelo Conselho de Centro. Cumprido 
o período probatório e fundado em processo 
avaliativo, os professores do quadro provisório 
poderão integrar a carreira do magistério na ca-
tegoria correspondente a sua titulação, conforme 
vagas existentes no quadro do Departamento.

A promoção para os demais cargos da car-
reira, ou seja, para Professor Associado e Titular, 
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ocorre por concurso de avaliação de mérito de 
trabalhos realizados, sendo também condiciona-
da à titulação mínima e à exigência de tempo na 
categoria anterior. Os concursos exigem a cons-
tituição de bancas examinadoras, referendadas 
pelo Conselho Universitário. 

A titulação como pré-requisito para ins-
crição nos concursos, assim se defi ne para as di-
ferentes categorias: graduação ou especialização 
para Auxiliar de Ensino, mestrado para Assis-
tente-Mestre e doutorado ou livre-docência para 
Assistente Doutor, Associado e Titular. 

As regras para ingresso e promoção, em-
bora sigam as diretrizes constantes do Estatuto 
da Universidade, foram reordenadas pela De-
liberação 12/05. Prevê exigências de formação 
compatível com a área epistemológica, a pro-
dução didática e científi ca, a experiência profi s-
sional, a participação institucional e a atuação 
pedagógica. 

Alguns detalhamentos das regras de pro-
moção ainda estão sendo regulamentados por 
meio de outros dispositivos legais. 

• Aperfeiçoamento

A qualidade do trabalho docente requer 
empenho e atualização constante, bem como a 
disposição pessoal em contribuir para o avanço 
do conhecimento em sua área em função das 
grandes questões contemporâneas. A qualidade 
do ensino está estritamente relacionada com 
a qualidade da formação dos docentes. Nesse 
contexto, as políticas de pessoal têm um papel 
fundamental para ampliar as possibilidades de 
desenvolvimento dos profi ssionais. 

Alguns aspectos da política adotada pela 
PUC-SP para o pessoal docente deixam clara 
a preocupação com o desenvolvimento desse 
profi ssional, na medida em que são incentiva-
dos níveis mais altos de formação. Destaca-se o 
caráter de exceção do regime horista e a manu-
tenção de um número expressivo de professores 
efetivos com maior carga horária, como condi-

ção para maior envolvimento com as propostas 
educacionais e participação no projeto coletivo 
da instituição. 

Outras ações concretas de incentivo à for-
mação em níveis mais elevados estão presentes 
na instituição. Por um lado, há a própria con-
dição, estabelecida no Estatuto, exigindo que o 
professor iniciante como Auxiliar de Ensino e 
portador da Graduação plena, se vincule a um 
programa de Pós-Graduação para que, num 
prazo de cinco anos, obtenha o grau de mestre 
ou doutor. 

Por outro lado, desde a reforma univer-
sitária de 1970, foi desenvolvido na PUC-SP, 
com prioridade, um programa de incentivo à 
capacitação docente, concomitantemente a uma 
política de introdução da pesquisa como ativi-
dade corrente na Universidade, associada ao en-
sino. Para estimular e viabilizar essas propostas, 
criou-se o Fundo de Apoio à Pesquisa – FAP, em 
1976, vinculado e administrado pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, por 
meio da sua Comissão de Pesquisa. O Fundo 
fi nancia, no caso dos professores, a concessão 
de horas contratuais de trabalho aos docentes 
para elaboração e/ou conclusão de dissertações e 
teses, para realizar projetos de pesquisa por pro-
fessores doutores, bem como para participação 
em congressos e eventos científi cos.

As modalidades de “apoio e auxílio do-
centes” por meio da verba FAP são: –Programa 
de Pesquisa – Capacitação Docente; Projetos de 
Pesquisa Doutor; Projetos de Pesquisa Interdis-
ciplinar; Projetos de Pesquisa Institucional; Au-
xílios para participação em eventos científi cos; 
Auxílio para impressão de dissertações ou teses. 
No período 2004-2005, a instituição tem-se 
voltado para o apoio às primeiras quatro moda-
lidades indicadas.

Dados e análises mais detalhadas sobre 
esse item podem ser encontrados, neste relató-
rio, no tópico referente à dimensão Pesquisa.

Constatou-se que a instituição tem ofere-
cido, predominantemente, auxílios dirigidos à 
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capacitação docente (88% em 2004 e 85% em 
2005), com o objetivo de investir na qualifi ca-
ção do professor da PUC, quer na condição de 
pesquisador-doutor, quer naquela referente ao 
seu aperfeiçoamento acadêmico. Assim proce-
dendo, a Universidade favoreceu a formação de 
grande parte do seu corpo docente em cursos 
de Pós-Graduação Stricto Sensu, tanto Mestrado 
como Doutorado. 

Ao lado desse incentivo, acordos da ins-
tituição com a Associação dos Professores da 
PUC-SP (APROPUC) também favoreceram o 
aperfeiçoamento do profi ssional. É o caso de li-
cenças remuneradas – total ou parcial – de suas 
atividades acadêmicas, com o objetivo de quali-
fi cação acadêmica, como licença acadêmica para 
qualifi cação no exterior e a licença e redução 
parcial para qualifi cação acadêmica (mestrado 
ou doutorado). 

Os acordos também geraram a concessão 
de bolsas aos docentes, para a realização dos 
cursos de Pós-Graduação. Em 2005, foram con-
cedidas 117 bolsas para Mestrado e 181 bolsas 
para Doutorado.

A qualifi cação do quadro dos docentes da 
PUC-SP, já descrita, que se destaca pelo grande 
número de titulados, pode ser considerada um 
indicador importante dos refl exos da política de 
aperfeiçoamento adotada pela instituição. 

• Avaliação dos docentes

Um aspecto de destaque na política de 
desenvolvimento docente é a existência de car-
reira do magistério, há longo tempo instituída, 
apresentando regras de acesso e promoção con-
dicionadas à realização de concursos, à titula-
ção, à produção docente e associadas a ganhos 
salariais.

A Deliberação 12/05, que estabeleceu 
novas regras para carreira docente, tem como 
ponto central a instituição de um processo de 
avaliação contínua dos professores, baseada no 
plano acadêmico de cada departamento.

A referida avaliação tem o objetivo de 
acompanhar, em caráter permanente, o desem-

penho acadêmico de todos os professores do 
quadro de carreira do magistério, do quadro 
provisório e do quadro em extinção. Orienta-
ções mais específi cas e a sistematização do pro-
cesso de avaliação docente vêm sendo defi nidas 
e regulamentadas na Universidade, mediante 
amplo debate nos espaços colegiados. 

• Sistema eletrônico de cadastro docente

Mereceu destaque a implantação do sis-
tema eletrônico de cadastro docente em 2005, 
coordenado pela Divisão de Recursos Humanos 
(DRH) e seu setor de Cadastro Acadêmico, com 
apoio especializado da Assessoria de Políticas 
Tecnológicas (APT). Essa providência, prevista 
no Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), constituiu-se necessidade que se impunha 
à Universidade como instrumento fundamental 
para gerência do elevado número de docentes. 

Funcionários técnico-
administrativos: caracterização e 
políticas específi cas

Os funcionários técnico-administrativos 
da PUC-SP se distribuem pelas seguintes cate-
gorias funcionais: Administrativo, Acadêmico-
Administrativo, Operacional e desenvolvem 
suas atividades em setores dos diferentes campi 
da universidade. 

Os funcionários Administrativos desem-
penham suas funções nos setores administrati-
vos da universidade, nos vários campi. 

Os funcionários Acadêmico-Administra-
tivos atuam junto às secretarias dos diferentes 
Centros, Faculdades, Pós-Graduação, Reitoria, 
Divisão de Educação e Reabilitação de Defi -
cientes Auditivos (DERDIC) ou em setores que 
realizam acessoria técnica de natureza acadêmi-
ca, como é o caso da Consultoria Técnico-Aca-
dêmica (Consultec). 

A categoria Operacional compreende os 
cargos ocupados por funcionários responsáveis 
pela limpeza, copa e manutenção da Universi-
dade.
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Dentro dessas três categorias encontram-se 
funcionários que ocupam cargos não avaliados 
por exercerem funções instituídas na Universi-
dade para atender novas demandas de trabalho e 
funcionários que não aceitaram o enquadramento 
proposto na ocasião da implantação do Plano de 

Cargos e salários. Para facilitar a demonstração, 
estaremos identifi cando esses dois grupos como 
categorias: Categoria Cargos Não Avaliados e 
Categoria Cargos Não Enquadrados.

Os funcionários estavam assim alocados 
nos diferentes campi da PUC-SP: 

Tabela 53 – Número de funcionários técnico-administrativos dos diferentes campi da PUC-SP 
por categoria funcional – novembro 2005

Fonte: Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP. 

Monte Alegre Marques de 
Paranagua 

DERDIC Sorocaba Total 
Categoria Funcional 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Administrativo 221 25,9 9 17,3 9 27,3 223 55,3 462 34,4 

Acadêmico-
Administrativo 440 51,5 16 30,8 15 45,5 11 2,7 482 35,9 

Operacional 56 6,6 13 25,0 5 15,2 4 1,0 78 5,8 

Cargos não Avaliados 91 10,7 8 15,4 1 3,0 150 37,2 250 18,6 

Cargos não Enquadrados 46 5,4 6 11,5 3 9,1 15 3,7 70 5,2 

TOTAL 854 63,6 52 3,9 33 2,5 403 30,0 1342 100 

Constatou-se que as categorias Adminis-
trativo e Acadêmico-Administrativo concen-
tram o maior número de funcionários (70,3%). 
O número desses funcionários é elevado, parti-
cularmente no campus Monte Alegre, o que é 
justifi cável por se tratar do campus com maior 
número de Faculdades e de órgãos de gestão da 
Universidade. No campus Sorocaba também se 
verifi cou um elevado número de funcionários 
administrativos (55,3%), sendo explicável pelas 
exigências do Hospital Santa Lucinda.

Chamou a atenção o elevado número de 
cargos não avaliados, 250, ou seja, 18,6% dos 
funcionários da Universidade, o que é indicativo 
da necessidade de ações voltadas para regulariza-
ção dessas situações.

Quanto aos Operacionais, os dados mos-
traram um reduzido número em todos os campi, 
o que se justifi ca pela política que vem sendo 
implantada na Universidade, de contratação 
de empresas terceirizadas para a realização de 
diferentes serviços. Em 2005, a Universidade 
contava com serviços terceirizados de limpeza, 
segurança e copa.

Para atender às necessidades dos campi da 
capital (Monte Alegre, Marquês de Paranaguá, 

Santana e DERDIC) e dos prédios da COGE-
AE, a Universidade mantinha, em 2005, a ter-
ceirização dos seguintes serviços: Segurança: 55 
postos, pelas empresas Graber, Elma e DRILLI; 
Limpeza: 186 colaboradores, pela empresa 
EPS– Paulista; Copa: três copeiras, pela empresa 
EPS– Paulista. 

Para atender o campus Sorocaba foram ter-
ceirizados os serviços de Limpeza: pela empresa 
Brasanitas; – Segurança: pelas empresas Elma e 
Graber; Serviços específi cos do Hospital: pelas 
empresas Nici Infectologia S/C Ltda; Oliver 
Clean; UNI-TEC/Serviços de Radiologia Ltda. 
Em 2005, eram mantidos 106 funcionários ter-
ceirizados para funções junto ao Hospital Santa 
Lucinda e à faculdade.

1. Caracterização dos funcionários 
técnico-administrativos

• Categorias funcionais e carga horária

Para analisar a carga horária dos funcio-
nários, foram consideradas as faixas: “menos de 
20 horas semanais”; “de 21 a 30 horas” e “de 31 
a 40 horas”.
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O Gráfi co 37 apresenta a distribuição das 
cargas horárias por campus universitário. Os 
dados evidenciaram uma grande concentração 
no regime de mais de trinta horas semanais de 
trabalho, em todos os campi (de 88% a 97% dos 
funcionários).

Analisando-se a situação da carga horária 
por categoria funcional, constatou-se que as 
porcentagens de concentração com carga horá-
ria de mais de trinta horas atingiram faixas de 
90% ou mais para a maioria das categorias, com 
exceção de “Cargos não avaliados” e “Cargos não 
enquadrados” em que essas porcentagens foram 
de 50% a 70%, especialmente nos campi Monte 

Alegre e Marquês de Paranaguá. Nesses casos, 
constatou-se que uma porcentagem de 24% a 
33% dos funcionários concentra-se na faixa de 
21 a trinta horas de trabalho.

• Duração de vínculos 

A duração de vínculos refl ete a estabilida-
de dos funcionários na instituição, assim como a 
adoção de políticas para admissão e aposentado-
ria. O Gráfi co 38 mostra como se apresentava, 
em 2005, a duração de vínculos dos funcio-
nários na PUC-SP e nos diferentes campi, por 
categoria funcional.

Gráfi co 37 – Funcionários técnico-administrativos dos diferentes campi da PUC-SP: carga horária

Fonte: Divisão de Recursos Humanos, PUC-SP.
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Gráfi co 38 – Distribuição dos funcionários técnico-administrativos da PUC-SP 
dos diferentes campi por tempo de vínculo empregatício

Fonte: Divisão de Recursos humanos (DRH).
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Constatou-se uma concentração de fun-
cionários nas faixas de dois a dez anos (35,7%) 
e de onze a vinte anos (26,8%) de vínculo com 
a PUC-SP, o que corresponde a 62,5% dos pro-
fi ssionais em 2005. Essa situação é predominante 
no campus Monte Alegre (70%) e no campus 
Marquês de Paranaguá (56%). No campus DER-
DIC, há uma distribuição que tende a ser quase 
eqüitativa nas diferentes faixas, com predomínio 
de funcionários com mais tempo de instituição, 
e, no campus Sorocaba, verifi cou-se maior con-
centração de funcionários mais novos: 32%. 

Os dados revelaram que, nos campi Mon-
te Alegre e Sorocaba, há uma grande porcen-
tagem de Cargos não avaliados com menos de 
dois anos, possivelmente por terem sido criadas 
novas modalidades de funções nesses campi. 

• Qualifi cação: titulação

A PUC-SP apresenta índices que revelam 
uma situação diferenciada, na medida em que 
mantém em seu quadro de funcionários técni-
cos e administrativos uma grande porcentagem 
(42%) de portadores de formação em nível 
superior, como pode ser analisado pelo Gráfi co 
39. Esses índices foram verifi cados em todos os 
campi, sendo que, no Monte Alegre, represen-
tou 54% dos funcionários. Essa porcentagem é 
menor no campus Sorocaba: 19%.

Com escolarização de nível médio (com-
pleto ou incompleto) apresentaram-se 39% dos 
funcionários, sendo nos campus Sorocaba (54%), 
e, nos demais, de 23 a 33% dos funcionários. 
Pode-se verifi car também que 18% têm como 
escolaridade o ensino fundamental (completo 
ou incompleto), com índices menores no cam-
pus Monte Alegre (12%) e maiores nos demais 
campi (27 a 33 %). 

Dados institucionais por categoria fun-
cional evidenciaram que, entre os funcioná-
rios acadêmico-administrativos, situam-se as 
maiores porcentagens dentre os portadores de 
escolaridade superior, com índices que vão de 
45% a 57% se analisarmos os diferentes campi. 
Também com essa escolaridade há uma grande 
porcentagem de funcionários administrativos 
em quase todos os campi, variando de 33% a 
47%, com exceção do campus Sorocaba, onde 
representam 9%. Ainda se verifi cou que grande 
parte dos funcionários que ocupam “cargos não 
avaliados” tem escolaridade de nível superior, 
sendo que dois funcionários cursam o mestrado 
ou doutorado.

Com grau de escolaridade de nível médio 
apresenta-se grande parte dos funcionários das 
categorias acadêmico-administrativo e adminis-
trativo de todos os campi. 

Na categoria operacional, a maioria dos 
funcionários (de 70 a 80%) tem escolaridade 

Gráfi co 39 – Distribuição dos funcionários técnico-administrativos da PUC-SP nos diferentes campi 
por escolaridade fundamental, médio e superior – novembro 2005
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Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP.
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de nível fundamental. Constataram-se varia-
ções por campi quanto aos anos de escolaridade 
completados nesse nível, ou seja, se cursaram 
quatro anos ou de cinco a oito anos. Foram 
identifi cados alguns analfabetos nessa categoria, 
o que, embora em pequeno número, causou 
estranheza, dadas as características comunitárias 
da instituição. 

2. Políticas específi cas para 
funcionários técnico-administrativos

Os funcionários técnico-administrativos 
da PUC-SP tiveram as políticas de cargos, sa-
lários e de desenvolvimento profi ssional reor-
denadas a partir de 1996, com a implantação 
do Plano de Cargos e Salários e do Plano de 
Desenvolvimento Profi ssional. Implementados 
há quase dez anos, esses planos estão sendo ana-
lisados, e estudos para seu aperfeiçoamento en-
contram-se em curso, de acordo com condições 
de sustentabilidade fi nanceira da Universidade.

• Plano de cargos e salários, admissão e 

promoção 

O plano de cargos e salários, aprovado 
pelos funcionários da PUC-SP em abril de 
1996, constituiu um sistema administrativo que 
incluiu as políticas de administração de salários, 
para a qual concorreram uma nova estrutura de 
cargos, uma nova defi nição de faixas salariais, 
um procedimento de avaliação profi ssional e 
um sistema de desenvolvimento profi ssional. 
Essa política trouxe, especialmente, um novo 
cenário de conceitos e uma nova fi losofi a de 
remuneração do trabalho.

A Divisão de Recursos Humanos da Uni-
versidade conta com o Departamento de Cargos 
e Salários e setores correlatos, que assumiram a 
implantação do plano.

O principal conceito que defi niu as dire-
trizes do plano de cargos e salários modifi ca a 
ligação tradicional do salário ao título do cargo. 
O novo plano atribui salário às pessoas e não 
aos cargos, porque os funcionários apresentam 

diferentes graus de compromisso com a Uni-
versidade, oferecendo dedicação e crescimento 
profi ssional em nível pessoal, segundo sua pró-
pria personalidade, seu conhecimento, sua expe-
riência, seu interesse. Outro importante suporte 
dessa diretriz foi a clara intenção de criar opor-
tunidades de crescimento profi ssional em todos 
os setores, identifi cando e pontuando cargos em 
escala crescente, que possam servir de carreira 
para os funcionários.

Também constituiu diretriz do plano a 
endogenia ou a preferência pelos funcionários 
existentes na Universidade para preenchimento 
de suas vagas, permitindo assim a promoção 
dos funcionários habilitados para as vagas que 
surgirem.

A estrutura do plano de cargos e salários 
apresenta dez grupos de cargos com suas respec-
tivas faixas salariais. Encontram-se distribuídos 
nesses grupos cargos administrativos, acadêmi-
co-administrativos e cargos de suporte operacio-
nal. A estrutura de cargos obedeceu à diretriz 
de refl etir a realidade de trabalho, identifi cando 
atividades profi ssionais que pudessem defi nir 
claramente o que o funcionário efetivamente faz, 
contando com a descrição dos cargos, ou seja, a 
descrição das tarefas a serem desempenhadas. 

Foram previstos três tipos de aumento de 
salário: mérito, promoção e enquadramento. 
O aumento de mérito é aquele concedido ao 
funcionário cujo salário já se encontra dentro da 
faixa salarial. Ele pode variar até 10% em inter-
valo não inferior a dezoito meses desde a admis-
são ou desde o último aumento individual. Uma 
vez atingido o ponto máximo da faixa salarial, 
não será mais concedido qualquer aumento de 
mérito.

O aumento por promoção é aquele con-
cedido na mudança de grupo salarial. Deve 
restringir-se ao teto de 20%. O aumento por 
enquadramento é aquele concedido para elevar 
o salário do funcionário até atingir o ponto 
mínimo da faixa salarial de seu cargo. Essa di-
ferença entre o salário atual e o ponto mínimo 
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Para admissão, a PUC-SP tem adotado 
uma política de recrutamento interno dos fun-
cionários para o preenchimento de vagas na 
instituição. É mantido um banco de recursos 
humanos, que consiste em cadastro e registros 
profi ssionais do pessoal administrativo da Uni-
versidade que é acessado para o preenchimento 
das vagas existentes; a não identifi cação interna 
de profi ssionais que atendam aos perfi s das vagas 
pode levar ao recrutamento externo. 

Os processos de seleção, tanto do pessoal 
interno quanto do externo, visam à avaliação 
dos candidatos triados no recrutamento. Na 
seleção, são utilizadas técnicas e procedimen-
tos para apurar o grau de identidade dos perfi s 
dos candidatos com os perfi s estabelecidos pela 
instituição para os cargos a serem ocupados, 
independentemente se o processo envolve con-
tratação, promoção interna ou transferência de 
uma área de trabalho para outra.

As chefi as administrativas e acadêmi-
cas podem solicitar o preenchimento de vagas 
existentes, procedendo ao preenchimento de 
formulários padronizados e acessados no site da 
Divisão de Recursos Humanos. 

A evolução na carreira previa, até janei-
ro/05, o crescimento de forma horizontal, quan-
do o funcionário obtinha aumentos salariais por 
mérito durante a ocupação do mesmo cargo. A 
evolução na carreira de forma vertical ocorre 
quando o funcionário passa a ocupar outro car-
go, classifi cado em grupo superior na estrutura 
do plano de cargos e salários. Cada faixa salarial 
apresenta um valor mínimo e um valor máximo. 
Entre o valor mínimo e o valor máximo existe 
uma amplitude de 33%, constituindo o limite 
de ascensões salariais por mérito em cada faixa. 

Os processos de evolução na carreira 
envolvem sistemática de avaliação estabelecida 
pelo Plano de Desenvolvimento Profi ssional.

O setor responsável pelos cargos e salários 
também atua no controle e na aplicação de índi-
ces e reajustes salariais determinados legalmente 
ou por Acordo Interno de Trabalho, Convenções 
Sindicais ou Dissídios Coletivos, a partir dos 
quais são confeccionadas as tabelas salariais dos 
diversos segmentos profi ssionais da instituição.

• Desenvolvimento profi ssional 

O desenvolvimento de competências, ha-
bilidades e atitudes contribui para que as pessoas 
aperfeiçoem seu desempenho nas organizações 
e se tornem criativas e inovadoras, garantindo 
integração e maior qualidade na prestação de 
serviços. 

Tendo como referência essas premissas, o 
Departamento de Desenvolvimento de Pessoal, 
subordinado à Divisão de Recursos Humanos 
(DRH) da PUC-SP, tem se proposto a criar 
situações organizadas de aprendizagem que fa-
voreçam a melhoria do desempenho e/ou o cres-
cimento pessoal e profi ssional dos funcionários 
administrativos.

A partir da elaboração de diagnósticos 
institucionais, da sistematização e do acompa-
nhamento de instrumentos de avaliação profi s-
sional, do planejamento de carreira individual, 
essa área tem viabilizado a construção de políti-
cas, projetos e cursos direcionados ao desenvol-
vimento pessoal e profi ssional dos funcionários. 

Quadro 34 – Categoria de cargos: administrativo

Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP.

Categorias Nº de cargos 

Administrativo 102

Acadêmico-Administrativo 105

Operacional 23

Cargos não avaliados 69

Cargos não enquadrados 78

Total 377 

da faixa decorre, via de regra, de promoções. O 
aumento de enquadramento é justifi cado por 
avanços obtidos no desempenho do novo cargo 
e é limitado a 20%, em intervalos mínimos de 
três meses. 

O Quadro 34, apresenta o número de car-
gos em cada categoria, mostrando a diversidade 
de cargos existentes na universidade em 2005.
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A política de desenvolvimento da PUC-
SP preconiza o Plano Individual de Carreira, 
que tem como objetivo oferecer aos funcionários 
administrativos oportunidades para crescimento 
pessoal. Esse plano contribui para preparar os 
funcionários para administrar sua vida profi s-
sional, fundamentada nos conceitos da empre-
gabilidade, isto é, oferecer capacitação e acesso 
a experiências profi ssionais para competir por 
novas oportunidades na PUC-SP ou fora dela. 

Para avaliar pessoas que possuem po-
tencial para crescimento profi ssional em áreas 
diferenciadas de sua atuação profi ssional, são 
utilizados testes e/ou provas específi cas de co-
nhecimento e habilidade, conforme a exigência 
do cargo. O histórico, a experiência e o desem-
penho vivenciado pelo funcionário, a partir da 
manifestação da chefi a, podem fazer parte do 
processo de avaliação. Na realização do processo 
de avaliação profi ssional, a PUC-SP optou por 
um método de Avaliação Múltipla, oferecendo 
oportunidades de diagnósticos de habilidades e 
atitudes (tendências); auto-avaliação; avaliação 
da chefi a.

O processo de avaliação conta com um 
instrumento constituído de um conjunto de 
formulários que leva à avaliação pelas lideranças 
administrativas e acadêmicas e à auto-avaliação 
pelos próprios funcionários avaliados. Do con-
fronto entre essas duas avaliações, em conjunto 
e em consenso entre avaliador e avaliado, ava-
liação e auto-avaliação, resulta uma síntese, a 
partir da qual, mediante instrumento específi co, 
são indicados aspectos favoráveis e desfavoráveis 
de perfi l, desempenho, objetivos, treinamentos 
e medidas necessárias para aperfeiçoamento do 
trabalho, bem como metas a serem atingidas 
pelos funcionários dentro de um planejamento 
individual de carreira.

O conjunto das avaliações permite à DRH 
ações em duas direções: 

na identifi cação de coerências e necessidades 
individuais e coletivas, no diagnóstico de fa-
tos e aspectos diversos de recursos humanos, 

–

na proposição e viabilização de treinamentos, 
na busca e criação de formas alternativas para 
proporcionar apoio e de outras ações voltadas 
para o clima e a cultura organizacional; 
na constituição e alimentação de um banco 
de dados, o Banco de Recursos Humanos, 
que comporta informações sobre históricos, 
potenciais e objetivos profi ssionais dos fun-
cionários, para identifi cação de funcionários 
com perfi s compatíveis às vagas existentes, 
contemplando expectativas de carreira de 
funcionários de acordo com necessidades 
institucionais. 

A PUC-SP tem possibilitado condições 
concretas para o crescimento pessoal e profi s-
sional dos funcionários administrativos, com as 
seguintes iniciativas: 

incentivo ao treinamento no próprio local de 
trabalho; 
disponibilização de bolsa-estudo para cursos 
oferecidos pela universidade na Graduação, 
pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu) e 
extensão; 
subsídio para cursos externos, visando aten-
der demandas e necessidades apontadas pelo 
trabalho; 
possibilidade de participação nos projetos e 
cursos criados pela Divisão de Recursos Hu-
manos, voltados ao desenvolvimento profi s-
sional dos funcionários administrativos. 

Analisando o período 2004 2005, dentre 
as principais ações desenvolvidas foram identi-
fi cados: programas e cursos implantados para 
funcionários e/ou chefi as administrativas do 
quadro administrativo permanente.

No período, realizou-se o programa de 
vivência profi ssional, iniciado em 2001 e que 
envolveu em 2004 a participação de seis seto-
res da Universidade com onze participantes. 
Diversos setores participaram do programa, 
como Consultec, NTC, Contabilidade, Con-
troladoria, Laboratório de Comunicação Social, 
Laboratório de Semiótica, DRH, EDUC, LIAP, 
TUCA, FEA, Fac. de Fonoaudiologia, Centro 

–

–

–

–

–
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de Ex-alunos, LIAP, Reitoria, Serviço Médico, 
entre outros. Foi desencadeado também, em 
2004, o curso de Atualização em administração 
escolar, envolvendo 51 funcionários e chefi as. A 
Consultec tem promovido cursos, em parceria 
com a DRH, para a atualização de informações 
acadêmico-administrativas junto às Secretarias 
Acadêmicas e Setores Acadêmicos da Universi-
dade (campus São Paulo e Sorocaba). A proposta 
dos cursos realizados previu que os participantes 
multiplicassem em suas respectivas áreas o con-
teúdo abordado em sala de aula.

Em continuidade à proposta de Ofi cinas 
Temáticas, em 2004, essas atividades, envolve-
ram 341 funcionários e chefi as, abordando os 
seguintes temas: Comunicação, Administração 
do tempo, Desafi os profi ssionais e Trabalho em 
equipe. Em 2005, as ofi cinas foram desencade-
adas no campus Sorocaba com a participação de 
50 funcionários. 

Foram realizados também diagnósticos  
organizacionais em 2004: no Tuca, na Con-
sultec – Setor de Comissão de Pesquisa e nos 
setores participantes das ofi cinas temáticas. O 
Departamento de Desenvolvimento de Pessoal 
tem assessorado alguns setores da Universidade 
na identifi cação de diagnóstico, visando a inter-
venção e construção de mudanças. Na maioria 
dos casos, essas necessidades tiveram origem na 
reestruturação funcional e física das respectivas 
áreas. Outros diagnósticos foram efetuados em 
parceria com a Reitoria ou por meio de traba-
lhos de alunos-estagiários da PUC-SP.

Dadas as necessidades de estudos e a elabo-
ração de propostas ligadas a recursos humanos, 
devido aos ajustes à sustentabilidade fi nanceira, 
em 2005, as atividades de desenvolvimento e 
promoção junto a funcionários da Universidade 
foram desaceleradas.

A área de desenvolvimento de pessoal 
voltou-se particularmente para a proposta do 
Centro de Treinamento, aperfeiçoamento e 
desenvolvimento de pessoas, com apoio em 
recursos externos, a ser criado na Universidade, 

conforme previsto no Plano de Desenvolvimen-
to Institucional (PDI). 

O setor responsável por cargos e salários 
tem se voltado para provimento de cargos na 
instituição, associado ao processo de avaliação 
dos funcionários, além da realização de estudos 
com vista à nova estruturação dos cargos ante 
as novas demandas e os ajustes fi nanceiros da 
Universidade. 

Especialistas da DERDIC

A DERDIC, enquanto centro de atendi-
mento clínico na área da audição, voz e lingua-
gem, educação para surdos e centro de formação 
de profi ssionais, pesquisa no campo da comu-
nicação humana e seus distúrbios, exige um 
corpo de profi ssionais especializados. Para seu 
funcionamento, tem contado com professores 
das classes de alunos defi cientes auditivos, como 
especialistas na área de distúrbios de comunica-
ção que não se enquadram como docentes da 
Universidade e nem como funcionários técnico-
administrativos, dadas as características de suas 
funções. 

A Tabela 54, apresenta os profi ssionais 
que atuam nesse setor da Universidade.

Os dados evidenciaram que, dos 69 funcio-
nários especializados do DERDIC atuando em 
2005, a maioria é de professores, corresponden-
do a 40%, seguido de fonoaudiólogo, que atinge 
19% desses profi ssionais. Os demais são em nú-
mero reduzido, porém com grande diversidade. 
Constatou-se que todos esses especialistas apre-
sentaram formação em nível superior, sendo que 
64% têm formação como graduados, 9% como 
especialistas, 255 são mestres e 3% doutores.

Quanto ao regime de trabalho desses fun-
cionários, verifi cou-se que a maioria (57%) atua 
no regime TP20, no qual se situam os docentes, e 
30% têm TP10, sendo a maioria fonoaudiólogos. 
Um grupo de profi ssionais (12%) de diferentes 
cargos estão no regime TP30 e apenas 1% (um 
funcionário), o Coordenador Educacional Admi-
nistrativo, cumpre quarenta horas semanais.
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Na dinâmica dos recursos humanos da 
PUC-SP, esses profi ssionais aproximam-se da ca-
tegoria dos docentes, sendo associados à APRO-
PUC e têm seus benefícios regidos pelos acordos 
internos da instituição com essa categoria. 

Políticas de benefícios da PUC-SP

Os serviços e benefícios oferecidos pela 
PUC-SP estão voltados para a facilitação e o 
oferecimento de condições de conforto, segu-
rança e preservação da saúde.

Com o objetivo de atender seus profi ssio-
nais, a PUC-SP mantém um setor específi co: o 
Departamento de Administração de Benefícios, 
subordinado à Divisão de Recursos Humanos. 
Esse Departamento está estruturado para viabi-
lizar a concessão dos benefícios existentes, bem 
como aproximar-se das reais necessidades dos 
professores e funcionários, com vista a possíveis 
negociações para atender tais necessidades, em 
função das possibilidades da Instituição. Atua 
como facilitador da Política de Recursos Hu-
manos existente e tem buscado novas estratégias 

para administrar os atuais benefícios, visando 
à melhoria da qualidade dos serviços prestados 
com maior efi ciência e agilidade.

A política de benefício inclui itens que 
asseguram aos professores e funcionários uma 
complementação salarial, concedendo benefí-
cios, muitos deles com especifi cidades que vão 
além das registradas na legislação do trabalho: 
Complementação salarial; Vale Transporte; Vale 
Refeição; Reembolso Escola; Seguro de Vida 
– Bradesco; Adicional por Tempo de Serviço; 
Portaria Nº 24/69 relativa a faltas;Licenças; 
Empréstimo Excepcional; Empréstimos Bancá-
rios; Assistência Médica; Complementação Pre-
videnciária. Os benefícios relativos aos docentes 
constam do Acordo interno de trabalho fi rma-
do entre a Fundação São Paulo e a APROPUC 
– 95/97 e 2002.

É importante salientar que alguns bene-
fícios serão revistos ante as metas previstas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
de reestudo das cláusulas sociais constantes no 
acordo interno em vigor na universidade.

Os benefícios em vigor até 2005 apresen-
tavam as seguintes características: 

Tabela 54 – Funcionários especializados do DERDIC – 2005

Fonte: Divisão de Recursos Humanos da PUC-SP.

Cargos/Funções Graduação Especialista Mestre Doutor TOTAL 

Analista Ocupacional 1 - - - 1 1% 

Assistente Social 3 - - - 3 4% 

Coordenador Educacional 
Administrativo 

1 - - - 1 1% 

Coordenador do Serviço de 
Apoio Pedagógico 

1 - - - 1 1% 

Coordenador Programa de 
Orientação Ocupacional 
Escolar 

- - 1 - 1 1% 

Fonoaudiólogo 4 2 7 - 13 19% 

Instrutor. Ling. Sinais 3 - - - 3 4% 

Médico Neurologista - - - 1 1 1% 

Médico Otorrino - - - 1 1 1% 

Orientador Educacional 1 - 1 - 2 3% 

Professor Especializado em 
Deficiência Auditiva 26 1 5 - 32 46% 

Psicólogo - 3 3 - 6 9% 

Recreacionista 4 - - - 4 6% 

44 6 17 2 69 
Total 

64% 9% 25% 3% 100% 
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Benefícios de complementação 
salarial

A PUC-SP mantém uma diversidade 
de benefícios com características de comple-
mentação salarial e que garantem condições de 
conforto para o trabalho do funcionário e para 
atendimento de problemas pessoais. Podem ser 
elencados:

Complementação Salarial: a PUC-SP 
concede aos seus empregados afastados por 
auxílio-doença (ou licença médica especial) a 
complementação do salário de benefício pago 
pelo INSS até o valor de 100% de seu salário e 
até o 14º mês de afastamento.

Vale Transporte: os professores e funcio-
nários que utilizam qualquer tipo de transporte 
público ou intermunicipal (Grande São Paulo), 
para se locomoverem de sua residência à PUC-
SP e vice-versa, poderão requisitar Vale Trans-
porte na DRH. Os vales são distribuídos men-
salmente, até o primeiro dia útil de cada mês, 
e descontados em folha de pagamento no mês 
seguinte ao da aquisição. O valor do desconto 
é de até 6% do salário, sendo subsidiado pela 
PUC-SP o valor excedente.

Vale Refeição: os professores e funcioná-
rios da PUC-SP poderão fazer uso das refeições 
do restaurante universitário e de outros estabe-
lecimentos comerciais por meio do sistema de 
Vale Refeição – TRANSCHECK. Este poderá 
ser solicitado na DRH, em formulário próprio, 
na quantidade mínima de onze vales ou máxi-
ma de 44 vales. O pedido será entregue até o 
10º dia de cada mês, com desconto em folha 
de pagamento no mês seguinte ao da aquisição. 
Para o prato universitário (bandejão), servido 
no restaurante universitário, a PUC-SP oferece 
subsídio aos professores e funcionários no valor 
de 50% da refeição padrão.

Reembolso Escola: a PUC-SP subsidia a 
mensalidade escolar através de reembolso até o 
limite de 80% do piso salarial, para crianças até 
sete anos de idade que sejam fi lhos ou depen-
dentes legais de professores e funcionários.

Seguro de Vida: Bradesco Seguros: a PUC-
SP mantém uma Apólice de Seguro de Vida em 
Grupo para os seus professores e funcionários, 
com desconto mensal do prêmio em folha de 
pagamento. Implica cobertura básica nos casos 
de: invalidez por doença; invalidez por aciden-
te; morte natural; morte acidental e morte do 
cônjuge.

Adicional por tempo de serviço (Ats): o 
adicional por tempo de serviço corresponde a 5% 
sobre o salário e é concedido a cada cinco anos de 
efetivo trabalho, até o limite de seis qüinqüênios. 
Excluem-se, para a contagem de tempo, os perí-
odos de afastamento em auxílio-doença, serviço 
militar e licença sem vencimentos.

Empréstimos bancários: a PUC-SP ofere-
ce para os professores e funcionários convênios 
para a concessão de empréstimo bancário. As 
parcelas não poderão ultrapassar 30% do salário 
líquido. As instituições fi nanceiras para conces-
são de empréstimo são: Banco Real e Bradesco.

Empréstimo Excepcional: o Empréstimo 
Excepcional, mediante avaliação social, poderá 
ser concedido em até 60% do salário base para 
desconto em até três parcelas mensais, para 
casos de difi culdades de ordem fi nanceira, nas 
seguintes situações: doença grave com inter-
venção médico-hospitalar inesperada; morte do 
cônjuge, fi lhos e/ou dependentes; catástrofes 
(desabamentos, enchentes, incêndios, etc.).

Portaria N.º 24/69 (para funcionários ad-
ministrativos): estabelece regime especial de fal-
tas para além das legais, podendo o funcionário 
abonar até oito faltas no período de doze meses, 
por motivo relevante, desde que autorizadas 
previamente pela chefi a.

Licenças: 
Gala (casamento) e nojo (morte do pai, mãe, 
cônjuje, fi lhos e companheiro(a) reconhe-
cido judicialmente) – os professores e fun-
cionários da Universidade, nessas condições, 
podem se ausentar de suas atividades laborais 
sem prejuízo da remuneração, pelo prazo de 
nove dias corridos.

–
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Paternidade – os empregados podem se 
ausentar do serviço por sete dias úteis, sem 
prejuízo da remuneração, por ocasião de nas-
cimento de fi lhos e nos casos de adoção de 
crianças até doze meses de idade.
Prêmio (para funcionários administrativos) 
– o funcionário tem direito, a cada dez anos 
de trabalho efetivo, a trinta dias de licença 
prêmio remunerada. Na contagem de tem-
po, para a concessão da licença prêmio, 
excluem-se os períodos de afastamento em 
auxílio doença, serviço militar e licença sem 
vencimentos.
Acompanhamento familiar – concedida 
para casos em que se torna indispensável a 
assistência do professor ou funcionário ao fa-
miliar que se encontra doente, hospitalizado 
ou não. A liberação da licença será feita me-
diante apresentação do relatório médico com 
avaliação do Serviço Médico da PUC-SP. 
Considera-se pessoa da família, nesses casos, 
o cônjuje, pais, fi lhos e parentes que estejam 
vivendo sob dependência do empregado.

Benefícios de conforto, segurança 
e preservação da saúde

A Universidade também garante aos fun-
cionários alguns benefícios que contribuem para 
sua segurança no trabalho e para a preservação 
da sua saúde. Podem ser elencados: 

Assistência Médica: para atender professores, 
funcionários e seus dependentes, a PUC-SP 
possui dois tipos de Prestadores de Serviços 
Médicos: Intermédica Sistema de Saúde e Se-
guro Sul América de Saúde, cabendo aos pro-
fessores e funcionários optar por qual desses 
prestadores deseja ser atendido. Ambos dão 
direito a consultas, exames e internações.
Complementação Previdenciária: a Fundação 
São Paulo fi rmou contrato com a Bradesco 
Vida e Previdência para implementação de 
Plano de Previdência Complementar. A 
implantação do Plano de Previdência Com-

–

–

–

–

–

plementar – Prev PUC-SP foi iniciada em 
Setembro de 2004. 
Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho 
– SESMT: a universidade conta com um 
setor voltado para as questões de segurança 
e medicina do trabalho. Integra o setor uma 
equipe de profi ssionais: médico, enfermei-
ra, engenheiro do trabalho e técnicos em 
segurança do trabalho, que trabalham dire-
cionados à proteção e promoção da saúde e 
bem-estar de todos os seus colaboradores, à 
prevenção de riscos e doenças ocupacionais 
e à prevenção e utilização racional do meio 
ambiente e seus recursos naturais. O serviço 
utiliza a seguinte dinâmica de trabalho em 
sua atuação: reuniões integradas com áreas 
afi ns; visitas nos campi; palestras; inspeções; 
treinamento; relatórios técnicos.
Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA): atendendo à exigência legal, a 
PUC-SP conta com a CIPA, que tem como 
objetivo a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
compatível, permanentemente, o trabalho 
com a preservação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador. A CIPA é composta de 
representantes do empregador (indicados) e 
dos empregados (eleitos), conforme o núme-
ro de funcionários da instituição, observando 
a Norma Regulamentadora estabelecida na 
lei número 6514, de 22/12/77. Na PUC-
SP, a CIPA tem se revelado muito atuante. 
Dentre as atividades promovidas em 2005, 
foi realizada a SIPAT – Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho, que 
teve a participação de todos os campi.
Ambulatório Médico: além da assistência 
médica prestada por serviços externos a pro-
fessores e funcionários, a PUC-SP mantém 
um Ambulatório Médico para atendimento 
à comunidade e que atua de forma integrada 
com o SESMT e com a Divisão de Recursos 
Humanos. Sua ação está norteada pelo objeti-

–

–

–
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vo de garantir ações necessárias voltadas para 
a promoção da saúde, prevenção de doenças, 
acidentes e a recuperação da saúde de toda a 
comunidade da Universidade, garantindo a 
melhor qualidade de vida possível no traba-
lho. São realizadas ações primárias de saúde, 
com vistas a proteger os trabalhadores (e ou-
tros) de riscos e agravos à saúde, atuando de 
forma integrada com os setores da PUC-SP, 
com a CIPA e com as associações de profes-
sores e de funcionários, através de boletins, 
palestras, campanhas, entre outras ações. Em 
relação às ações secundárias de saúde, é feito 
diagnóstico precoce, procurando-se evitar 
conseqüências mais danosas à saúde das pes-
soas, através dos Exames Ocupacionais obri-
gatórios, de acordo com a NR 7 da Portaria 
nº. 3214 do Ministério do Trabalho. 

O serviço médico também realiza exames 
obrigatórios, como exame admissional, exame 
periódico, exame de retorno ao trabalho, exa-
me de mudança de função, exame demissional, 
além de fazer a vigilância epidemiológica.

O ambulatório médico da PUC-SP aten-
de toda a comunidade da Universidade, com-
preendendo: professores, funcionários, alunos, 
pessoal terceirizados e visitantes, nas áreas de 
clínica geral e medicina do trabalho e primeiros 
socorros. A equipe do ambulatório atende casos 
de urgência no local da ocorrência, no campus e 
em suas dependências. 

O Serviço médico da PUC-SP tem tam-
bém, como atribuição, supervisionar o aten-
dimento dispensado pelos convênios médicos 
utilizados pelos professores e funcionários da 
Universidade, mantendo estreito relacionamen-
to com os dirigentes e profi ssionais daquelas 
entidades.

Associação de professores e de 
funcionários

A PUC-SP manteve, ao longo dos anos, 
uma tradição de diálogo com as entidades re-
presentativas dos profi ssionais da instituição 

para discussão das políticas específi cas de re-
cursos humanos e dos rumos da Universidade. 
As associações se integraram no movimento de 
participação da comunidade para discussão de 
problemas e encaminhamentos, com embates 
por vezes intensos. 

O atual momento vivido pela PUC-SP, de 
ajustes à sustentabilidade fi nanceira, provocou 
tensões nesse diálogo, especialmente devido às 
decisões que envolveram cortes de pessoal, ini-
ciado no fi nal de 2005, e a perspectiva de revisão 
de cláusulas sociais do acordo coletivo, o que 
tem desencadeado reações na busca de redefi ni-
ção dessas relações.

A Associação dos Professores da PUC-SP 
(APROPUC) foi fundada em 1976, após uma 
consulta aos professores da Universidade que 
sentiam a necessidade de se organizar numa 
associação de professores da PUC-SP que dis-
cutisse e encaminhasse situações-problemas das 
mais diversas ordens que os afetavam como pro-
fessores.

A APROPUC completa trinta anos, 
destacando-se como a mais antiga associação 
de professores do Brasil, e esteve presente nos 
acontecimentos mais importantes desse perío-
do. No âmbito interno, manteve-se presente nos 
debates das grandes questões da Universidade e 
foi responsável pelas conquistas de benefícios 
para os docentes e pela defesa dos direitos tra-
balhistas dos professores. Mantém vários canais 
de comunicação com a comunidade. Além do 
jornal PUCVIVA, elaborado em parceria com 
a associação de funcionários, mantém duas re-
vistas e ainda investe na comunicação entre os 
professores por meio de uma página na internet 
com informações e serviços.

A Associação dos Funcionários Administra-
tivos da PUC-SP (AFAPUC) criada em 1º de 
julho de 1978, atua como um órgão de discussão 
e encaminhamento dos assuntos de interesse dos 
funcionários, sendo que muitas conquistas de be-
nefícios foram geradas nessas relações. Ela sempre 
integrou os espaços de discussão sobre as grandes 
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questões da Universidade. A promoção de eventos 
culturais e esportivos faz parte das atividades da 
AFAPUC; e esses eventos procuram proporcio-
nar uma maior integração entre os funcionários e 
uma melhor qualidade de vida.

Manifestação da comunidade 
universitária

Professores e funcionários técnico-admi-
nistrativos foram ouvidos sobre a política de 
pessoal da PUC-SP.

Os professores se manifestaram sobre 
aspectos da política de aperfeiçoamento desen-
cadeada pela PUC-SP. Quando questionados 
sobre sua participação nas atividades para 
o desenvolvimento docente, oferecidas pela 
PUC-SP nos últimos três anos, os docentes 

indicaram participação em uma diversidade 
de atividades. As manifestações nos diferentes 
centros universitários, como evidenciado no 
Quadro 35, variaram em porcentagens que 
não ultrapassaram 4% a 19%, na maioria dos 
itens. Destacou-se, porém, o item Aprofun-
damento de conhecimento sobre didáticas e 
metodologia, que recebeu 40% das manifesta-
ções dos professores do CCMB. Uma parcela 
de docentes revelou desconhecer as atividades 
para o desenvolvimento docente oferecidas 
pela PUC-SP, atingindo 19% de indicações no 
CCJEA. Constatou-se ainda manifestações que 
variaram de 5% a 15% entre os cinco centros, 
indicando a não participação nas atividades, 
possivelmente os mesmos docentes que revela-
ram desconhecimento das mesmas.

Quadro 35 – Participação e conhecimento pelos professores dos diferentes Centros das atividades 
para o desenvolvimento docente oferecidas pela PUC-SP

CCJEA CE CCH CCE CCMB 
Itens 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Aprofundamento de conhecimento sobre 
didáticas e metodologia 

11 11% 10 17% 16 12% 9 18% 19 40%

Aprofundamento de conteúdos específicos 
relacionados ao curso que leciona 

19 19% 8 14% 25 18% 7 14% 6 13%

Orientação político-educacional 4 4% 10 17% 12 9% 3 6% 6 13%

Formação humanística geral 16 16% 12 20% 23 17% 7 14% 4 9% 

Desenvolvimento do pesquisador docente 19 19% 11 19% 22 16% 9 18% 5 11%

Desconheço as atividades para o 
desenvolvimento docente oferecidas pela 
PUC-SP 

19 19% 5 8% 18 13% 7 14% 2 4% 

Não participei de atividades para o 
desenvolvimento docente oferecidas pela 
PUC-SP nesse período 

12 12% 3 5% 20 15% 7 14% 5 11%

Total de manifestações 100 59 136 49 47 

Os docentes foram solicitados a se ma-
nifestar sobre atividades culturais e artísticas, 
acadêmicas e comunitárias promovidas pela 
PUC-SP, indicando o nível de informação sobre 
elas, bem como a possibilidade de integrá-las no 
seu dia-a-dia.

Parcela considerável (de 30% a 46%) de 
professores dos cinco centros consideraram ter 
pouca informação em relação ás atividades co-
munitárias (pastoral, cursos para a comunidade, 

trabalhos comunitários e outros). A pouca in-
formação sobre as atividades culturais e artísticas 
(teatro, música, dança e outros) foi registrada 
pelos professores do CCET e CCMB. Estas fo-
ram indicadas como difíceis de serem integradas 
no dia-a-dia por grande parte dos docentes. Da-
dos mais detalhados sobre esses itens podem ser 
encontrados neste relatório, no tópico relativo à 
Dimensão Gestão. 
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Quadro 36 – Manifestação dos funcionários dos diferentes campi 
sobre compatibilização das atividades realizadas e as previstas pelo cargo

Campi
As atividades que 

realizo estão de acordo 
com meu cargo 

As atividades que 
realizo estão 

parcialmente de acordo 

As atividades que 
realizo não estão de 

acordo com meu cargo 

DERDIC 66,7 % 33,3 % – 

Marquês de Paranaguá 69,0 % 27,6 % 3,4 % 

Monte Alegre 46,0 % 49,2 % 4,8 % 

Sorocaba 71,9 % 28,1 % – 

Os professores ainda foram solicitados a 
avaliar outros aspectos do cotidiano da PUC-SP, 
que envolviam sua atuação profi ssional. Foram 
questionados a partir das seguintes assertivas: 
“Discuto o desenvolvimento de minhas ativida-
des”; “Convivo com diferentes grupos sociais, 
intelectuais e étnico-raciais”; “Tenho liberdade 
de expressão e opinião”; “Participo de projetos 
de inclusão social”. A maioria dos docentes 
(90%) indicaram que “sempre“ e “quase sem-
pre” têm liberdade de expressão e opinião e, de 50 
a 80%, registraram que convivem com diferentes 
grupos sociais e que fazem discussão do desenvol-
vimento das atividades. Análises mais detalhadas 
sobre esses aspectos também constam do tópico 
Gestão deste relatório.

 Ouvidos os funcionários técnico-admi-
nistrativos, foi possível analisar alguns aspectos 
relativos ao descritor grau de satisfação pessoal e 
profi ssional, indagando sobre a compatibilização 
das atividades realizadas com as previstas para o 
cargo. 

Quando solicitados a declararem se as 
atividades que realizam estão de acordo com o 
cargo que exercem, os funcionários dos campi 
DERDIC (66,7%), Marquês de Paranaguá 
(69%) e Sorocaba (71,9%) manifestaram-se de 
forma mais positiva. Como evidencia o Quadro 
36, quase metade dos funcionários do campus 
Monte Alegre (49,2%) assinalou que realizou 
atividades que estão parcialmente de acordo 
com seu cargo. Foi reduzido o número de fun-
cionários que disse realizar atividades que não 
estão de acordo. 

Sobre o investimento que a PUC-SP tem 
feito para o desenvolvimento profi ssional de seus 
funcionários, esses profi ssionais se manifestaram 
em relação a uma série de itens constantes do 
Quadro 37. 

Os dados mostraram que, de uma ma-
neira geral, houve manifestação signifi cativa 
dos funcionários, reconhecendo a existência do 
investimento, embora com variações entre os 
campi. As maiores porcentagens foram associa-
das ao item “bolsas para realização de cursos de 
graduação e pós-graduação”. Especifi camente, 
as “conferências sobre aspectos amplos da socie-
dade brasileira” foram mais reconhecidas como 
um investimento para a formação pelo o campus 
Derdic (53,8%) e menos pelo campus Marquês 
de Paranaguá. (13,8%). O campus Monte Alegre 
indicou menos investimento na formação pro-
fi ssional em relação a “programas de desenvol-
vimento de habilidades de trabalho” (37,1%). 
Os funcionários dos campi Sorocaba, Marquês 
de Paranaguá e a Derdic indicaram ausência na 
“possibilidade de freqüentar peças de teatro” 
(48,4%; 60,7% e 46,7% respectivamente). O 
campus Marquês da Paranaguá foi o que regis-
trou menores porcentagens no reconhecimento 
das atividades.

Ainda sobre o desenvolvimento profi s-
sional os funcionários manifestaram-se sobre o 
ambiente de trabalho oferecido pela PUC-SP. 

Os dados relativos a esse aspecto, apresen-
tados no Quadro 38, revelarem que, para uma 
signifi cativa porcentagem de funcionários, “a 
PUC-SP ocupa um papel importante na forma-
ção da cidadania” – DERDIC (84,4%), M. de 
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Paranaguá (74,1%), Monte Alegre (65,6%), So-
rocaba (60,6%) – e “proporciona um ambiente 
de trabalho voltado para o desenvolvimento 
humano” – DERDIC (92,3), M. de Paranaguá 
(70,4), Monte Alegre (39,1%), Sorocaba (50%). 

Quanto ao item “preocupa-se com a valorização 
humana de seus profi ssionais”, o campus DER-
DIC é o mais otimista, pois 84,6% de seus fun-
cionários concordaram com a assertiva. As por-
centagens de menor valor fi caram com os campi 

Quadro 37 – Manifestação dos funcionários dos diferentes campi 
sobre o desenvolvimento profi ssional proporcionado pela PUC-SP 

Itens Derdic 
Marques de 
Paranaguá 

Monte 
Alegre Sorocaba 

Sempre/Quase Sempre 57,1 27,6 41,5 39,4 

Raramente 14,3 17,2 33,8 42,4 

Nunca 28,6 55,2 24,6 18,2 
Cursos específicos 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Sempre/Quase Sempre 53,8 13,8 27,0 33,3 

Raramente 7,7 17,2 39,7 36,4 

Nunca 38,5 69,0 33,3 30,3 

Conferências referentes 
à minha área de 
atuação 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Sempre/Quase Sempre 40,0 17,9 56,7 25,8 

Raramente 13,3 21,4 26,7 25,8 

Nunca 46,7 60,7 16,7 48,4 

Possibilidades de 
freqüentar peças 
teatrais 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Sempre/Quase Sempre 33,3 10,3 20,6 37,5 

Raramente 33,3 24,1 42,9 34,4 

Nunca 33,3 65,5 36,5 28,1 

Estágios para 
conhecimento de novas 
técnicas 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Sempre/Quase Sempre 33,3 10,3 20,6 37,5 

Raramente 33,3 24,1 42,9 34,4 

Nunca 33,3 65,5 36,5 28,1 

Acompanhamento do 
meu desempenho 
funcional 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Sempre/Quase Sempre 53,3 17,2 19,4 34,4 

Raramente 20,0 20,7 43,5 37,5 

Nunca 26,7 62,1 37,1 28,1 

Programas de 
desenvolvimento de 
habilidades de trabalho 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Sempre/Quase Sempre 66,7 51,9 70,5 43,8 

Raramente 6,7 0,0 8,2 15,6 

Nunca 26,7 48,1 21,3 40,6 

Bolsas para realização 
de cursos de graduação 
e pós-graduação 
relacionados com a 
minha área de trabalho TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Quadro 38 – Manifestação dos funcionários dos diferentes campi sobre o ambiente de trabalho

DERDIC M.
Paranaguá 

M. Alegre Sorocaba 

Itens 
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A PUC-SP proporciona um ambiente de trabalho 
voltado para o desenvolvimento humano 92 – 70 7 39 11 50 13 

A PUC-SP preocupa-se com a valorização 
humana de seus profissionais 85 8 50 8 31 17 33 21 

A PUC-SP contribui para que não haja exclusão, 
investindo em programas de inclusão 77 – 48 7 33 8 42 12 

A PUC-SP ocupa um papel importante na 
formação da cidadania 85 – 74 – 66 2 61 – 
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Monte Alegre (31,3%) e Sorocaba (33,3%). No 
campus Marquês de Paranaguá a concordância 
foi de 50% dos funcionários, com pequena por-
centagem de discordância (7,4%).

Quando inquiridos se “a PUC-SP contri-
bui para que não haja exclusão, investindo em 
programas de inclusão”, novamente o campus 
DERDIC foi o que posicionou de maneira mais 
positiva (76,9%). Os campi Marquês de Parana-
guá e Sorocaba indicaram porcentagens muito 
aproximadas (48,1% e 42,4%). O campus Mon-

to a ser salientado foram as respostas no item 
“não participo de nenhum processo de tomada 
de decisões”, que atingiu de 26% a 63% das ma-
nifestações, considerando os diferentes campi.

Os funcionários foram solicitados a avaliar 
alguns aspectos relativos ao dia-a-dia da PUC-SP, 
considerando os seguintes tópicos: As atividades 
propostas para o dia-a-dia acontecem conforme 
foram planejadas?; Os problemas são soluciona-
dos de forma permanente?; As informações são 
compartilhadas com todas as pessoas envolvi-
das?; Os serviços prestados estão de acordo com 
as suas expectativas de bons serviços? 

As respostas foram muito diferenciadas 
entre os campi, indicando diversidade de enca-
minhamentos na gestão de pessoal. Dados mais 
detalhados sobre este item podem ser encontra-
dos neste relatório, no tópico relativo à Gestão. 

te Alegre foi o que registrou menor porcentagem 
(33,3%). 

Outra questão enfocou a existência de dis-
cussões relacionadas a assuntos de interesse do fun-
cionário em seu ambiente trabalho. As respostas 
dos funcionários apresentaram-se de maneira 
positiva em todos os campi, onde as maiores 
porcentagens de respostas mostraram que sem-
pre ou quase sempre se têm discussões sobre os 
assuntos apontados na questão, como evidencia 
Quadro 39: 

As “discussões sobre negociações salariais” 
obtiveram os maiores índices de respostas posi-
tivas em todos os campi, onde mais de 70% dos 
funcionários afi rmaram que sempre ou quase 
sempre se discute esse assunto na PUC-SP. Nos 
campi Marquês de Paranaguá e Monte Alegre, os 
funcionários tenderam a uma visão mais negati-
va quando o tema foi “capacitação profi ssional”. 
As respostas mais positivas concentraram-se no 
Derdic.

Quando inquiridos sobre os locais para 
tomada de decisões dos quais participam, os fun-
cionários dos campi destacaram o item “reuniões 
com chefi as do setor”, seguido por “Assembléias 
da Associação de Funcionários (AFAPUC)”. 
Pequena porcentagem de funcionários indicou 
o espaço dos colegiados, o que está dentro da 
expectativa, considerando que existe uma repre-
sentação da categoria nessas reuniões. Um pon-

Quadro 39 – Manifestação dos funcionários dos diferentes campi da PUC-SP 
sobre a existência de discussões relativas a assuntos de seu interesse

DERDIC Marques de 
Paranaguá 

Monte Alegre Sorocaba 
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Itens 

% % % % % % % % % % % % 

Meus direitos e deveres 80 13 7 50 25 25 57 37 7 62 24 15 

Modificação de benefícios 64 29 7 36 39 25 45 42 13 61 27 12 

Negociações salariais 86 14 0 79 3 17 80 15 5 72 19 9 

Políticas de administração  
de pessoal 

77 15 8 48 41 11 44 41 16 55 27 18 

Capacitação profissional 71 21 7 28 41 31 30 48 22 61 21 18 
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Quando solicitados a avaliar os quatro 
tópicos relativos ao dia-a-dia na PUC-SP, mas 
considerando especifi camente o setor em que 
desenvolvem seus trabalhos, as respostas foram 
mais positivas, com índices maiores do que 
quando consideraram a Universidade em geral. 

Os funcionários ainda foram solicitados a 
avaliar outros aspectos do cotidiano da PUC-SP, 
que envolviam sua atuação profi ssional, a partir 
das mesmas assertivas trabalhadas com os do-
centes: “Discuto o desenvolvimento de minhas 
atividades”; “Convivo com diferentes grupos 
sociais, intelectuais e étnico-raciais”; “Tenho 
liberdade de expressão e opinião”; ” Participo de 
projetos de inclusão social”. 

Os dados evidenciaram que os funcio-
nários, da maioria dos campi, indicaram que 
sempre e quase sempre convivem com diferentes 
grupos e têm liberdade de expressão e opinião. 
Especifi camente em relação ao item participação 
em projetos de inclusão, predominou o reconhe-
cimento pelos funcionários de que nunca parti-
cipam desses projetos. Quanto aos demais itens, 
houve grande variação nas respostas dos dife-
rentes campi. Detalhamento de dados e análises 
sobre esse item também podem ser encontrados 
neste relatório, no tópico relativo à Gestão. 

ENCAMINHAMENTOS PARA 
A TOMADA DE DECISÕES
Potencialidades e fragilidades

A qualifi cação dos profi ssionais da PUC-
SP sempre se revelou um marco da instituição e 
é considerada condição essencial para o projeto 
da Universidade, voltado para a excelência aca-
dêmica e para o compromisso social. 

Os documentos ofi ciais da PUC-SP expli-
citam as políticas de pessoal adotadas pela ins-
tituição, sempre marcadas pela preocupação em 
manter um quadro de profi ssionais de excelente 
qualifi cação, assegurar seu aperfeiçoamento 
contínuo e oferecer condições para realização do 

trabalho. Enfatizam o reconhecimento do fator 
humano como elemento valioso para a efetiva-
ção dos objetivos educacionais.

O Plano de gestão da PUC-SP, para o 
período 2004-2009, prevê muitos objetivos e 
metas voltadas para aspectos de qualifi cação e 
desenvolvimento dos recursos humanos e para 
ajustes da política de pessoal à sustentabilidade 
fi nanceira da universidade. 

O resultado das análises avaliativas da di-
mensão “políticas de pessoal” permitiu levantar 
potencialidades e fragilidades que podem dar 
elementos para refl exão e tomadas de decisões 
quanto às questões de recursos humanos da uni-
versidade.

A PUC-SP conta, em sua estrutura orga-
nizacional, com a Divisão de Recursos Huma-
nos para apoio à gestão da área de recursos hu-
manos. A Divisão assume os encaminhamentos 
funcionais e o cadastramento de todo o pessoal 
da Universidade, bem como a administração 
de benefícios; ainda cuida especifi camente dos 
processos de carreira e desenvolvimento dos 
funcionários técnico-administrativos.

A análise do perfi l dos docentes eviden-
ciou a presença de um grupo de profi ssionais 
com predomínio de aspectos positivos. Quanto 
às políticas institucionais, foram constatados 
compromissos claramente implementados no 
que diz respeito à carreira, ao aperfeiçoamento e 
às condições de trabalho.

Os docentes são lotados, em sua maioria, 
nos Departamentos, órgãos responsáveis pelas 
políticas acadêmica e científi ca da área episte-
mológica de sua especifi cidade. Assumem aulas 
de sua especialidade em diferentes Faculdades 
da Graduação ou na Pós-Graduação, o que fa-
vorece trabalhos interdisciplinares e a integração 
dos níveis de ensino.

Há uma condição desejável: que os do-
centes apresentem maior tempo de dedicação à 
Universidade. Nesse aspecto, verifi cou-se que, 
em 50% das unidades (Faculdades e Depar-
tamento de Teologia e Ciências da Religião e 
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Pós-Graduação), 60% ou até 87% dos docentes 
nela lotados têm o regime integral de trabalho 
(TI40). Há, porém, unidades nas quais esse ín-
dice manifestou-se mais baixo. No fi nal de 2005 
tais situações foram revistas, a partir da vigência 
das revisões da legislação.

Os regimes de trabalho do pessoal docente 
foram regulados desde 1978, pela Deliberação 
n° 65/78 , que foi revista em 2005. Como con-
dição privilegiada, o que foi mantido na atual 
revisão, a carga contratual docente possibilita-
va o exercício concomitante da docência e de 
outras atividades de natureza acadêmico-admi-
nistrativas, como pesquisa, orientação de tese, 
supervisão de estágio, atendimento psicológico, 
entre outras. Dados institucionais revelaram 
que a dedicação à docência variou de 40% ao 
máximo de 60%.

A revisão da Deliberação 65/78, em fi nal 
de novembro de 2005, visou a utilização da 
mesma no seu potencial de maximização. Essas 
decisões ocorreram não só pela necessidade de 
enfrentamento da crise econômico–fi nanceira 
da Universidade, sem prejuízo ao projeto aca-
dêmico, como de articulação dessa legislação 
com as inovações defi nidas pela Deliberação n° 
01/2006, em vigor desde novembro de 2006, 
relativas às funções das categorias da carreira 
docente. Houve ampliação do percentual de 
dedicação à regência de aulas na Graduação e 
ampliação do número de orientandos a serem 
atendidos pelos docentes na Pós-Graduação. A 
alteração foi introduzida em caráter transitório 
e sujeita à avaliação pelas instâncias colegiadas 
da universidade.

Dados relativos aos docentes em regime 
integral (TI40) evidenciaram que eles assumi-
ram, em maior escala que os demais, atividades 
de pesquisa, de extensão e administrativas.

Quanto à titulação, os docentes da PUC-
SP apresentam um diferencial no contexto das 
universidades brasileiras. Os dados foram reve-

ladores da política institucional de assegurar a 
melhor qualifi cação dos professores para assu-
mir a missão educacional a que se propõe.

Na Graduação, atuam 82,2% de docentes 
com titulação de mestre, doutor ou pós-dou-
tor/livre docente, e apenas 13,1% de docentes 
tinham a titulação de graduado e 4,6% de espe-
cialista. Há Faculdades com um corpo docente 
com índices maiores que essa média de titulação 
de mestre ou superior, porém, há outras com 
índices inferiores, caracterizando situações que 
exigem encaminhamentos compatíveis.

Os docentes mais titulados assumem 
maior carga horária de trabalho, evidenciando 
uma ênfase em se ter a presença de docentes 
mais qualifi cados atuando na instituição. Tal 
política está sendo reforçada e mais enfatizada 
com a instituição da Deliberação 01/2006, que 
passou a vigorar a partir de 23/11/05.

Metade dos docentes da PUC-SP tem de 
onze a 28 anos de magistério no ensino supe-
rior. Esse é um indicador de qualifi cação, que 
também se defi ne pelo tempo de experiência 
do profi ssional, valorizando-se o docente como 
produtor de conhecimento pela prática refl exi-
va, especialmente em momentos coletivos como 
ocorre na instituição.

A produção docente é uma preocupação 
da Universidade e compreendida de forma des-
vinculada da simples medição de produtivida-
de. Considera-se a importância da produção na 
perspectiva da democratização do conhecimen-
to científi co pela instituição universitária, e por 
outro, como fonte de atualização do docente.

A produção efetivou-se, em especial, na 
modalidade de livros ou capítulos de livros, 
artigos em periódicos científi cos e trabalho em 
anais, atingindo a faixa de quase 50% dos pro-
fessores com indicação de produções. Porém, 
34% não registraram produção no período de 
2003 a 2005, índices que foram considerados 
aquém das expectativas da instituição e deman-
dam análises e encaminhamentos.
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A duração dos vínculos está associada ao 
grau de satisfação dos profi ssionais com as polí-
ticas da instituição em relação ao seu trabalho, o 
que pareceu ser positivo na PUC-SP, pois 40% 
dos docentes tinham mais de 21 anos de vínculo 
com a Universidade.

A PUC-SP tem um plano de carreira 
docente estruturado desde 1971, que tem sido 
objeto de aperfeiçoamento resultante de um 
processo de discussão com a comunidade, na 
busca de atender às novas demandas e à política 
de qualifi cação dos professores. Atualmente, foi 
objeto de revisão, pela Deliberação 12/05, que 
instituiu, entre outros, dois aspectos inovadores: 
a exigência de um processo de avaliação contí-
nua dos docentes como condição para ingresso 
e promoção na carreira, e a reorientação das 
funções dos departamentos, que passaram a in-
tegrar suas funções administrativas com a gestão 
do conhecimento nas áreas específi cas. 

As políticas de admissão e progressão da 
Universidade são calcadas em processos seletivos 
e de promoções transparentes, e com exigência 
de concursos e titulação. 

Alguns aspectos da política para o pessoal 
docente na PUC-SP deixam clara a preocupa-
ção com o desenvolvimento desse profi ssional, 
na medida em que são incentivados níveis mais 
altos de formação, como: a situação contratual 
docente, tendo o regime horista em caráter de 
exceção; a exigência estatutária de se atingir o 
grau mestre ou doutor em cinco anos pelo ini-
ciante e pelas regras de promoção na carreira. 
Além dessas políticas, a Universidade mantém 
o Fundo de Apoio à Pesquisa, que conta com 
receita específi ca e constitui programa de in-
centivo à capacitação docente, concomitante a 
uma política de introdução da pesquisa como 
atividade corrente na Universidade.

A Universidade mantém um grupo de 
profi ssionais especializados que atuam na DER-
DIC. Esses funcionários apresentam titulação 
específi ca e são regidos, em suas condições fun-
cionais, pelas políticas do pessoal docente.

Em relação aos funcionários técnico-
administrativos, a análise do perfi l mostrou a 
existência de profi ssionais com boa qualifi cação 
e compatível para o desempenho das funções 
acadêmico-administrativas, administrativas e 
operacionais nos diferentes campi da Universi-
dade.

Há uma diversidade de cargos compondo 
as diferentes categorias funcionais e, entre elas, 
a categoria de cargos não avaliados com grande 
número de pessoas, o que exige encaminhamen-
tos. Ficou evidenciada uma política, que vem 
sendo implantada na Universidade, de contra-
tação de empresas terceirizadas para a realização 
de diferentes ações, o que justifi ca o reduzido 
número de funcionários operacionais nos 
quadros da instituição. A existência de muitas 
situações de contratos recentes (até dois anos) 
é reveladora de demandas de novas funções na 
Universidade. 

A grande maioria dos funcionários cum-
pre uma carga horária de mais de trinta horas 
semanais, em todos os campi. Verifi cou-se que 
62,5% tem de onze a 21 anos de vínculo com 
a PUC-SP, o que é indicador de um bom ní-
vel de satisfação com as políticas de pessoal. A 
instituição apresenta índices que revelam uma 
situação diferenciada, quanto à formação des-
ses profi ssionais, na medida em que tem uma 
grande porcentagem (42%) de portadores de 
formação em nível superior na categoria de 
funcionários técnico-administrativos. Há um 
pequeno número funcionários com até quatro 
anos de ensino fundamental.

Os funcionários técnico-administrativos 
da PUC-SP tiveram as políticas de cargos, sa-
lários e de desenvolvimento profi ssional reorde-
nadas a partir de 1996, com a implantação do 
Plano de Cargos e Salários e do Plano de Desen-
volvimento Profi ssional. 

Esses planos integram a política de admis-
são e promoção, numa proposta que exige um 
trabalho cuidadoso de registros e acompanha-
mento contínuo, com participação das chefi as. 
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A política de admissão privilegia a ascensão, aos 
cargos superiores, de funcionários já contrata-
dos, num processo endógeno, que representa 
fator motivacional para o desenvolvimento do 
corpo técnico-administrativo, orientado por 
processos de avaliação. 

Atualmente os planos citados encontram-
se em estudos, com vista ao seu aperfeiçoamento 
e considerando as condições de sustentabilidade 
fi nanceira da Universidade. 

A PUC-SP mantém uma política de bene-
fícios que contempla não somente os legalmente 
previstos, como outras condições resultantes 
de negociações das entidades representativas 
dos profi ssionais com a instituição. O diálogo 
com as entidades para discussão das políticas 
específi cas de recursos humanos e dos rumos da 
Universidade sempre constituiu uma tradição. 
As necessidades de ajustes da sustentabilidade 
fi nanceira, especialmente quanto às decisões 
que envolveram demissões e cláusulas sociais do 
acordo coletivo, geraram tensões nesse diálogo, 
o que tem desencadeado reações na busca de 
redefi nição das relações.

As manifestações de funcionários e pro-
fessores sobre aspectos da política de pessoal e 
de relações institucionais trouxeram dados que 
merecem ser considerados no aperfeiçoamento 
da dimensão. Houve variação dessas manifesta-
ções nos diferentes campi.

Os docentes foram quase unânimes em 
reconhecer sua liberdade de opinião e de ex-
pressão, a possibilidade de discussão sobre de-
senvolvimento de suas atividades, assim como 
a possibilidade de convivência na Universidade. 
Quanto às ações de aperfeiçoamento oferecidas, 
um grupo considerável assinalou a participação, 
enquanto outro grupo disse desconhecer as ati-
vidades desenvolvidas. As atividades comunitá-
rias são pouco conhecidas pelos docentes e eles 
também consideraram difícil integrar no seu 
dia-a-dia tanto as atividades acadêmicas como 
as culturais oferecidas.

Os funcionários técnico-administrativos, 
entre outros aspectos, manifestaram um grau 
considerável de satisfação pessoal e profi ssional 
ao declararem, em sua maioria, que realizam 
atividades de acordo com o cargo que exercem 
e que a Universidade proporciona ambiente de 
trabalho voltado para o desenvolvimento huma-
no e tem preocupação com o profi ssional. Tam-
bém destacaram a existência de espaços para 
discussões de assuntos de seu interesse, como 
direitos, deveres, negociações, entre outras, e 
para compartilhar informações. Assim como os 
docentes afi rmaram ter liberdade de expressão e 
opinião, além de possibilidades de conviver com 
diferentes grupos sociais, indicaram também que 
a discussão do desenvolvimento das atividades 
ocorre ocasionalmente. Além disso, uma parcela 
considerável disse não participar de processos de 
tomadas decisões, embora afi rmasse participar 
de reuniões com chefi as. 

O aperfeiçoamento das políticas de 
pessoal

A aproximação da realidade no processo 
avaliativo revelou a predominância de aspectos 
positivos, quer em relação ao perfi l dos profi s-
sionais, que em relação às políticas implementa-
das pela instituição.

O momento vivido pela Universidade, 
com vista a assegurar a sustentabilidade fi nan-
ceira, que é do conhecimento público, teve na 
política de pessoal um dos seus focos mais com-
plexos, diante do desafi o de tomar uma série 
de medidas sem comprometer a qualidade do 
trabalho acadêmico da instituição.

O Plano de Gestão havia apontado as 
interferências necessárias em formato de metas; 
porém, sabe-se que a efetivação das medidas que 
envolvem diretamente a situação de trabalho 
dos sujeitos são geradoras de tensões e difíceis 
de serem assumidas. 

Muitas das metas previstas no plano já 
foram implementadas ou estão em fase de im-
plementação, sendo que algumas dizem respeito 
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ao ajuste fi nanceiro e outras têm objetivo de 
aperfeiçoamento das políticas de pessoal.

No que diz respeito aos funcionários téc-
nico-administrativos, foram efetivadas, para ga-
rantir a sustentabilidade fi nanceira: suspensão de 
contratações e promoções; reestudo das cláusulas 
sociais constantes do acordo interno. Para o exer-
cício da atividade administrativa de forma com-
patível com a instituição, houve a implantação de 
um sistema integrado de informações para deci-
sões em RH e estudos para elaboração de critérios 
para aproveitamento e seleção de funcionários, 
além do início da revisão do Plano de Cargos e 
Salários e implantação de sistema de avaliação.

No que diz respeito aos docentes, para 
buscar o desempenho acadêmico com sustenta-
bilidade, houve correção de distorções contratu-
ais; elaboração de nova proposta contratual para 
discussão e aprovação na Universidade; revisão 
da Deliberação 65/78. Para aperfeiçoar as fun-
ções relativas às categorias da carreira docente, 
houve a construção de uma política para defi -
nição de vagas do quadro de carreira docente; 
defi nição do número de vagas do quadro de 
carreira compatibilizando-o com as funções das 
diversas categorias expressas pelas atividades do 
departamento.

Diante desse contexto, alguns encami-
nhamentos podem ser assinalados para apri-
morar a dimensão das políticas de pessoal na 
Universidade:

Implementação de medidas de redimensio-
namento do quadro de pessoal por meio de 
uma política de Recursos Humanos que con-
sidere: diagnóstico das condições dos pro-
fi ssionais já existentes, estudo da estrutura 
organizacional, desenvolvimento profi ssional 
atrelado a um plano de carreira, demandas de 
mercado, parâmetros e critérios transparen-
tes, e equilíbrio entre despesas e receitas;
Efetivação do acompanhamento da implan-
tação da Deliberação 01/06, de caráter pro-
visório, para avaliar os impactos na qualidade 
de atuação dos docentes; 

•

•

Implementação do processo de avaliação dos 
profi ssionais, tomando-o como eixo para o 
aperfeiçoamento e instrumento para a evolu-
ção na carreira. Implica defi nição coletiva de 
critérios, instrumentos e encaminhamentos, 
a partir de diretrizes gerais da Universidade e 
que contemplem as especifi cidades das uni-
dades. É um trabalho que envolve mudança 
de relações e mesmo da cultura institucional, 
incluindo a revisão de processos já implan-
tados;
Acompanhamento da implantação da Deli-
beração 12/05 e de seus instrumentos legais 
regulamentadores, que tratam especifi camen-
te do processo de avaliação dos docentes e da 
reorientação das funções dos departamentos;
Fortalecimento da política de formação con-
tinuada dos recursos humanos da instituição, 
visando a crescente melhoria do desempenho 
acadêmico e administrativo voltado para a 
excelência da educação. Integrar a essa po-
lítica os processos de avaliação, a fi m de que 
as reais necessidades dos profi ssionais sejam 
atendidas;
Adoção de providências para criação do 
Centro de Treinamento, Aperfeiçoamento e 
Desenvolvimento de pessoas, com apoio de 
recursos externos;
Incentivo às produções intelectuais dos do-
centes da instituição tornando-as compatíveis 
com a produção de conhecimento que vem 
sendo efetivada na Universidade por meio 
dos grupos de pesquisa, pela Iniciação Cien-
tífi ca e de outros projetos institucionais;
Aperfeiçoamento contínuo do banco de 
dados da Universidade, integrando in-
formações de recursos humanos a outras, 
acadêmicas e administrativas, visando a 
produção de relatórios gerenciais que pos-
sam instrumentar o processo de tomada de 
decisões. É fundamental a possibilidade de 
diálogo entre as áreas, considerando todos 
os campi a partir de um sistema integrado 
de informações.

•

•

•

•

•

•



PARTE 3
INSTITUIÇÃO E SOCIEDADE
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Os resultados da avaliação do foco institui-
ção e sociedade são apresentados pelo conjunto 
de duas dimensões: “Responsabilidade Social” 
e “Comunicação com a Sociedade”. Preten-
deu-se abordar essas duas dimensões de forma 
conjunta, pois elas criam novos desafi os para a 
gestão universitária, diante das questões do en-
sino superior. Pretendeu-se também apresentar 
elementos descritivos que pudessem contribuir 
não somente para a compreensão da realidade 
da PUC-SP, mas também para a criação de novas 
estratégias de gestão que permitam o aprimora-
mento e/ou reestruturação da Universidade.

Para a defi nição da categoria de análise 
“instituição e sociedade” foi adotada a consi-
deração de que responsabilidade social é uma 
gerência ética e efi ciente dos resultados que gera 
a Universidade em seu entorno humano, social 
e natural. Além disso, a responsabilidade social 
pode se traduzir em projetos e focos muito di-
versos, como inclusão social, desenvolvimento 
econômico e social, meio-ambiente e preserva-
ção da memória e do patrimônio cultural. 

A comunicação com a sociedade é uma 
ferramenta que apóia o desenvolvimento da 
responsabilidade social, na medida em que es-
tabelece comunicação da Universidade com o 
entorno humano. A capacidade de informar e 
comunicar permite a visibilidade e a legitimação 
da instituição diante de si mesma e da sociedade. 
No plano interno, a existência de fl uxos e canais 
de comunicação coloca-se como exigência da 

gestão participativa, sempre exercida pela PUC-
SP, favorecendo a transparência e o desenvolvi-
mento da consciência institucional. 

Na perspectiva de ter princípios comuns, 
o conceito de responsabilidade social, que ser-
viu de referência para a construção da proposta 
avaliativa, partiu do entendimento de que, por 
causa do conteúdo das informações coletadas, 
estas têm uma relação mais do que estreita, in-
trínseca, com a dimensão extensão universitária. 
Assim, muitas informações foram reconhecidas 
como complementares, dependendo da análise 
dos indicadores avaliados.

Foi ainda considerado pela avaliação, que 
a responsabilidade social não é meramente um 
compromisso que a Universidade tem com a 
questão social, ela ultrapassa a esfera da fi lan-
tropia, assumindo um dever, isto é, obrigação, 
tornando-se parte constitutiva da natureza e da 
essência da Universidade.

A avaliação das práticas comunicacionais 
efetivadas pela Universidade permitiu reconhe-
cer o relacionamento que a instituição coloca 
em ação dentro da própria comunidade univer-
sitária e do que propõe à sociedade na qual se 
insere.

A coleta de dados referente ao período de 
2004/2005, advinda dessas duas dimensões, foi 
orientada por um conjunto de indicadores e va-
riáveis, que integraram a metodologia proposta. 
O julgamento dos resultados, premissa central 
do trabalho avaliativo, impôs a escolha de parâ-
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metros, os quais foram justifi cados e partilhados 
pelo maior número de atores envolvidos, ou seja, 
foram adotados como parâmetros das análises 
dos resultados de cada um dos indicadores pro-
postos os princípios e as diretrizes apresentadas 
anteriormente e que constam do PDI.

Na proposta metodológica apresentada, 
assumiu-se que a avaliação tem o sentido de ge-
rar informação referente à instituição e socieda-
de e que toda a estrutura, indicadores, variáveis e 
parâmetros para a avaliação seriam explícitos. As 
reuniões e ofi cinas junto à comunidade foram 

realizadas visando à realização de consensos dos 
pontos e premissas da avaliação com os diferen-
tes segmentos da comunidade universitária.

A consideração desses aspectos e o pres-
suposto de que a Auto-Avaliação Institucional 
é uma ferramenta para a tomada de decisão, a 
proposta metodológica da avaliação para o tema 
instituição e sociedade procurou defi nir um 
conjunto de estratégias para detectar potenciali-
dades e fragilidades, e, ainda, oferecer à comuni-
dade universitária recomendações para a revisão 
dos rumos para o tema, bem como possibilitar a 
disseminação de aprendizagens.
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A PUC-SP, ao longo de sua história, 
construiu uma forte tradição de iniciativas de 
programas educacionais, sociais, culturais e po-
líticos de responsabilidade social pelos direitos 
à cidadania. Essa premissa permite defi nir que 
o conceito de responsabilidade social avaliado 
neste relatório abarcou um conjunto de quatro 
focos, a saber:

Inclusão social: relação das políticas institu-
cionais com o processo de inclusão social, 
envolvendo a alocação de recursos que sus-
tentem o acesso e a permanência dos estu-
dantes. Inclui bolsas de estudo, subvenção 
para alimentação, transporte e alojamento 
estudantil, facilidades para portadores de 
necessidades especiais, fi nanciamentos alter-
nativos e outros;
Desenvolvimento econômico e social: ações 
e programas integrados às diretrizes curri-
culares com os setores sociais e produtivos, 
incluindo o mercado profi ssional, podendo 
expressar-se por relações diferenciadas com 
a sociedade. Experiências de produção e 
transferência de conhecimentos, tecnologias 
e dispositivos decorrentes das atividades 
científi cas, técnicas e culturais que atendam a 
demandas de desenvolvimento comunitário;
Meio ambiente: ações e programas que con-
cretizem e integrem as diretrizes curriculares 
com as políticas relacionadas com a preserva-
ção do meio ambiente, estimulando parcerias 
e transferência de conhecimentos;

•

•

•

Preservação da memória e do patrimônio 
cultural: ações e programas que concretizem 
e integrem as diretrizes curriculares com as 
políticas relacionadas ao patrimônio his-
tórico e cultural, visando sua preservação, 
estimulando parcerias e transferência de co-
nhecimentos.

A avaliação da responsabilidade social 
pretendeu descrever a abrangência da atuação 
dos programas que propuseram práticas para 
o desenvolvimento da responsabilidade social. 
Registrou também o histórico e a gerência do 
assunto no âmbito interno da PUC-SP. O tra-
balho avaliativo partiu de respostas coletadas em 
diferentes roteiros para traçar um diagnóstico 
preliminar desse trabalho na Universidade.

Tratou-se, pois, da vivência da avaliação 
participativa e democrática, em que os interes-
sados tiveram acesso à informação e integraram 
a escolha de procedimentos e a tomada de de-
cisões. Levando-se em consideração, portanto, 
esse marco referencial teórico da avaliação, des-
crito no Projeto da Auto-Avaliação Institucional 
da PUC-SP – ciclo 2005/2006 – defi niu-se uma 
proposta cujo ponto de partida foi a elaboração 
de duas questões avaliativas que emergiram dos 
focos que a norteiam.

Quais as práticas assumidas pela Universi-
dade para o desenvolvimento da Respon-
sabilidade Social?

•

I
RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Qual o conhecimento da comunidade 
universitária em relação aos projetos de 
responsabilidade social?

RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS
Responsabilidade social: 
as ações afi rmativas

A abrangência das ações assumidas pela 
PUC-SP para o desenvolvimento da responsa-
bilidade social passa pela concretização de ações 
afi rmativas.

 Ações afi rmativas são atividades e orien-
tações que estruturam as políticas da Universi-
dade, estabelecidas com a fi nalidade de corrigir 
desigualdades de diferentes naturezas. O sentido 
de afi rmação é a condução positiva, afi rmativa e 
convicta de remover barreiras – discriminação 
física, social e política, sejam de natureza racial, 
de gênero, de idade, nacionalidade, de credo ou 
de compleição física – que impeçam os sujeitos 
de viverem, usufruírem do desenvolvimento 
educacional e profi ssional que a Universidade 
pode oferecer. 

A PUC-SP, por meio de diferentes inicia-
tivas, vem ampliando a capacidade de atuação 
nessa área, oferecendo um conjunto de ações 
capazes de redistribuir oportunidades, buscan-
do eqüidade por meio da reversão do quadro de 
desigualdade socioeconômico.

A responsabilidade pelo fi m da desigualda-
de é uma tarefa ampla, que envolve diretamente 
os gestores da PUC-SP. No Plano de Gestão da 
VRACOM, esse compromisso está expresso por 
meio do favorecimento de condições de acesso 
e permanência, na Universidade, de indivíduos 
oriundos dos diferentes grupos sociais, incluin-
do pessoas portadoras de necessidades especiais, 
sujeitos de diferentes experiências culturais e 
educacionais. 

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

estudantes na Universidade. Por exemplo, a Co-
ordenadoria de Vestibulares da PUC-SP oferece 
atendimento personalizado (quanto à impressão 
ou aplicação da prova) ao futuro estudante por-
tador de algum tipo de necessidade especial. Na 
categoria “permanência”, estão associadas ações 
que apresentam tanto o apoio acadêmico quan-
to a ajuda fi nanceira aos estudantes, tais como as 
diferentes modalidades de bolsas oferecidas pela 
PUC-SP. Como já apresentados anteriormente, 
no tópico referente a “ Atendimento ao Estu-
dante”.

O apoio acadêmico é constituído por 
um conjunto de ações que abrangem diferentes 
naturezas de atendimento. Os portadores de ne-
cessidades especiais têm atenção personalizada 
na PUC-SP. A construção de uma política para 
estudantes com defi ciências se apresenta para a 
PUC-SP como exigência do próprio modelo de 
universidade adotado. É uma instituição comu-
nitária de direito privado, confessional, sem fi ns 
lucrativos, que sempre teve na vocação pública e 
no compromisso social a referência e o estímulo 
para as suas ações e desenvolvimento.14 

Ao considerar a natureza e o interesse 
público de suas atividades (art. 3º, Estatuto), a 
PUC-SP incorpora a criação de oportunidades 
de inclusão social dos estudantes como uma das 
diretrizes do projeto educacional, consideran-
do a grande diversidade de seus perfi s – social, 
econômico, cultural, étnico, de gênero, entre 
outros.

Nesse sentido, os programas e projetos 
destinados especifi camente aos estudantes com 
defi ciência visam não apenas a cumprir exigên-
cias legais, mas, sobretudo, objetivam permitir-
lhes uma vida universitária plena.

A atenção específi ca a esses estudantes de-
senvolve-se, primeiramente, no sentido de aten-
der aos requisitos da Portaria no. 1679, de 2 de 

14 É mantida por fundação de direito privado, a Fundação 
São Paulo, criada em 1946 e reconhecida pelo Decreto nº. 
6932, de 22 de agosto do mesmo ano.
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dezembro de 1999, Art. 2º, a saber: para alunos 
com defi ciência física, com defi ciência visual e 
com defi ciência auditiva.

De forma geral, enfi m, procurou-se ga-
rantir a todas as pessoas com defi ciência: salas de 
aula, bibliotecas, laboratórios adequados, provi-
dos dos materiais e aparelhagens necessários.

Todos esses esforços são realizados, arti-
culadamente, com a participação de instâncias 
internas e externas, incluindo parcerias com 
organizações da sociedade e diferentes esferas 
governamentais, contando com a participação 
de professores e alunos articulados a projetos 
de extensão universitária, de pesquisa e de pres-
tação de serviços, alimentados e realimentados 
pelo dinamismo da produção acadêmica com-
prometida com a educação como bem público.

Para a construção mais ampliada de uma 
política institucional em relação aos estudantes 
com defi ciência, todas as áreas envolvidas cola-
boram em ações direcionadas a:

Manutenção de contatos interinstitucionais 
para aperfeiçoamento da política;
Desenvolvimento de metodologias de avalia-
ção dos serviços prestados aos alunos;
Elaboração de projetos institucionais de pes-
quisa e de captação de recursos externos; 

A Universidade possuía, em 2005, vinte 
alunos surdos nos seguintes cursos de Graduação: 
Pedagogia (onze); Tecnologia e Mídias Digitais 
(três); Ciências da Computação (um); Economia 
(um); Direito (um); Ciências Atuariais (um); Ci-
ências Contábeis (um) e no COGEAE (um).

Registrou-se também, até o ano de 2004, 
quatro alunos cadeirantes: nas Faculdades de Psi-
cologia (um); Ciências Sociais (um); Faculdade 
de Economia, Administração, Contabilidade e 
Atuária (um) e Educação (um), todos no campus 
Monte Alegre.

Inclusão Social

Destacam-se como projetos de excelência 
para a inclusão social o Projeto Foco (Formação 
Complementar para Vestibulandos), os trabalho 

–

–

–

desenvolvidos pelo Núcleo de Trabalho Comu-
nitário (NTC), pela Divisão de Reabilitação dos 
Distúrbios da Comunicação (DERDIC), pela 
Clínica Psicológica, pela Universidade Aberta à 
Maturidade, pela Brinquedoteca e pelo Projeto 
Pindorama. 

1. Projeto Foco

O projeto Foco-Vestibular promove o aces-
so e a permanência na Universidade de alunos de 
baixa renda, negros e negras, e indígenas de escolas 
públicas em qualquer uma das três áreas científi cas 
(Ciências Humanas, Biológicas e Exatas), desen-
volvendo a sua capacidade de refl exão crítica e 
construindo conhecimentos em relação aos temas, 
proporcionando um resgate da cidadania.

Esse projeto visa desenvolver ações afi rma-
tivas no interior da PUC-SP. Destaca-se, dentre 
seus objetivos: garantir por meio de programas 
de tutoria a permanência dos estudantes afrodes-
cendentes aprovados na seleção do vestibular nos 
cursos de Ciências Sociais e de História. Propõe-
se, também, realizar os seguintes objetivos:

Analisar as experiências de ações afi rmativas 
desenvolvidas em universidades públicas e 
privadas no Brasil e no exterior;
Sensibilizar toda a comunidade universitária 
da PUC-SP para a compreensão e apoio ao 
programa de ações afi rmativas;
Buscar meios materiais para garantir a per-
manência dos alunos afrodescendentes na 
PUC-SP;
Quantifi car a presença de alunos afrodescen-
dentes nos cursos regulares da PUC-SP;
Ampliar a presença de afrodescendentes no 
alunado da PUC-SP;
Disseminar a experiência de afrodescenden-
tes no alunado da PUC-SP.

2. Núcleo de Trabalho Comunitário 
(NTC)

Núcleo vinculado à Faculdade de Educa-
ção voltado para a produção de conhecimentos 

–

–

–

–

–

–
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que subsidiem processos educativos, visando o 
fortalecimento da luta em defesa da inclusão de 
grupos “minoritários” violados em seus direitos 
sociais. Busca valorizar os princípios fi losófi cos, 
políticos e éticos que promovem o ser humano 
como sujeito protagonista da história, respeitan-
do todas as formas de expressão étnica, religiosa 
e cultural, buscando a igualdade de direitos e a 
promoção da cidadania plena. 

Com a supervisão dos professores e dos 
coordenadores, os estagiários elaboram materiais 
como cartilhas (série “Exercendo a Cidadania” 
em dez volumes), folders e informativos, tornan-
do acessível à população o conhecimento de seus 
direitos, no escopo dos projetos sociais diretos 
que são desenvolvidos com as comunidades. 

No primeiro semestre de 2005, foram im-
plementadas pelo NTC as seguintes ações:

Implantação do SIPIA (Sistema de Informa-
ção para a Infância e a Adolescência), em par-
ceria com o CMDCA (Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente);
Programa Integração Associação Atlética do 
Banco do Brasil (AABB) Comunidade;
Protagonismo Infanto Juvenil no “Obser-
vatório Escolar em Segurança Urbana” nas 
Escolas Municipais de São Paulo;
Implantação do Projeto Olhos N’água. 

3. DERDIC

O Instituto Educacional São Paulo, socie-
dade sem fi ns lucrativos, destinado à educação 
especializada de crianças surdas, foi fundado 
em 1954, por um grupo de amigos e pais de 
crianças com defi ciência auditiva. Em 1969, o 
Instituto foi doado à Fundação São Paulo, man-
tenedora da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, constituindo a Divisão de Educação 
e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 
– DERDIC, que continuou não só a manter a 
escola para crianças surdas, mas também passou 
a desenvolver atendimento clínico aos portado-
res de distúrbios da audição, voz e linguagem. 
Iniciou-se nesse espaço o desenvolvimento de 

–

–

–

–

pesquisas no campo de comunicação humana e 
seus distúrbios, e, posteriormente, o trabalho de 
formação e aperfeiçoamento de profi ssionais. 

Atualmente, a DERDIC mantém a Clí-
nica de Audição, Voz e Linguagem, e a Escola 
Especial de Educação Básica. 

A Clínica de Audição, Voz e Linguagem, 
por meio de convênio SUS, participa do pro-
jeto de saúde auditiva, nos níveis de média e 
alta complexidade, com diagnóstico, seleção e 
concessão de aparelhos de amplifi cação sonora, 
além de terapia fonoaudiológica. Só em 2004, 
executou 34.512 procedimentos. 

Realiza, ainda, cursos de aprimoramen-
to, presta assessoria a outras instituições na sua 
área de atuação, desenvolve vários programas de 
atendimento e formação, constituindo-se em 
importante campo de estágio para os alunos do 
curso de Fonoaudiologia.

Mantém o Centro Audição na Criança, 
que é uma clínica especializada no atendimento 
à crianças com defi ciência auditiva abaixo de 
três anos de idade e atua como parte da Clínica 
DERDIC. Tem parceria com o Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia e 
com a Faculdade de Fonoaudiologia da PUC-
SP. Além de realizar atendimento à crianças de-
fi cientes auditivas de famílias de baixa renda, faz 
formação de profi ssionais e desenvolve pesquisas 
na área da audição e linguagem nos primeiros 
anos de vida. Atua de forma articulada com os 
diversos serviços de atendimento da DERDIC 
na faixa etária que vai do nascimento aos três 
anos de idade (serviço médico, audiologia clí-
nica, audiologia educacional, psicologia, serviço 
social), oferecendo aos bebês de risco para defi -
ciência auditiva e aos bebês com diagnóstico de 
defi ciência auditiva os seguintes serviços:

Diagnóstico audiológico;
Intervenção terapêutica;
Seleção e indicação de aparelhos de amplifi -
cação sonora;
Acompanhamento terapêutico de bebês;
Apoio e orientação às famílias.

–

–

–

–

–
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A escola especial (Instituto Educacional 
São Paulo) mantém a Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e o Centro de Capacitação Profi s-
sional.

4. Clínica Psicológica

O atendimento oferecido pela Clínica 
Psicológica à população é um trabalho que ar-
ticula relevância social e formação profi ssional, 
permitindo aos alunos o aprofundamento de 
conceitos relacionados à experiência de atendi-
mento clínico e ao trabalho multi e interdiscipli-
nar com outras áreas. Assim, os serviços abaixo 
relacionados constituem atividades clínicas dife-
renciadas, capazes de compreender e atender a 
realidade com uma abordagem psico-física-so-
cial. 1. triagem; 2. atendimento de casos graves; 
3. psicoterapia infantil; 4. terapia psicomotora; 
5. orientação vocacional; 6. atendimento a pais; 
7. avaliação psicológica e psicoterapia para defi -
cientes visuais; 8. projeto inclusão.

5. Universidade Aberta à 
Maturidade

A Universidade Aberta à Maturidade é 
uma proposta de educação permanente dirigi-
da a pessoas de ambos os sexos, com mais de 
quarenta anos, interessadas em atualizar seus 
conhecimentos. O curso oferece aulas e pales-
tras sobre assuntos diversos, além de orientações 
para uma vida saudável. Também proporciona a 
oportunidade de participar de atividades sociais 
e culturais estimulantes: visitas monitoradas a 
museus, pinacotecas, exposições e outros espa-
ços culturais. Além disso, os alunos participam 
de passeios e excursões a locais de interesse his-
tórico e turístico.

6. Projeto Pindorama

O “Projeto Pindorama” tem como pres-
suposto a valorização da diversidade étnico-
cultural e a importância da contribuição das 

diferentes comunidades indígenas para a cultura 
brasileira, além de buscar consolidar o acesso 
e a permanência de estudantes indígenas na 
Universidade. Oferece acompanhamento psico-
pedagógico contínuo aos alunos, atividades de 
formação e de assessoria no desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e, em reuniões específi cas, 
o projeto possibilita o aprofundamento da ques-
tão indígena. 

Responsabilidade social: para além 
da inclusão

No Plano de Gestão da PUC-SP, a res-
ponsabilidade social, entendida também como 
compromisso social, é refl etida pelas preocupa-
ções que a instituição declara diante das conse-
qüências de suas atividades educacionais. Nessa 
perspectiva, o compromisso social não esgota sua 
ação na inclusão social, não podendo, portanto, 
ser com ela confundido. A afi rmação de valores 
de humanidade e seu enraizamento na prática 
universitária são reconhecidos como dimensões 
complementares do trabalho desenvolvidas pela 
VRACOM, por meio de ações que priorizam o 
desenvolvimento econômico e social, o meio am-
biente, a preservação da memória e do patrimônio 
cultural, a fi lantropia e as ações confessionais.

1. Desenvolvimento econômico 
e social

Os projetos que centram seus objetivos no 
desenvolvimento econômico e social são aque-
les cujas ações e programas procuram integrar 
as diretrizes curriculares com os setores sociais 
e produtivos, incluindo o mercado profi ssio-
nal. Além disso, destacam-se as experiências 
de produção e a transferência de conhecimen-
tos, tecnologias e dispositivos decorrentes das 
atividades científi cas, técnicas e culturais, que 
atendam às demandas de desenvolvimento co-
munitário. A PUC-SP desenvolve um conjunto 
signifi cativo de ações voltadas para esse objetivo. 
Foram salientados sete projetos, levando-se em 
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consideração a excelência das ações realizadas: 
Escritório Modelo; Hospital-Escola; Unitraba-
lho; Teia do Saber; Centro de Artes e Educação 
Física; Instituto de Estudos Especiais e a Coor-
denadoria Geral de Estágios.

Escritório Modelo: o Escritório Modelo da 
Faculdade de Direito da PUC-SP constitui 
espaço indispensável para a formação prática 
dos alunos do curso, capacitando-os, pelo 
exercício de atividades reais, para a realização 
de suas futuras atividades profi ssionais e para 
o atendimento ao público;
Hospital-Escola: referência para a população 
carente de Sorocaba e arredores, que reúne 
48 municípios da Região Sul de São Paulo. 
São cerca de 2,2 milhões de pessoas que vi-
vem em cidades com os mais baixos Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH);
Unitrabalho: rede de Universidades cuja mis-
são é mobilizar as universidades para que con-
tribuam com projetos de extensão, pesquisa 
e ensino, para a melhoria das condições de 
vida dos trabalhadores. Atualmente, a Rede 
agrega 86 Instituições de Ensino Superior, 
públicas e comunitárias, de todo o Brasil;
Teia do saber: é uma proposta ampla do 
Governo do Estado de São Paulo, com vistas 
a oferecer uma escola pública de qualidade, 
para que crianças e jovens possam ter acesso 
à cultura, à arte, à ciência e ao mundo do 
trabalho. O objetivo do programa, além da 
atualização em sentido amplo, foi a imersão 
do professor na vida acadêmica;
Centro de Artes e Educação Física (CAEF): o 
Centro de Artes e Educação Física da PUC-
SP – CAEF/PUC-SP, é decorrência da apro-
vação do seu projeto na especialidade Artes 
e Educação Física, na concorrência pública 
aberta pelo Edital nº. 01/2003 da Secretaria 
da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
do MEC – SEIF/MEC, às universidades bra-
sileiras interessadas em “construir centros de 
formação continuada, desenvolvimento de 
tecnologia e prestação de serviços para as re-

–

–

–

–

–

des públicas de ensino, visando a integração 
da Rede Nacional de Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Educação (Rede)”;
Instituto de Estudos Especiais (IEE): desen-
volve seu trabalho por meio da realização de 
pesquisas, assessorias, treinamentos e publi-
cações no campo das políticas sociais;
Coordenadoria Geral de Estágio (CGE): 
executa atendimento a alunos, professores, 
unidades acadêmicas e setores administra-
tivos da PUC-SP, mantém contato com os 
Agenciadores de estágio, ONGs, Órgãos do 
Governo e Recursos Humanos das empresas 
conveniadas a PUC-SP. Controla os estágios 
realizados na própria Universidade (denomi-
nado Programa Bolsa-Estágio ) e centraliza os 
dados estatísticos de todos os cursos e campi 
da universidade. 

2. Meio ambiente

As contribuições da PUC-SP em relação 
à responsabilidade social são muitas, principal-
mente aquelas ações que envolvem o campo de 
conhecimento e de prática para a qualidade de 
vida. As políticas públicas exigem ações inter-
setoriais e uma nova visão social, que vem se 
materializando com as propostas dos municí-
pios saudáveis; nesse aspecto, em particular, o 
Centro de Ciências Médicas e Biológicas contri-
bui principalmente com a biologia humana, o 
ambiente e a organização da assistência à saúde.

A criação de ambientes favoráveis à saúde 
implica o envolvimento dos cursos de Medicina 
e Ciências Biológicas. O curso de Biologia, em 
seu novo currículo, possui as Atividades Con-
juntas de Formação de Professores (ACFP), 
que integram ofi cinas que estudam e discutem 
os problemas ambientais e tem se constituído 
como núcleo produtor de conhecimento na 
área, com base nas pesquisas realizadas.

A PUC-SP, por meio de seu campus So-
rocaba, busca ampliar novos espaços de inter-
locução com a comunidade, para atendimento 
da temática meio ambiente, com o objetivo 

–

–
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de atender a uma demanda da Secretaria Edi-
fi cações e Urbanismo – SEURB, por meio da 
Divisão de Planejamento e Controle do Meio 
Ambiente – Seção Veterinária e Biologia – So-
rocaba para colaboração científi ca e tecnológica. 
Assim sendo, defi niu projetos para atendimento 
à sua fi nalidade básica de oferecer à comunida-
de os serviços educacionais de que ela precisa, 
assegurando aos profi ssionais da área condições 
de formação, atualização e aperfeiçoamento per-
manentes. 

3. Preservação da memória 
e do patrimônio cultural

Ações e programas de preservação da 
memória e do patrimônio cultural são aqueles 
que se propõem a integrar as diretrizes com as 
políticas relacionadas ao patrimônio histórico e 
cultural, visando sua preservação. Para a referida 
categoria, foram selecionadas três referências 
signifi cativas: o Centro de Documentação e 
Informação Científi ca (CEDIC), o Museu da 
Cultura e o Espaço Banespa.

Centro de Documentação e Informação 
Científi ca Prof. Casemiro dos Reis Filho 
(CEDIC) constitui um espaço de preserva-
ção de diferentes tendências e expressões da 
memória social brasileira. Reúne documen-
tos textuais, orais e iconográfi cos gerados por 
movimentos e organizações, por projetos de 
pesquisa ou pelas próprias atividades acadê-
micas da PUC-SP. Em sua área de trabalho, 
presta serviços especializados, oferece cursos, 
ofi cinas e possibilidades de estágio, além de 
desenvolver projetos específi cos e de se de-
dicar à publicação de instrumentos de pes-
quisa como guias e inventários. Filiado ao 
Conselho Internacional de Arquivos – CIA, 
integrando atividades do Conselho Nacio-
nal de Arquivos – CONARQ, assim como 
da Associação de Arquivistas de São Paulo 
– ARQ-SP, o CEDIC participa dos debates 
na área da Informação, particularmente di-
recionados aos Arquivos e Centros de Docu-

•

mentação, mantendo um diálogo proveitoso 
com bibliotecas e museus. Nesse processo, 
vem alcançando reconhecimento nacional e 
internacional;
Museu da cultura: criado pelo Departamen-
to de Antropologia da Faculdade de Ciências 
Sociais da PUC-SP. O Museu da Cultura 
tem como objetivo maior abordar a cultura 
como produção simbólica. Entende que sua 
função é criar, preservar, pesquisar e expor ao 
público acervos que ativem memórias e ima-
ginários, incrementado o patrimônio cultu-
ral. O Museu da Cultura coloca-se a tarefa de 
articular a Universidade com o público em 
geral, promovendo exposições e eventos que 
os sensibilizem para os mais diversos temas. 
Desenvolve, também, uma função educativa, 
seja realimentando a possibilidade de aquisi-
ção de informações/emoções para o público 
mais amplo, seja atendendo escolares em ati-
vidades didáticas;
Videoteca, Espaço Cultural e Auditório 
Banespa: criada em 1988, possuindo em 
seu acervo mais de 5.000 fi tas, que podem 
ser emprestadas para professores, alunos e 
funcionários da instituição. Seu objetivo 
principal é disponibilizar informação em 
vídeo atendendo às mais variadas necessi-
dades educacionais da Universidade. Além 
disso, a Videoteca é um pólo de divulgação 
da linguagem videográfi ca e cinematográfi ca 
e, para tanto, organiza mostras e sessões es-
peciais, que são realizadas em seu auditório e 
abertas ao público em geral. Essas atividades 
culturais que a Videoteca promove na PUC-
SP contam com a parceria de diversas produ-
toras, distribuidoras, cineastas, professores e 
pesquisadores que encontram nos eventos a 
possibilidade de exibir as obras audiovisuais e 
refl etir com o público sobre essas produções;
O espaço cultural: o espaço cultural da bi-
blioteca da PUC-SP destinado a exposições, 
mostras e lançamentos é uma área nobre e 
de excelente visibilidade dentro do campus 

•

•

•
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Monte Alegre. Além das 1.500 pessoas que, 
necessariamente, passam por ele para usar a 
Biblioteca, as paredes de vidro o tornaram 
uma vitrine para o público. A Biblioteca am-
plia, dessa forma, seu papel de divulgador da 
cultura e da arte.

4. Filantropia

A PUC-SP encara a questão da fi lantropia 
como uma vocação constitutiva da Universida-
de, uma identidade que deve se manter. A PUC-
SP nasceu comunitária, embora na época (1946) 
ainda nem se usasse esse termo. Assim como a 
maioria das outras universidades católicas, foi 
criada com o claro intuito de formar uma elite 
cultural e participar do desenvolvimento social 
do estado de São Paulo, entendendo que aí já es-
tava contida a idéia de inclusão das classes menos 
favorecidas. A dimensão comunitária da PUC-
SP alcança o público externa e internamente, 
pois inclui prestação de serviços e concessão de 
bolsas de estudo. A fi lantropia é conseqüência 
dessa postura, não o contrário. Prova disso é que 
a PUC-SP excede, e muito, o que a legislação 
exige para se obter o título de fi lantropia.

Para obter o certifi cado de fi lantropia, a 
instituição tem que investir 20% da sua receita 
bruta em ações comunitárias. A PUC-SP, nas 
bolsas de estudos que são contabilizáveis para a 
fi lantropia (modalidades PROUNI – Programa 
Universidade para Todos, Doação e Escola da 
Família), investe 13,7% da receita líquida dos 
cursos de Graduação, sendo que a exigência 
legal é de 10%. Mas o total investido pela PUC-
SP em todas as modalidades de bolsa é mais que 
o dobro desse valor.

Para acompanhar o desempenho dos alu-
nos, a PUC-SP realiza entrevistas e acompanha-
mento semestral do rendimento acadêmico de 
todos os bolsistas.15 Em 2005, foram realizadas 
visitas domiciliares aleatórias aos estudantes que 
têm bolsa integral.

15 Mais dados referentes a bolsas de estudo podem ser en-
contrados no tópico Atendimento ao estudante.

5. Ações confessionais

As ações confessionais estão associadas à 
Pastoral Universitária, que se insere no projeto 
salvífi co da Igreja e se traduz na expressão le-
gítima do direito e do dever da Universidade 
Católica em colaborar com esse projeto junto à 
comunidade universitária. Nesse sentido, con-
fi gura-se como “parte integrante e indispensá-
vel da vida e estrutura da instituição” (CNBB 
– Conferência Nacional dos Bispos no Brasil. 
Diretrizes e normas para as Universidades Cató-
licas Art. 39).16

A organização da pastoral na PUC-SP 
defronta-se com o desafi o primário de estar pre-
sente nos seus campi, buscando efetivar em cada 
um destes espaços, de maneira particularizada, 
seus objetivos básicos. Fomentar uma dinâmi-
ca para a equipe pastoral, de forma a atender 
a essas peculiaridades de espaço, de cultura 
universitária e de área de conhecimento é um 
dos aspectos mais marcantes da sua missão. Para 
tanto, desenvolve um Projeto Pastoral elaborado 
conjuntamente pela Igreja e pela Universidade. 
Esse projeto, cuja marca é a busca de unidade na 
diversidade, orienta-se e estrutura-se, também 
em seus princípios e estratégias, pela organicida-
de que caracteriza e direciona toda a prática uni-
versitária como ensino, pesquisa e extensão. As 
atividades de ensino concretizam-se em eventos 
de cunho acadêmico, como palestras, encontros 
de catequese permanente, formação para os sa-
cramentos e intercâmbio direto entre a doutrina 
cristã e as múltiplas áreas de conhecimento. No 
tocante à pesquisa, além da promoção de pautas 
referentes à ética na pesquisa, a Pastoral tem se 
lançado no aprofundamento de questões rele-
vantes produzidas no seio da Universidade sobre 
questões relacionadas ao pensamento social da 
Igreja, articulando-se com outras instituições 
civis, tal qual a OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), visando à divulgação desses conhe-
cimentos em outros foros eclesiais. A parceria 

16 Diretrizes e Normas par as Universidades Católicas (DNUC). 
Cf. Ex Corde Ecclesiae, 38, 41. 
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da Pastoral com o Departamento de Teologia e 
Ciências da Religião tem possibilitado a institu-
cionalização do projeto a PUC no Centro. 

Manifestação da comunidade 
universitária

A comunidade puquiana expressou seus 
conhecimentos em relação às práticas de respon-
sabilidade social por meio dos questionários de 
Auto-Avaliação Institucional. Foram elaboradas 
duas questões, sendo uma delas comum aos três 
segmentos da comunidade: alunos, professores 
e funcionários, na qual o respondente deveria 
avaliar os programas citados em relação ao 
atendimento das necessidades. A outra questão 
era comum aos questionários dos alunos e dos 
professores, e eles deveriam atribuir o grau de 

informação que possuíam em relação a progra-
mas/atividades.

Os dados coletados foram organizados 
com base na associação dos pontos “alto” e 
“médio” da escala apresentada na questão, con-
siderando que esses dois pontos representam 
um conhecimento maior referente às atividades 
fi lantrópicas selecionadas para o questionário 
avaliativo e/ou o posicionamento positivo dos 
segmentos em relação ao atendimento às neces-
sidades. 

A seguir são apresentadas tabelas conten-
do os resultados da coleta apresentadas pelos 
três segmentos avaliados: alunos, professores e 
funcionários. 

A análise da Tabela 55 mostra que o grau 
de conhecimento dos alunos nos itens apre-
sentados varia entre baixo e nenhum em quase 
todos os casos, sendo alto e médio apenas nos 

Tabela 55 – Distribuição das respostas dos alunos referente ao grau de informação 
que possuem sobre os projetos associados à responsabilidade social
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Itens 

% % % % % % % % % % % % % % % 

14 24 62 75 14 10 23 28 49 6 19 75 4 7 89 
DERDIC 

100% 100% 100% 100% 100% 

7 20 74 36 29 35 13 25 62 7 15 78 3 12 85 
NTC

100% 100% 100% 100% 100% 

6 15 79 9 20 71 6 18 76 5 11 84 78 13 9 Hospital Santa 
Lucinda 100% 100% 100% 100% 100% 

15 22 63 22 33 45 33 31 36 7 14 80 32 18 50 
Clínica Psicológica 

100% 100% 100% 100% 100% 

27 22 51 4 20 75 19 29 53 4 13 83 1 8 91 Escritório Modelo 
de Assistência 
Jurídica 100% 100% 100% 100% 100% 

4 12 84 3 16 81 8 18 75 6 7 86 1 9 90 IEE (Instituto de 
Estudos Especiais) 100% 100% 100% 100% 100% 

46 32 22 12 25 64 18 30 52 6 17 77 3 10 86 PUC Consultoria 
Jr. 100% 100% 100% 100% 100% 

64 22 14 50 32 18 78 18 4 35 33 32 12 17 70 
TUCA

100% 100% 100% 100% 100% 

7 17 76 7 25 68 20 25 55 11 15 75 6 11 83 
CEDIC

100% 100% 100% 100% 100% 

9 18 73 10 25 65 38 32 30 4 14 82 3 8 89 
Museu da Cultura 

100% 100% 100% 100% 100% 

25 22 52 32 26 41 51 28 21 5 12 83 10 10 80 
Espaço Banespa 

100% 100% 100% 100% 100% 
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centros ao qual a atividade está diretamente 
ligada. Como exemplo destaca-se a DERDIC, 
com 75% “Alto/Médio” no Centro de Educa-
ção (CE), e o Hospital Santa Lucinda, com 78% 
“Alto/Médio” no Centro de Ciências Médicas e 
Biológicas (CCMB). 

O Tuca apresentou um alto grau de co-
nhecimento pelos alunos no CCJEA, CE, CCH 
e CCET, fi cando apenas o CCMB, que se 
encontra em Sorocaba, com nenhum conheci-
mento (70%) sobre o teatro.

Outra questão aos alunos solicitava a 
avaliação de atividades fi lantrópicas apresentas 
em relação ao grau de atendimento das neces-
sidades. 

Os dados indicaram que a maior parte dos 
alunos (mais que 70%) em todos os centros des-
conhece as atividades apresentadas. Dos alunos 

que atribuíram uma avaliação aos programas ci-
tados, apontaram como “baixo” o atendimento 
das necessidades.

Informações mais detalhadas sobre esses as-
pectos podem ser encontradas neste relatório, no 
tópico relativo ao Atendimento ao Estudante.

Outro segmento participante da avaliação 
foi o dos professores, que, quando questionados 
sobre o seu grau de conhecimento em relação às 
práticas fi lantrópicas da PUC-SP, apresentaram-
no conforme a Tabela 56.

Assim como no caso dos alunos, a análise 
da tabela mostra que o grau de conhecimento 
dos itens apresentados varia entre baixo e ne-
nhum em quase todos os casos, sendo alto e mé-
dio apenas nos centros ao qual a atividade está 
diretamente ligada. Como exemplo destaca-se a 
DERDIC, com 72% “Alto/Médio” no Centro 

Tabela 56 – Distribuição das respostas dos professores referente ao grau de informação 
que possuem sobre os projetos associados à responsabilidade social
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Itens 

% % % % % % % % % % % % % % % 

32 35 33 72 17 11 54 27 20 46 36 18 12 36 52 
DERDIC 

100% 100% 100% 100% 100% 

10 40 51 67 22 11 28 40 32 14 54 32 32 16 52 NTC (Núcleo de trabalho 
comunitário) 100% 100% 100% 100% 100% 

11 37 52 30 30 40 17 51 32 29 29 43 95 0 5 
Hospital Santa Lucinda 

100% 100% 100% 100% 100% 

13 37 51 50 35 15 52 28 20 25 43 32 11 19 70 
Clínica Psicológica 

100% 100% 100% 100% 100% 

29 32 40 15 45 40 29 43 28 18 29 54 19 23 58 Escritório Modelo de 
Assistência Jurídica 100% 100% 100% 100% 100% 

10 30 60 20 55 25 24 25 51 21 32 46 10 20 70 IEE ( Instituto de Estudos 
Especiais ) 100% 100% 100% 100% 100% 

45 21 34 19 48 33 14 36 50 11 33 56 7 27 67 
PUC Consultoria Jr. 

100% 100% 100% 100% 100% 

54 37 10 65 25 10 73 23 4 71 25 4 50 37 13 
TUCA

100% 100% 100% 100% 100% 

17 37 46 40 50 10 30 43 28 29 32 39 17 30 53 CEDIC ( Centro de 
Documentação e 
Informática Cientifica) 100% 100% 100% 100% 100% 

11 27 62 47 37 16 39 35 26 11 19 70 10 23 67 
Museu da cultura 

100% 100% 100% 100% 100% 

22 25 52 56 33 11 55 30 15 32 21 46 7 30 63 
Espaço Banespa 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabela 57 – Distribuição das porcentagens referentes às respostas dos professores sobre 
o atendimento das necessidades dos projetos relacionados à responsabilidade social
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Itens 

% % % % % % % % % % % % % % % 

6 8 86 33 19 48 22 19 60 25 11 64 20 13 67 Programa de Educação 
tutorial (PET) 100% 100% 100% 100% 100% 

8 5 87 30 25 45 16 13 71 27 19 54 14 3 83 
Projeto Pindorama 

100% 100% 100% 100% 100% 

13 5 82 22 28 50 25 18 57 15 15 70 13 20 67 PAC (programa de 
atendimento 
comunitário) 100% 100% 100% 100% 100% 

19 17 63 19 33 48 21 19 60 30 11 59 20 27 53 
Pastoral Universitária 

100% 100% 100% 100% 100% 

de Educação (CE) e, por outro lado, um ponto 
a salientar é que 11% desconheçam a DERDIC 
dentro do CE; o Hospital Santa Lucinda com 
95% “Alto/Médio” no Centro de Ciências Mé-
dicas e Biológicas (CCMB). O CCMB ainda 
apresenta um dado interessante, onde 5% dos 
professores alegam não ter nenhum conheci-
mento em relação ao Hospital Santa Lucinda.

O Tuca também aparece como destaque, 
obtendo um alto grau de conhecimento dos pro-
fessores dos cinco centros: CCJEA (54%), CE 
(65%), CCH (73%), CCET (71%) e CCMB 
(50%).

Na Tabela 57 verifi ca-se a distribuição das 
porcentagens referentes às respostas dos profes-
sores sobre o atendimento das necessidades dos 
projetos relacionados à responsabilidade social 
e os dados indicaram que em todos os centros 
foram registradas as mais altas porcentagens no 
quesito “desconheço”.

Um ponto a ser salientado foram as res-
postas nos itens “Programa de Educação Tuto-
rial” e “Projeto Pindorama”, que alcançaram no 
grau alto/médio porcentagens de 33% e 30%, 
respectivamente, no CE.

Um outro destaque é uma porcentagem 
de 30% no grau alto/médio, que a “Pastoral 
Universitária” alcançou no CCET.

O grau de informação que os funcionários 
têm em relação aos projetos associados à respon-
sabilidade social também foi investigado.

Um ponto de destaque, conforme Tabela 
58, é que os funcionários dos diferentes campi 
indicaram alto grau de desconhecimento dos 
projetos indicados. O “programa de Educação 
Tutorial PET” é desconhecido por 93,3% no 
DERDIC; no Marquês de Paranaguá, 93,1% e 
no Monte Alegre, 77,0%. Dos funcionários do 
campus Sorocaba 79,4% também desconhecem 
aquele programa.

Um outro item que também foi indicado 
com altas porcentagens de desconhecimento foi 
o “Projeto Pindorama”. Desconhecem o proje-
to, 93,3% no DERDIC, no Marquês de Parana-
guá, 78,6%, no Monte Alegre, 80% e Sorocaba, 
88,2%.

Também perguntados sobre as diferentes 
modalidades de “bolsas”, os dados indicaram 
uma maior porcentagem no quesito “alto e 
médio” para “Bolsa acordo interno” nos campi 
Marquês de Paranaguá, Monte Alegre e Soroca-
ba, perfazendo 79,3%, 81,3% e 62,5%, respec-
tivamente.

No item “Bolsa restituível” também encon-
tram-se porcentagens consideráveis nos campi 
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Tabela 58 – Distribuição das porcentagens referentes às respostas dos funcionários 
sobre o atendimento das necessidades dos projetos relacionados à responsabilidade social

Itens DERDIC 
Marquês de 
Paranaguá Monte Alegre Sorocaba 

Alto/Médio 6,7 3,4 18,0 17,6 

Baixo 0,0 3,4 4,9 2,9 

Desconheço 93,3 93,1 77,0 79,4 

Programa de 
Educação 
Tutorial (PET) 

Total 100% 100% 100% 100% 

Alto/Médio 6,7 14,3 15,0 11,8 

Baixo 0,0 7,1 5,0 0,0 

Desconheço 93,3 78,6 80,0 88,2 
Projeto 
Pindorama 

Total 100% 100% 100% 100% 

Alto/Médio 20,0 3,4 44,1 20,6 

Baixo 0,0 10,3 5,1 2,9 

Desconheço 80,0 86,2 50,8 76,5 

PAC (Prog. de 
Atendimento 
Comunitário) 

Total 100% 100% 100% 100% 

Alto/Médio 50,0 6,9 43,3 17,6 

Baixo 0,0 3,4 11,7 8,8 

Desconheço 50,0 89,7 45,0 73,5 
Pastoral 
Universitária 

Total 100% 100% 100% 100% 

Marquês de Paranaguá, 58,6%; Monte Alegre, 
59,0%, e Sorocaba, 41,9%.

Enquanto, na DERDIC, os três itens que 
os funcionários conhecem refl etindo nas mais 
altas porcentagens nos graus alto/médio foram: 
“Bolsa acordo interno”, 66,7%, “Bolsa restituí-
vel” e “Bolsa doação” com a mesma porcenta-
gem, 42,9%.

ENCAMINHAMENTOS PARA 
A TOMADA DE DECISÕES

Potencialidades e fragilidades

O caráter comunitário da PUC-SP, dis-
tingue-a da maioria das universidades públicas e 
privadas brasileiras. Tal característica implica um 
modo próprio de administrar, ensinar, pesquisar, 
conviver e comprometer-se com a realidade so-
cial. Por ser uma universidade católica, também 
presta serviço a toda comunidade acadêmica, 
interagindo com os mais diversos segmentos, 
pretendendo valorizar todas as forças vivas que 
já atuam e desejam atuar na universidade por 
meio de um diálogo constante entre fé e razão, à 
luz da mensagem cristã. 

A gestão dessas diferentes formas de co-
nhecimento produzidas é uma temática intrin-
secamente ligada à capacidade que a PUC-SP 
tem de utilizar e combinar as várias fontes e 
tipos de conhecimentos para desenvolver com-
petências específi cas e capacidades inovadoras, 
permanentemente, para o surgimento de novos 
conhecimentos e o apoio a iniciativas de respon-
sabilidade social.

Nesse sentido, o compromisso com a res-
ponsabilidade social é uma das marcas que per-
sonalizam a PUC-SP, que pode ser constatado 
pelas parcerias estabelecidas com a sociedade e 
com as distintas esferas governamentais, na re-
alização de atividades desenvolvidas por profes-
sores, estudantes e funcionários em projetos de 
diferentes naturezas – inclusão social, de desen-
volvimento econômico social, ligados ao meio 
ambiente e aqueles que investem na preservação 
da memória e do patrimônio cultural –, mas 
integrados pelo princípio da educação como um 
bem público.

O número de bolsas concedidas, nas 
onze modalidades, no primeiro semestre de 
2005 (8.768) e no segundo semestre de 2005 
(8.869) para cerca de seis mil estudantes, es-
pelha a determinação da PUC-SP em cumprir 
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essa missão. Em 2005, registraram-se 352 bol-
sistas do Programa Universidade Para Todos 
(PROUNI) e 1.370 com Bolsa integral Doação 
FSP (Fundação São Paulo). O convênio com o 
governo do estado ofereceu 424 bolsas Escola 
da Família; o Governo Federal ofereceu 485 
bolsas do FIES (Financiamento Estudantil). 
Foram oferecidas também 1.646 bolsas resti-
tuíveis a 1.545 bolsistas (funcionários, profes-
sores e dependentes). 

Investiu-se na ampliação do processo de 
divulgação, comunicação e acesso dos estudan-
tes bolsistas e do público em geral aos formu-
lários e documentos de bolsas de estudo. Para 
tanto, criou-se, em parceria pessoal técnico da 
Assessoria de Políticas Tecnológicas (APT), link 
próprio, referente a bolsas página da PUC-SP 
onde são oferecidas informações sobre as dife-
rentes modalidades de bolsas e cronograma de 
inscrições.

O PAC é a proposta que acolhe ações que 
traduzem, por meio de suas diferentes naturezas, 
a responsabilidade social difundida e colocando 
em prática um conjunto de princípios e valores, 
por meio de quatro processos: gestão, docência, 
investigação e extensão.

O PAC estruturou ações integradas a 
esses diferentes processos e orientou seu tra-
balho a partir das necessidades identifi cadas e 
mapeadas no interior da Universidade, as quais 
desvelaram a realidade existente; dos parâme-
tros acordados junto à VRACOM e do co-
nhecimento acumulado dos profi ssionais que 
compõem a equipe. Assim, o programa conta 
com uma equipe multidisciplinar, formada por 
dois psicólogos, um assistente social e um teó-
logo. Entre suas atribuições, acolhe, reconhece, 
orienta, medida, encaminha e acompanha si-
tuações e casos que necessitem de atendimento 
comunitário, com o objetivo de favorecer e 
facilitar a convivência entre os integrantes da 
comunidade. Além disso, tem como missão 
promover atividades e projetos, em parceria 
com a comunidade, que refl itam na expansão 

da saúde individual e coletiva e, desse modo, 
ressignifi car as relações na Universidade. Co-
erente com os valores da PUC-SP, o serviço 
prestado pelo PAC norteia-se por princípios 
de atuação que valorizam a perspectiva institu-
cional e coletiva, a prevenção, a intervenção, a 
mediação e a integração, como referências que 
defi nem seu atendimento.

As fragilidades identifi cadas nos serviços 
que atendem o compromisso da responsabili-
dade social universitária puderam ser apontadas 
a partir das análises de diferentes fontes de in-
formações: 1. Relatório de Atividades da VRA-
COM 2005 2. Plano de Gestão 2004/2008; 
3. Sites de programas e projetos que têm como 
ponto central a responsabilidade social. De ma-
neira geral, elas estão fortemente associadas às 
questões econômicas: ampliação do número de 
bolsas de estudo, ausência de patrocínio para 
eventos culturais (Coral CUCA, peças e apre-
sentações no TUCA), falta de verbas para cam-
panhas educativas, etc. Outras limitações foram 
registradas e as propostas para a superação de 
cada uma delas encontram-se na seqüência deste 
documento.

No sentido de viabilizar e sustentar o 
trabalho e os serviços prestados pela PUC-SP, 
associados à responsabilidade social, foi elabo-
rado um planejamento pela VRACOM, com 
ênfase para as áreas que apresentam maiores 
pontos de fragilidade, seja por uma inter-
venção direta, seja na construção de políticas 
institucionais de prevenção. São elas: a) conhe-
cimento e reconhecimento da comunidade; 
b) inclusão; c) saúde e qualidade de vida; d) 
cultura e e) produção acadêmica comunitária. 
A seguir, são apresentadas, de forma sintética, 
algumas ações necessárias para se atingirem as 
metas propostas para o aperfeiçoamento do 
trabalho desenvolvido pela PUC-SP associados 
à responsabilidade social.

A responsabilidade social, pela sua abran-
gência e complexidade, envolve ações de dife-
rentes setores da Universidade, que organizam 
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Área Metas Ações Necessárias 

Conhecimento e 
reconhecimento 
da comunidade 

Desenvolver pesquisa de perfil comunitário 
– início do trabalho no campus Santana, 
tendo em vista o número reduzido de alu-
nos que facilitará a aplicação da pesquisa e 
a análise dos dados. Número de alunos a 
serem atingidos: 170. Previsão: novembro 
de 2005. 

Parceria com professores ou com a Facul-
dade de Ciências Sociais e Professor da área 
de Estatística para destacar e definir os 
instrumentais e a análise dos dados da 
pesquisa. 
Horas de trabalho de 2 Agentes Educacio-
nais para acompanhar e efetivar a pesquisa. 

Inclusão: 
convênio 

internacional – 
PEC-G

Desenvolver, em conjunto com os estudan-
tes pertencentes ao Programa Estudante 
Convênio Graduação – PEC-G, atividades 
que propiciem a integração e o efetivo in-
tercâmbio cultural, bem como, elaborar 
estratégias para minimizar as dificuldades 
de adaptação destes no país. 
Número de alunos convênio a serem dire-
tamente atingidos: todos os estudantes 
convênio – 56 alunos. Previsão: em curso. 

Manter contato com as embaixadas brasilei-
ras, nos países pertencentes ao PEC-G, com 
vistas a mapear o número de estudantes 
que deverão ingressar na PUC/SP em 2006. 
Articular a recepção destes alunos, junto 
aos estudantes estrangeiros que já estão na 
universidade. 
Desenvolver parcerias com as embaixadas e 
consulados dos estudantes estrangeiros 
pertencentes ao PEC-G, como forma com-
prometê-los com a proposta de integração, 
determinada pelo convênio. 

Prevenção, 
intervenção e 
promoção de 

saúde / 
qualidade de 

vida: 
sexualidade 

Desenvolver um projeto institucional de 
atendimento, pesquisa e produção acadê-
mica sobre a temática. 
Mapear as produções acadêmicas desenvol-
vidas pelos profissionais da PUC-SP, sobre o 
tema. 
Contatar os profissionais, no sentido de 
verificar o interesse em participar da cria-
ção do projeto. 
Oferecer, à comunidade espaços para dis-
cussão e criação de propostas de trabalho. 
Pessoas a serem atingidas: comunidade 
interna do campus Monte Alegre. Previsão: 
1º semestre de 2006. 

Instituir o PAC como referência e responsá-
vel pela elaboração da proposta da área 
dentro da PUC-SP. 
Buscar os professores e alunos na institui-
ção que demonstrem interesse em partici-
par da elaboração e aplicação das ativida-
des.

Prevenção, 
intervenção e 
promoção de 

saúde / 
qualidade de 
vida: saúde e 
qualidade de 

vida 

Desenvolver atividades que favoreçam o 
aumento das condições de saúde (física e 
psíquica) e propiciem maior integração do 
indivíduo com o ambiente. Número de pes-
soas a serem atingidas: todos os interessa-
dos, todavia com a adaptação de realizar as 
atividades em correspondência com as 
horas de trabalho disponíveis dos professo-
res do Defe. Previsão: em curso e com a 
possibilidade de expansão gradativa. 

A partir da experiência piloto, criar novos 
grupos de relaxamento, alongamento e 
oficinas diversas. 
Ampliar o trabalho para o campus Marquês 
de Paranaguá, como forma de responder a 
um pedido da comunidade. 

Prevenção, 
intervenção e 
promoção de 

saúde / 
qualidade de 

vida: 
esporte: de 

representação e 
de alta 

performance 

Reestruturar e reorganizar o esporte na 
universidade, por meio de parcerias com 
segmentos internos (Atléticas, Defe, CA’s, 
entre outros). 
Elaborar um projeto institucional de espor-
te, com orçamento anual previsto, para 
custear as despesas. 
Recriar a liga PUC para reordenar a relação 
da instituição com às Atléticas e representar 
a universidade em atividades esportivas 
externas. 
A longo prazo, criação de equipes represen-
tativas da instituição, para eventos inter-
universidades e outros eventos esportivos. 
Número de pessoas a serem atingidas: 
alunos dos diversos cursos interessados e 
praticantes de esportes. Previsão: para o 
esporte de representação, implantação 
imediata e o de alta performance, a partir 
do 1º semestre de 2007.  

Horas de trabalho de 2 Agentes Educacio-
nais para mediar, negociar e acompanhar 
as parcerias estabelecidas. 
Apoio e definição da Reitoria na forma de 
montar e existir da Liga PUC. 
Apoio e ajuda da Coordenadoria de Asses-
soria Jurídica na elaboração e fundamenta-
ção legal para a existência da Liga, assim 
como, na revisão dos estatutos das Atléti-
cas e sua adequação a parâmetros mais 
democráticos e universais. 
Colaboração e ajuda da ARII (Assessoria de 
Relações Institucionais e Internacionais), no 
que tange a formatação do projeto de pa-
trocínio e conseqüente busca de empresas e 
recursos necessários para desenvolver tal 
área.
Retaguarda e contribuição direta da Asses-
soria de Comunicação Interna (ACI) para 
divulgar amplamente a parte esportiva no 
site da universidade, e, em seus outros 
meios de comunicação. 
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suas atividades de maneira independente. Assim, 
o registro de suas potencialidades/fragilidades 
podem ser encontrada em diferentes dimensões 
avaliadas como: produção de conhecimento, 
pesquisa, atividade de extensão, atendimento ao 
aluno entre outros.

Para ampliar a coleta e a sistematização de 
informações referentes à responsabilidade social, 
cabe a proposta de integrar dados referentes às 
atividades desenvolvidas na PUC-SP.

Prevenção, 
intervenção e 
promoção de 

saúde / 
qualidade de 

vida: 
esporte: 

comunitário 

Desenvolver atividades esportivas de cará-
ter integrativo, cooperativo, recreativo e 
lúdico. 
Implantação de calendário esportivo anual 
com eventos e modalidades esportivas 
variadas.
Integrar alunos, professores e funcionários, 
por intermédio da participação nos eventos 
esportivos. Pessoas a serem atingidas: 
todos os interessados. Previsão: em curso. 

Estruturar o clube da caminhada, buscando 
efetivar uma parceria com a Faculdade de 
Turismo e com órgãos externos que se 
interessam pelo projeto. (Secretaria de 
Turismo, Subprefeituras, etc.) 
Apresentar a proposta do Clube da Cami-
nhada no Conseg, como forma de resgatar 
a relação saudável com a comunidade do 
entorno do campus Monte Alegre. 
Reestruturar o calendário anual de competi-
ções para o ano de 2006. 

Prevenção, 
intervenção e 
promoção de 

saúde / 
qualidade de 

vida: 
recepção 
calouros 

Organizar uma estrutura permanente de 
recepção e acolhimento aos calouros, de 
modo a integrá-los à comunidade. 
Traçar o perfil comunitário (conhecer os 
interesses, demandas e necessidades) do 
aluno que ingressa na instituição e atualizá-
lo anualmente. 
De fato instaurar uma estrutura institucio-
nal pré-montada para a recepção, que não 
ocorra ano a ano a desmontagem e a recu-
peração do trabalho sem parâmetros norte-
adores e a experiência acumulada daquilo 
que deve ser mantido e do que deve ser 
atualizado; Pessoas a serem atingidas: 
calouros de 2006. Previsão: início imediato. 

Definir a estrutura de responsabilidade pela 
forma e conteúdo da recepção anual aos 
calouros da PUC-SP. Destacar claramente o 
período de elaboração e formatação da 
proposta da recepção. 
Iniciar na 2ª quinzena de outubro/2005, as 
primeiras reuniões para organização da 
semana de recepção e acolhimento aos 
calouros de 2006. 
Contatar os parceiros para compor a comis-
são de recepção: vice-diretores comunitá-
rios; representantes dos centros acadêmi-
cos, representantes das atléticas, represen-
tantes docentes, representantes dos funcio-
nários das secretarias, PAC, Vracom, Defe e 
Ex-alunos. 

Prevenção, 
intervenção e 
promoção de 

saúde / 
qualidade de 

vida: 
criação e 

organização de 
espaços 

comunitários de 
convivência 

Propiciar e colaborar na reorganização de 
espaços comunitários de convívio e desen-
volvimento de atividades coletivas e/ou de 
representação. Pessoas a serem atingidas: 
comunidade interna que utiliza esses espa-
ços. Previsão: implantação imediata e a 
médio prazo – 1º semestre de 2006. 

Disponibilizar 01 sala para permanência da 
Atlética de Comunicação. 
Disponibilizar 01 sala para instalação da 
Academia da PUC/SP. 

Produção 
acadêmica-
comunitária 

Elaborar materiais teóricos/técnicos acerca 
dos trabalhos e experiências cotidianas da 
área comunitária. 
Oferecer campo de estágio nas áreas de 
Psicologia, Serviço Social e Pedagogia. 
Pessoas a serem atingidas: interessados em 
geral em trabalhos comunitários. Previsão: 
1º semestre de 2006. 

Criar um canal de comunicação institucional 
para divulgação dos materiais produzidos 
pelo setor. 
Definir parcerias com as unidades acadêmi-
cas para o oferecimento de estágios, com 
supervisão prática oferecida pelos profissio-
nais do PAC. 

Cultura

Promover ações que propiciem espaços 
para atitudes criativas e favoreçam diversos 
tipos de expressões culturais no interior da 
universidade. 
 Estabelecer um calendário anual de festivi-
dades comunitárias, em parceria com os 
segmentos da PUC-SP. Pessoas a serem 
atingidas: pessoas da comunidade interna, 
interessadas ou mobilizadas para as ativi-
dades. Previsão: implantação imediata e a 
médio prazo – 1º semestre de 2006. 

Divulgar amplamente pela comunidade a 
possibilidade e interesse em reunir propos-
tas variadas para dinamizar a área cultural 
na PUC-SP. 
Recuperar urgentemente a relação efetiva 
da comunidade com os espaços artísticos do 
TUCA.
Elaborar e estabelecer, por intermédio das 
propostas apresentadas pela comunidade, 
um plano de ação que subsidie a política 
institucional na área da cultura; .
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O processo de auto-avaliação institucional 
desencadeado na PUC-SP focalizou a dimensão 
Comunicação com a Sociedade considerando as 
práticas de comunicação interna e externa reali-
zadas pela Universidade. 

A questão da comunicação é importante, 
especialmente numa instituição como a PUC-SP, 
que, ao longo de sua história, buscou preservar 
suas características democráticas e se pautou pela 
ação coletiva na defi nição dos rumos da institui-
ção. O Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) destaca a ampla participação dos segmen-
tos docente, discente e técnico-administrativo 
nas deliberações e gestão da Universidade.

Para assegurar a gestão participativa, é 
fundamental a transparência, o desenvolvimento 
da consciência institucional e o diálogo. Coloca-
se, portanto, como exigência a manutenção de 
canais e fl uxos de comunicação, além do favore-
cimento da socialização de informações.

O encaminhamento metodológico da 
avaliação foi defi nido a partir dessa perspectiva 
participativa, que exige a comunicação orientada 
pela efetividade, credibilidade e dialogicidade. 
Esses aspectos constituíram critérios avaliativos 
e constam da matriz de avaliação da dimensão. 
Foram assim compreendidos:

A efetividade caracteriza-se pela existência 
de recursos e canais de comunicação diversifi ca-
dos, com práticas sistematizadas e conhecimen-
to do público.

A credibilidade compreende os recursos 
e as estratégias comunicacionais utilizadas para 
garantir o fl uxo de comunicação de forma atu-
alizada, precisa e consistente, possibilitando a 
construção de uma relação de confi ança na in-
formação.

A dialogicidade supõe o estabelecimento 
de vínculo comunicativo dialógico entre ins-
tâncias e membros da comunidade, convivendo 
com diferentes possibilidades interpretativas. 

O desenvolvimento da proposta avaliativa 
da dimensão implicou momentos de trabalho 
conjunto com os segmentos da comunidade e, 
especifi camente, com alguns interlocutores qua-
lifi cados das áreas de comunicação: Assessoria 
de Comunicação Institucional (ACI) e Sistema 
Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). 

Segundo Barichello (2000), a visibili-
dade e a legitimação da Universidade diante 
de si mesma e das comunidades com as quais 
atua depende de sua capacidade de informar e 
comunicar seus atos. A avaliação das práticas co-
municacionais permite, portanto, reconhecer o 
relacionamento que a instituição coloca em ação 
dentro da própria comunidade universitária e 
do que propõe à sociedade na qual se insere. 

A aproximação da realidade no trabalho 
avaliativo foi realizada por meio de:

Levantamento de análise documental de 
informações existentes na Universidade, des-
tacando-se o Plano de Desenvolvimento Ins-
titucional (PDI), Plano de Gestão, Catálogo 

•

II
COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
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da PUC-SP (2005 e 2006), site da PUC-SP e 
materiais dos setores que mantêm práticas de 
comunicação sistematizadas;
Roteiro enviado a todas as unidades e setores 
da Universidade, como também as entida-
des representativas para coleta de dados. O 
roteiro solicitava os seguintes dados de cada 
veículo da informação: tipo de veículo; órgão 
ou unidade responsável; fi nanciador; temáti-
ca principal; origem das matérias; periodici-
dade; público-alvo; tiragem, envio, visitas ou 
outro; considerações. 

RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

As seguintes questões avaliativas orienta-
ram o encaminhamento da avaliação da dimen-
são: 

Como acontece a comunicação interna e ex-
terna na instituição?
Que elementos e estratégias garantem a passa-
gem da informação entre os membros da co-
munidade de forma efetiva e constantemente 
atualizada?
Quais dinâmicas são utilizadas para esta-
belecer um vínculo comunicativo dialógico 
e não unilateral entre toda a comunidade 
acadêmica

Para responder a essas questões avaliativas, 
foram defi nidos indicadores que abrangeram a 
comunicação interna e externa existente na ins-
tituição focalizada em três eixos:

O primeiro foi relativo à comunicação ins-
titucional assumida pela gestão da PUC-SP, 
por meio dos órgãos e recursos específi cos. 
Considerou-se o trabalho da Assessoria de 
Comunicação Institucional (ACI), a comu-
nicação on-line, o site e sistema de e-mails e 
recursos de comunicação da administração;
O segundo tratou da tecnologia da informa-
ção e comunicação que favorece a articulação 

•

–

–

entre as áreas e a gestão, além de órgãos es-
pecífi cos e espaços de comunicação da Uni-
versidade. Nesse nível, também foram objeto 
de avaliação os seguintes órgãos de comuni-
cação: a Rede PUC, a TV PUC , a EDUC. 
Ainda foram focalizados os espaços coletivos 
da PUC-SP como instâncias de comunicação 
e a Ouvidoria;
O terceiro considerou indicadores ligados 
às instâncias organizacionais que viabilizam 
a comunicação interna e externa da institui-
ção, assim como as iniciativas de comunica-
ção das diferentes instâncias e dos segmentos 
da comunidade puquiana. Foram objeto de 
análise, nesse nível, as possibilidades comu-
nicacionais presentes na PUC-SP, com dife-
rentes manifestações e com leituras diferen-
ciadas da realidade. Focalizaram-se os canais 
de comunicação das unidades, e setores da 
universidade e das entidades representativas 
de docentes, funcionários e alunos.

A comunicação institucional: órgãos 
e recursos específi cos

A comunicação institucional objetiva di-
fundir informações de interesse público sobre a 
fi losofi a, as políticas e práticas da Universidade, 
enfatizando sua missão, seus valores e objetivos, 
colaborando, assim, com a construção da ima-
gem e identidade da instituição. É empreendida 
pela gestão da Universidade e dirigida, tanto à 
comunidade interna como à externa. No âmbito 
interno, tem objetivos defi nidos para viabilizar 
toda a interação possível entre a administração e 
os diferentes segmentos que atuam no ambien-
te institucional. No plano externo, favorece a 
visibilidade da Universidade para a sociedade. 
Tem-se a expectativa de que os instrumentos de 
comunicação interna e externa sejam bem con-
densados e diversifi cados, utilizando diferentes 
mídias para projetar uma imagem institucional 
consistente.

A PUC-SP tem efetivado a comunicação 
institucional por meio de órgãos e recursos es-

–
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pecífi cos, como a Assessoria de Comunicação 
Institucional (ACI), a comunicação on-line e 
produtos de mídia impressa.

1. Assessoria de Comunicação 
Institucional (ACI)

A Assessoria de Comunicação Institu-
cional (ACI) é órgão vinculado ao Gabinete da 
Reitora, e sua função é estruturar modalidades 
de comunicação institucional utilizando téc-
nicas escritas, orais, audiovisuais, eletrônicas e 
murais. O principal objetivo da ACI é divulgar 
a Universidade, tanto para o público interno 
como para o externo. 

Foram identifi cadas como principais fer-
ramentas usadas pela ACI: o Jornal PUCSP – o 
Boletim PUCSPaulo semana; o Boletim virtual; 
Mural; Site; E-mail; Release e Assessoria à im-
prensa. 

Produzido pela equipe de reportagem da 
ACI, o Jornal PUC-SP sempre trabalhou com a 
meta editorial de difusão das ações da Reitoria, 
da produção acadêmica e de assuntos da comu-
nidade, por meio de matérias jornalísticas. Até 
2005, tinha uma periodicidade quinzenal, com 
tiragem de 16.000 exemplares, distribuída à co-
munidade puquiana.

O Boletim PUCSPaulo semana é, como 
o nome diz, produzido semanalmente com um 
resumo dos principais fatos ocorridos na semana 
na PUC-SP, considerando os diferentes campi. 
Nesse boletim também são divulgados cursos 
e eventos relacionados à vida universitária. As 
matérias são essencialmente institucionais e de 
abrangência interna à Universidade. Por meio 
desse veículo, é possível acompanhar as pautas 
dos conselhos universitários superiores: CON-
SUN, CAF e CECOM, facilitando à comuni-
dade o acesso aos principais debates e decisões 
da instituição. 

Constatou-se uma versão do boletim im-
pressa e distribuída pelos campi, e outra divul-
gada via e-mail para a comunidade e também 
disponível no site da PUC-SP.

A utilização do site da PUC-SP pela ACI 
com a renovação diária das notícias da insti-
tuição em espaço privilegiado na estrutura do 
site tem assegurado a atualização e favorecido o 
fl uxo de informações. 

A ACI manteve atualizado o informativo 
disponível na web, com notícias enviadas por 
professores, funcionários, alunos e reitoria ou 
com os principais acontecimentos do cotidia-
no da Universidade, especialmente nas áreas 
acadêmica e comunitária. Também produz 
pautas próprias, como a entrevista quinzenal, 
sempre em torno de algum assunto pertinente 
à Universidade. O site traz as sessões “Agenda” 
e “PUC-SP na mídia”, diariamente atualizadas 
pela equipe ACI. 

A ACI realizou o trabalho de comunica-
ção com a imprensa, atendendo aos profi ssionais 
e fazendo divulgação de notícias para as mídias 
impressa e eletrônica. 

Diariamente ocorreram contatos com a 
imprensa, respondendo às solicitações de jorna-
listas de todo o país, de correspondentes estran-
geiros para indicar docentes e pesquisadores da 
PUC-SP que possam se manifestar sobre ques-
tões e fatos locais e internacionais. Em 2005, 
foram efetivados 160 atendimentos mensais.

O trabalho de inserção dos docentes na 
mídia recebeu uma sistematização na Univer-
sidade, com o cadastramento dos professores, 
mediante chamada no site institucional, existin-
do um banco de dados com informações sobre 
as especialidades dos profi ssionais da PUC-SP, 
por área de pesquisa, estudos e publicações. Esse 
banco centralizado constituiu fonte de referên-
cia para a mídia, ampliando a presença da Uni-
versidade nos canais de comunicação. 

Outra ação da ACI vinculada à imprensa 
concentrou-se na elaboração de press-releases com 
informes dirigidos à imprensa (rádios, TVs, jor-
nais, revistas e sites), com base nas pesquisas aca-
dêmicas ou nas discussões internas de interesse 
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para divulgar, o que tem sido fator decisivo na 
fi xação da imagem da instituição na sociedade. 
Em 2005, essa elaboração foi quinzenal. 

A Assessoria de Comunicação também fez 
a mediação entre a reitoria e os jornalistas, na 
divulgação de matérias sobre a Universidade.

A ACI utilizou, em 2005, outra ferra-
menta de comunicação: o Mural, para fi xação 
do Jornal PUCSP, em locais com grande acesso 
de público. No fi nal desse período, esse encami-
nhamento foi encerrado.

As iniciativas de comunicação adotadas 
pela ACI têm favorecido a visibilidade ins-
titucional e uma interação produtiva com o 
território geográfi co e simbólico de inserção da 
Universidade. 

2. Comunicação institucional on-line 

A comunicação institucional também 
se efetivou na modalidade on-line tendo como 
principais recursos: o site da PUC-SP e o siste-
ma de e-mail.

O site atual da Pontifícia Universidade 
Católica PUC-SP tem como principal objetivo 
apresentar a perspectiva institucional da Uni-
versidade e comunicar-se de forma adequada e 
organizada, trazendo informações para toda a 
comunidade PUC-SP, tanto interna e externa. 
O site foi concebido para comunicar e atender 
às necessidades atuais da instituição, abrangen-
do informações como notícias acadêmicas em 
geral, serviços aos alunos e professores, órgãos 
complementares, cursos de Graduação, Pós-
Graduação e extensão, centros, departamentos e 
faculdades, entre outras, visando informar pro-
fessores, alunos, funcionários e público externo 
em geral. 

Sua concepção também foi baseada em 
dados estatísticos de acesso por páginas, ou seja, 
foi necessário um estudo sobre a freqüência de 
acesso às páginas mais procuradas pelo público 
em geral, evidenciando uma grande demanda em 
determinados assuntos. A estrutura do site (ar-
quitetura de informação) foi estudada, analisada 

e planejada para facilitar o acesso às informações, 
oferecendo uma usabilidade efi ciente e prática de 
acesso às informações apresentadas no site.

Todo projeto gráfi co, layout e elementos 
gráfi cos, além do conteúdo que compõem o site 
atual estão alinhados com as necessidades da 
instituição e com a comunicação, que pode ser 
implementada de acordo com a disponibilida-
de do conteúdo e, futuramente, adaptada para 
atender, de forma cada vez mais efi ciente, à real 
necessidade da PUC-SP. 

O site tem funcionado como um portal, 
permitindo uma comunicação efi ciente e bem 
integrada com toda a comunidade PUC.

O layout apresentado foi concebido de 
forma a potencializar a navegação, tornando-a 
objetiva e efi ciente, sem comprometer, entretan-
to, seu aspecto estético. Trouxe em seu planeja-
mento visual a utilização de elementos limpos 
e que estimulam as conexões informativas, as 
quais expõem a lógica de sua arquitetura tam-
bém por meio do uso consistente das cores.

Basicamente, deu-se atenção à necessi-
dade de acessar rapidamente os recursos mais 
utilizados pelo usuário, mas com uma aparência 
agradável e com maximização de sua usabilida-
de. Por se tratar de um site com conteúdo vasto 
e diversifi cado, é de extrema importância que o 
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usuário saiba exatamente onde está e como che-
gou, e que possa acessar qualquer outra seção do 
site a partir de onde esteja e sem se perder. 

Para divulgar a lógica que foi empregada 
no desenvolvimento da nova arquitetura de 
informação, adotou-se uma metodologia que 
consiste de duas ferramentas de localização que 
ajudam o usuário a guiar-se de forma natural e 
efi ciente: identidade visual baseada em cores e 
barra de endereço.

3. Recursos de comunicação: 
Catálogo, Revista do Vestibulando 
e Manuais

O Catálogo da PUC-SP é um instrumen-
to de informação institucional elaborado pela 
Consultoria Técnica da PUC-SP (Consultec), 
conforme diretrizes do Ministério de Educação, 
por meio da Portaria n°971 de 22/08/97. Ele 
concentra dados sobre as condições de oferta dos 
cursos a serem divulgadas aos alunos juntamen-
te com os critérios de seleção de novos alunos. 
Constam do catálogo as seguintes informações 
essenciais relativas a:

Dirigentes e docentes dos cursos;
Condições de infra-estrutura e equipamen-
tos;
Situação legal e organizacional dos cursos;
Aspectos fi nanceiros.

Em fi nal de 2004, a PUC-SP produziu o 
Catálogo 2005, que, pela qualidade da produ-
ção gráfi ca e de impressão, passou a constituir 
fonte de consulta sobre dados institucionais. 
Em 2005, elaborou-se do Catálogo 2006, que 
foi disponibilizado on-line para a comunidade.

A Revista do Vestibulando é uma publica-
ção de excelente qualidade gráfi ca e editorial, 
produzida pela Coordenadoria de Vestibulares e 
Concursos da PUC-SP. É dirigida a estudantes 
do ensino médio, potenciais interessados em 
cursar a PUC-SP, a pais e professores. Tem o 
objetivo de fornecer informações institucionais 
dos cursos oferecidos no vestibular. Em razão de 

•

•

•

•

suas características de produção, a revista pode 
ser considerada um importante veículo de co-
municação institucional. 

Como a Universidade realiza o vestibular 
unifi cado, com inclusão de outras instituições 
de ensino superior, a revista também tem apre-
sentado dados de cursos da Faculdade de Medi-
cina de Marília (instituição pública), Faculdade 
de Medicina do ABC, Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo, Centro Universitário 
SENAC, Faculdade de Enfermagem do Hos-
pital Israelita Albert Einstein, Faculdade Santa 
Marcelina e Faculdades Integradas Rio Branco.

O conteúdo de comunicação veiculado 
no período avaliado contemplou três focos prin-
cipais: marcas institucionais da PUC-SP; descri-
ção dos cursos e dados do vestibular, e manual 
do vestibulando. 

O primeiro foco procurou apresentar 
elementos da cultura institucional, destacando 
aspectos que constituem marcas da Universida-
de. O segundo foco tratou da caracterização dos 
cursos oferecidos no vestibular. Cada curso foi 
inserido no contexto dos objetivos da respectiva 
Faculdade, situando-o num campo de conheci-
mento e na perspectiva de um projeto mais am-
plo e integrado. Quanto ao curso propriamente 
dito, o conteúdo da revista permitiu uma visão 
das especifi cidades relativas aos seus objetivos, 
do perfi l geral do corpo docente, das perspecti-
vas profi ssionais, de aspectos do currículo, além 
das condições de funcionamento, de infra-estru-
tura e equipamentos. 

O terceiro foco é voltado para orientações 
detalhadas e abrangentes sobre o vestibular, 
contemplando calendário, inscrição, elementos 
para opções de cursos.

A PUC-SP também manteve outro canal 
de comunicação com o estudante, que são os 
impressos com informações sobre cursos, funda-
mentais para contribuir com o ajustamento do 
aluno que ingressa no ambiente universitário. 
Maior sistematização desse veículo encontra-
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se em processo de concretização, com previsão 
para divulgação em 2006, constituindo o “Ma-
nual do aluno”.

Tecnologia de informação 
e comunicação

O avanço tecnológico tem trazido pos-
sibilidades para favorecimento dos processos 
comunicacionais da Universidade, não só no 
âmbito do fl uxo de informações como na com-
patibilização de bancos de dados, além de outras 
demandas. A PUC-SP, durante algum tempo, 
trabalhou com sistemas de informação desen-
volvidos em variadas linguagens e plataformas, 
o que difi cultava a integração de informações e 
a produção de dados consistentes nos relatórios 
gerenciais. Além disso, havia necessidade de 
empreender maior agilidade nas comunicações 
entre as unidades e os diferentes segmentos. 

Para superar essas questões, a Universida-
de realizou, nos últimos anos e particularmente 
em 2004 e 2005, um grande investimento nessa 
área, que implicou novas alternativas de geren-
ciamento, reordenamentos técnicos e implanta-
ção de uma variedade de soluções tecnológicas, 
bem como aquisição de equipamentos compa-
tíveis com as novas sistemáticas desencadeadas, 
além de ajustes dos existentes.

Nesse contexto, foram destacados dois 
setores da PUC-SP com envolvimento direto 
com essas questões. Um deles é a Assessoria de 
Planejamento Tecnológico (APT), que assumiu 
a implantação e a coordenação da tecnologia de 
informação da Universidade. O outro é o Sis-
tema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), 
que armazena informações do corpo discente da 
Graduação e disponibiliza aos estudantes dados 
atualizados sobre sua vida escolar. O SIGA é 
administrado pela Assessoria de Planejamento 
Tecnológico.

1 – A Assessoria de Políticas Tecnoló-
gicas (APT) é responsável por toda tecnologia 
da informação da PUC-SP. Ligada diretamente 
à Reitoria, foi instalada em fi nal de 2004, com 

a responsabilidade de estabelecer políticas e 
normas de utilização de toda tecnologia volta-
da para as áreas acadêmica e administrativa da 
PUC-SP. As principais ações da APT têm como 
objetivo manter a segurança da rede interna e 
externa da PUC-SP, administrar os servidores, 
desenvolver softwares, gerenciar equipamentos 
de tecnologia e aplicações de Internet, incluin-
do web sites, otimização de ferramentas tecno-
lógicas em prol da Universidade. A APT, em 
2005, contou com quatro setores integrados 
para suprir efetivamente as necessidades atuais 
da universidade: Divisão de Operações, Divisão 
de Desenvolvimento, Divisão de Infra-estrutura 
e Controle (NUCC – Internet) e o Núcleo de 
Mídias Digitais.

A estruturação dos setores procurou res-
ponder às necessidades identifi cadas mediante 
diagnóstico da situação da comunicação infor-
matizada na PUC-SP. Os principais problemas 
diziam respeito a equipamentos inadequados e, 
em parte, obsoletos: cascateamentos e muitos 
hubs, falta de gerenciamento e monitoração, 
ausência de mapeamento de necessidades, rede 
defi nida fora dos padrões de uso e segurança. 

Cada setor desencadeou ações dentro de 
suas especifi cidades apresentadas a seguir: 

Divisão de Operações: responsável pelo 
funcionamento dos principais sistemas adminis-
trativos e acadêmicos da instituição. Administra 
toda a estrutura de pontos de rede, realiza o 
atendimento e o suporte ao usuário institucio-
nal, oferece suporte operacional para os labora-
tórios, entre outras atividades. A Divisão é com-
posta pelas equipes de Redes/Telecomunicações, 
Suporte e Laboratórios Monte Alegre.

O Setor de operações recebeu 2.184 cha-
mados técnicos, atendidos pela equipe de supor-
te, em média dez atendimentos dia, prestando 
serviços técnicos para 1.769 microcomputado-
res, 317 impressoras, 65 monitores, 5 notebooks/
laptops, 28 outros (nobreak, estabilizadores, 
etc.).
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Divisão de Infra-estrutura e controle 
– NUCC-Internet: responsável por administrar 
o backbone PUC-SP Net e a estrutura de ser-
vidores Internet, monitorar, gerenciar e manter 
a alta disponibilidade dos serviços e aplicações, 
além de garantir o mais alto nível de segurança 
em toda a estrutura. Devido à localização no 
campus Consolação, a estrutura de laboratórios 
desse campus também está alocada sob essa co-
ordenação.

No período de dezembro de 2004 a no-
vembro de 2005, 50.308.641 mensagens trafe-
garam, acarretando um crescimento de 85,27%

Núcleo de Mídias Digitais: supre a de-
manda de desenvolvimento de soluções em e-le-
arning, contribuindo também para o desenvolvi-
mento da pesquisa e das mudanças curriculares 
que as transformações tecnológicas demandam, 
fortalecendo a Instituição no universo acadêmi-
co. É responsável, também, por criar e manter a 
identidade visual em todos os sites institucionais 
da PUC-SP.

Divisão de Desenvolvimento: oferece 
soluções com os negócios e processos institucio-
nais da PUC-SP. Atualmente, a área sofre uma 
mudança precisa em sua metodologia de traba-
lho, para que se possa criar a infra-estrutura de 
sistemas computacionais capaz de suportar o 
crescimento dos processos institucionais.

A APT tem atuado procurando ter pa-
drões de atendimento, tanto para ampliação 
das comunicações, como para aquisição e ma-
nutenção de toda infra-estrutura. O universo 
de atendimento, em 2005, é apresentado, no 
Quadro 40.

A APT também administra o Backbone da 
PUC-SP. A Universidade interliga-se ao backbo-
ne Internet por meio da rede ANSP/FAPESP, 
com um link de fi bra óptica de 1Gbps (RE-
MAV/Internet2), disponibilizando os serviços 
de e-mail, WWW, Webmail, DNS, entre outros, 
preocupando-se sempre com os requisitos de 

Fonte: Jornal da PUCSP – outubro de 2005.

Quadro 40 – Universo de atendimento da APT

6.254.797 mensagens em circulação  
(25% rejeitadas) p/mês 

2. 975.774 mensagens enviadas 

1. 683.336 mensagens recebidas p/mês 

1. 595.687 mensagens rejeitadas 

1.917 pontos de rede 

1.156 e-mails professores 

629 e-mails funcionários 

458 e-mails institucionais 

114 sites de projetos/cursos/programas 

85 sites professores/disciplinas 

23 servidores 

Servidores operando há mais de 550 dias 

segurança. Todos os campi estão também inter-
conectados por meio de Frame Relay ou Linhas 
Privativas.

Por intermédio de uma rede interna aca-
dêmico/administrativo, os professores e demais 
pesquisadores conectam-se ao backbone Internet, 
utilizando soluções de conectividade como Wi-
reless, Ethernet 10/100 e links de fi bra óptica de 
100Mbps. Existem servidores de alto desempe-
nho responsáveis por atender toda a estrutura 
de serviços e aplicações Internet, entre elas os 
serviços de www, Webmail, DNS, Email (POP/
SMTP), Vídeo e Streaming, EAD, Autenticação, 
Blogs, Fóruns, Dial-up, Secureftp e Firewalls. 

Com uma equipe de profi ssionais qualifi -
cados, os servidores foram mantidos atualizados 
com a máxima segurança. A PUC-SP utilizou, 
ainda, ferramentas e aplicações de monitoração 
e gerenciamento que auxiliam a manter as apli-
cações, servidores e equipamentos de rede ope-
racionais com a máxima disponibilidade. Cerca 
de vinte laboratórios são exclusivos para uso de 
professores e alunos, com acesso ao backbone 
Internet e softwares acadêmicos.

As metas pela unifi cação do trabalho que 
envolve a tecnologia, bem como a aquisição de 
equipamento em maior quantidade e qualidade 
tem se revelado como uma constante. Os pro-
blemas na estrutura da rede e com a segurança 
de dados, a falta de integração entre os sistemas 
tem feito parte da ordem de atendimento. O 
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aumento da disponibilidade em dez vezes (10 
Mbps – megabits por segundo), o que torna 
mais efi cientes o acesso à Internet e o tráfego de 
informações, e a substituição de equipamentos 
ajudaram a resolver parte das questões. 

A reestruturação também atingiu os 
arquivos digitais, como o servidor de e-mails. 
A expectativa é que haja bom funcionamento 
pelos próximos cinco anos. A conseqüência 
dessas ações foi percebida pelos usuários, pela 
rapidez da circulação de e-mails e servidor de ar-
quivos. Todas as manutenções são feitas com o 
equipamento ligado, o que signifi ca que não há 
comprometimento do serviço da comunidade 
durante a manutenção. Em 2005, mais de seis 
milhões de e-mails passam mensalmente pelo 
servidor da Universidade.

A APT também se dedica à comunicação 
interna e externa da PUC-SP por meio da cria-
ção de sites. Colocá-los no ar é tornar acessíveis 
informações variadas para mais de 500 mil vi-
sitantes/mês. O site do DRH é essencial para a 
comunidade interna. Vários sites passaram por 
grandes mudanças e são atualizados constante-
mente pelo Núcleo de Mídias Digitais. 

Para a CPA, foi construída, também, uma 
sofi sticada ferramenta de avaliação. O projeto 
defi niu a criação dos formulários, a forma como 
o material chegaria ao avaliador e sua qualidade 
fi nal. 

O Sistema Integrado de Gestão Acadêmi-
ca (SIGA) trabalhou com informações do corpo 
discente da Graduação, que possibilita aos es-
tudantes informações atualizadas sobre sua vida 
escolar. 

Foram os seguintes produtos disponibili-
zados pelo SIGA: terminais de consulta; inter-
net – consulta de notas e matrícula; matrícula 
automática; matrícula inicial do vestibular in-
tegrada; sistema de notas por meio de disquete 
para o professor; estrutura curricular dos cursos; 
histórico escolar e relatórios de apoio e estatís-
ticos. 

A estrutura do sistema foi organizada por 
módulos, que agilizam o acesso às informações 
e aos procedimentos de matrícula e são assim 
constituídos: organizacional; matricula; registro 
escolar e Internet que disponibiliza informações 
sobre a vida escolar dos alunos.

O SIGA permite a produção de relatórios, 
dentre eles: histórico escolar; estrutura curri-
cular; atestados e certifi cados; docentes e suas 
atividades na graduação e pós-graduação; rela-
tórios estatísticos, como matriculados por curso, 
via de ingresso, turno, período, sexo, faixa etá-
ria; alunos cancelados, formados, concluintes, 
transferidos, trancados; vagas oferecidas e vagas 
ocupadas por turma; ocupação de sala de aula.

2 – O sistema tem sido objeto de revisão 
tecnológica pela APT, a fi m de melhorar o seu 
desempenho e, possivelmente, necessitará de 
ajustes em função da implantação dos projetos 
de cursos a partir das diretrizes curriculares. 

Outros órgãos de comunicação

Foram entendidos como órgãos subsidiá-
rios de comunicação aqueles que se constituem 
como redes formais de comunicação, quer no 
âmbito interno ou no âmbito externo da Uni-
versidade, resguardando sua especifi cidade 
mediática. Foram tratados, nesse item, a Rede 
PUC-SP, a TV PUC-SP e a Editora PUC-SP: 
EDUC. 

1 – A Rede PUC-SP teve o circuito in-
terno de TV instalado na PUC pela operadora 
de TV a cabo NET, em 1994, a partir de acordo 
fi rmado por intermédio da TV PUC.

No início de 2000, a TV PUC concen-
trou-se na produção de programas destinados 
ao público externo da Universidade e o Circuito 
Interno foi disponibilizado para ser operado por 
um órgão laboratorial da Faculdade de Comu-
nicação e Filosofi a. O gerenciamento do circuito 
fi cou a cargo do Departamento de Jornalismo, 
pela própria natureza da atividade.

Posteriormente, houve a inserção e o 
envolvimento dos demais cursos da área de 
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comunicação com esse valioso recurso: curso 
de Publicidade e Propaganda e curso de Mul-
timeios. Desde essa época, a Rede PUC vem 
atuando como veículo laboratório dos cursos 
da COMFIL, possibilitando, também, estágios 
para os alunos dos diversos cursos de comuni-
cação. 

Atualmente, conta com dez pontos de 
exibição em locais públicos no campus Monte 
Alegre e um no Corredor da Cardoso. Outros 
locais possuem pontos, mas não contam com 
monitores de TV. Existem, também, diversos 
pontos de uso mais restrito. 

A manutenção do circuito interno tem 
sido feita informalmente pela NET, o convênio 
com a PUC não foi ofi cialmente renovado. A 
PUC, por sua vez, não possui funcionários e 
equipamentos capazes de realizar a manutenção 
do cabeamento da TV interna.

A demanda de equipamentos para a pro-
dução de programas e vinhetas foi parcialmente 
solucionada com a aquisição de equipamentos, 
pela Reitoria, em setembro de 2004. Os prin-
cipais problemas do dia-a-dia da rede PUC, 
atualmente, concentram-se na manutenção do 
circuito e na exibição, prejudicada pela localiza-
ção e pelo posicionamento dos monitores. 

Recentemente, foi estabelecido um con-
vênio de intenções com a nova diretoria da TV 
PUC, visando o intercâmbio de programação 
entre a Rede e a TV PUC, de forma a maximi-
zar a audiência interna e externa da produção 
audiovisual da PUC-SP.

A equipe da Rede PUC é composta por 
um coordenador acadêmico, um funcionário e 
uma equipe de estagiários que são alunos dos 
diversos cursos de comunicação da Universida-
de, além de um funcionário para prestar apoio 
administrativo. 

A Rede PUC possui duas ilhas de edição 
não-linear (estações gráfi cas) e uma câmera di-
gital de vídeo e todo o equipamento necessário 
para a distribuição dos sinais de TV pela Uni-
versidade, além de dois vídeos e um gravador de 

DVD. A Rede PUC vem desencadeando uma 
programação variada e eclética, além de uma 
seleção de fi lmes e documentários adequados à 
mídia de uma rede interna de TV. 

2 – A TV PUC é o núcleo de produção te-
levisiva e videográfi ca da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Com o objetivo de “pro-
duzir, transmitir, retransmitir e gerar programas 
de televisão e vídeo de caráter educativo, cultu-
ral, comunitário e jornalístico, multiplicando e 
difundindo o conhecimento gerado no âmbito 
acadêmico e social”, foi criada formalmente pela 
Deliberação n° 01/96 de 12/03/96, do Conse-
lho de Curadores da Fundação Cultural. 

Dados sobre as atividades da TV PUC, 
até 2005, evidenciaram três eixos de produtos: 
programas de interesse da Universidade, progra-
mas com parceiros que tivessem afi nidade com a 
Universidade e programas para terceiros, como 
vídeos comerciais e produtos audiovisuais. Em 
sua trajetória, desde 1995, como núcleo de pro-
dução televisiva e videográfi ca, sempre se desta-
cou pela qualidade dos produtos apresentados. 

Dez programas regulares de produção 
ininterrupta faziam parte de sua programação. 
Além disso, no período avaliado, assumia pro-
gramas especiais de variados tipos, formatos e 
conteúdos, em parceria ou não, atendendo a 
solicitações de terceiros. Em seu percurso, a TV 
PUC produziu programas de qualidade que fo-
ram comercializados e distribuídos no sistema 
de home-video, constando hoje das videotecas 
de inúmeras escolas secundárias, faculdades e 
centros culturais do país e do exterior. 

No Canal Universitário de São Paulo, cria-
do em novembro de 1997 e integrado por nove 
universidades paulistas, a TV PUC distribuiu 
os programas “Diálogos Impertinentes”, “Uni-
versidade Aberta” (revista semanal de assuntos 
universitários); “Intercâmbio” (voltado à produ-
ção de universidades e instituições culturais do 
Brasil e do exterior) e “Fatos & Focas” (reser-
vado à produção laboratorial dos estudantes de 
comunicação). Veiculou também documentá-
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rios e programas especiais sobre temas variados, 
muitos deles premiados, como a série “Indústria 
Cultural”, em parceria com o SEBRAE-SP, am-
plamente exibida e a série “Vendo e Aprenden-
do”, com 28 programas versando sobre o uso da 
tecnologia do vídeo no apoio à educação.

 Diante da perspectiva de sustentabilidade 
fi nanceira da Universidade, as atividades da TV 
PUC vêm sendo avaliadas, assim como outras 
áreas da instituição, buscando-se alternativas 
para assegurar a qualidade das ações e manter o 
equilíbrio econômico.

3 – A Editora PUC-SP – EDUC tem o 
objetivo de difundir a produção universitária, 
publicando livros e revistas científi cas, divul-
gando o conhecimento produzido na PUC-SP 
e trazendo, também, para o ambiente interno 
da Universidade, os debates que se colocam na 
sociedade.

Criada pela Deliberação nº10/74 do 
Conselho Universitário, a EDUC sempre orien-
tou sua linha editorial de forma comprometida 
com o projeto da Universidade, que destaca a 
qualidade da pesquisa, do ensino e da extensão, 
além de sua responsabilidade social. O acesso 
direto às diversas áreas da Universidade favorece 
a adoção do critério de excelência do material 
para as publicações, ao qual está associado o cri-
tério comercial. 

Conforme consta do Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI), nos últimos anos, a 
EDUC vem publicando cerca de sessenta títulos 
e seu estoque em livros/periódicos é de cerca de 
sessenta mil exemplares, com destaque à coleção 
Hipóteses – publicação das melhores teses e dis-
sertações dos Programas de Pós-Graduação. 

Desde 1980, a EDUC vem dando apoio 
à publicação de vinte revistas. Uma política de 
apoio a revistas científi cas, com a colaboração de 
editores científi cos e responsáveis pelas unidades 
que publicam os periódicos e com base em crite-
riosa avaliação de periódicos.

A EDUC convive com difi culdades para 
seu equilíbrio fi nanceiro, especialmente devido 

ao alcance limitado das publicações especializa-
das. Esse problema tem levado o órgão a desen-
volver ações que contribuam para sua supera-
ção, como investimento em divulgação, busca 
de parcerias e alternativas de vendas, como o 
Espaço EDUC que funciona no campus Monte 
Alegre. 

Tem havido, também, venda de títulos a 
órgãos públicos para distribuição a instituições 
públicas de educação, bibliotecas universitárias 
públicas e outras, como bibliografi a nas licen-
ciaturas. 

O PDI enfatiza que, a partir de 2005, a 
editora se reorganiza, tendo em vista a imple-
mentação de políticas interligadas vinculadas ao 
tema “O Livro na PUC-SP”. Isso diz respeito ao 
processo de consolidação de parcerias da Editora 
com os professores que promovem a pesquisa, o 
ensino e a extensão na Universidade, e também 
com segmentos que mantêm interação contínua 
com a cidade. A EDUC prepara-se para dar su-
porte editorial a esse diálogo. 

Espaços coletivos como instâncias 
de comunicação

Como condição básica do modelo de 
gestão democrática e participativa, a PUC-SP 
estrutura-se com diferentes instâncias colegiadas 
que contam com a representação dos diferentes 
segmentos da comunidade para decisões acadê-
micas, administrativas e comunitárias.

Esses espaços conservam uma dinâmica, 
com realização de encontros sistemáticos, com 
agendamentos previstos no calendário institu-
cional. A periodicidade, a representatividade na 
participação, associada à natureza dos assuntos 
tratados, que abrange todas as dimensões da 
Universidade, transformam esses momentos 
coletivos em instâncias de comunicação na vida 
comunitária. 

Nessa perspectiva destacam-se os seguin-
tes colegiados:

Conselho Universitário (CONSUN).
Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE).

•

•
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Conselho de Administração e Finanças 
(CAF). 
Conselho Comunitário (CECOM). 
Conselho das Congregações.
Conselho de Centros Universitários.
Conselhos Departamentais.

É importante salientar que, além das 
reuniões ordinárias, esses colegiados continua-
mente agendam reuniões extraordinárias para 
aprofundar os debates e as análises para tomada 
de decisões. Dados mais detalhados sobre esses 
colegiados podem ser encontrados neste relató-
rio, no tópico Organização e Gestão.

Práticas de comunicação na PUC-SP

O trabalho avaliativo procurou mapear di-
retamente, junto às diferentes unidades e órgãos 
da PUC-SP, utilizando um roteiro específi co, 
quais práticas de comunicação são adotadas pe-
las diferentes instâncias e segmentos, no ano de 
2005. Os dados refl etem a manifestação de 25 
unidades ou setores, ou associações, sendo que 
nem todos os respondentes deram informações 
sobre todos os itens constantes do instrumento 
avaliativo.

•

•

•

•

•

Os dados permitiram uma visão geral 
da Universidade quanto aos canais e recursos 
utilizados, incluindo tanto a comunicação es-
sencialmente institucional como a comunica-
ção de iniciativa da comunidade. Foi também 
analisado esse panorama, excluindo os canais 
institucionais.

1. Panorama das práticas de 
comunicação da PUC-SP

A organização dos dados para permitir 
um panorama das práticas de comunicação re-
alizadas na PUC-SP foi reveladora de aspectos 
importantes, relativos ao tipo de veículo utili-
zado, periodicidade, fi nanciamento, temáticas 
abordadas, público atingido e direção da comu-
nicação, se público interno ou externo. 

A Tabela 59 mostra a diversidade de prá-
ticas comunicacionais utilizadas, assim especi-
fi cadas: revista, CD, jornal, boletim, cartazes, 
catálogo, periódicos, rádio e assessoria à impren-
sa. Constatou-se o predomínio da modalidade 
revista e comunicação pela Internet, correspon-
dendo a 35,5% e 31,6%, respectivamente, dos 
veículos existentes.

Tabela 59 – Tipo de veículos de comunicação utilizados na PUC-SP e público-alvo

Público-alvo 
Tipo

Interno Externo Geral 
Total 

4 3 20 27 
Revista 

14,8% 11,1% 74,1% 35,5% 

0 0 5 5 
CD

0,0% 0,0% 100,0% 6,6% 

3 0 1 4 
Jornal 

75,0% 0,0% 25,0% 5,2% 

5 1 3 9 Boletim, cartazes, catálogos, 
mural e release 55,6% 11,1% 33,3% 11,8% 

2 0 23 25 
Internet 

8,0% 0,0% 92,0% 31,6% 

0 0 3 3 
Periódicos 

0,0% 0,0% 100,0% 6,5% 

0 0 2 2 
Rádio 

0,0% 0,0% 100,0% 2,6% 

0 0 1 1 
Assessoria à imprensa 

0,0% 0,0% 100,0% 1,3% 

14 4 58 76 
Total 

18,4% 5,3% 76,3% 100,0% 
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O número de revistas produzidas é indi-
cativo de uma comunicação consistente na área 
acadêmica, dada a natureza e a qualidade dos 
conteúdos veiculados por elas, em diferentes 
áreas do conhecimento. 

A ampla utilização da Internet revela o 
movimento da necessária agilização dos fl uxos 
de comunicação e a abrangência de público a 
ser atingido.

Quanto ao público-alvo dos veículos de 
comunicação, fi cou evidenciado que apenas dois 
tipos de veículos atingiram predominantemente 
o público interno. São eles: jornal, boletins, car-

tazes e murais, que atingiram 75% e 55,6% de 
público interno. A grande maioria foi dirigida 
para os públicos interno e externo. Houve pou-
cos casos dirigidos apenas ao público externo e, 
nessa situação, estão algumas revistas e o release 
produzido para a mídia em geral. 

Os veículos existentes na PUC-SP apre-
sentaram uma variação quanto à quantidade de 
usuários atingidos. Esse aspecto foi analisado 
pela tiragem de meios escritos, como jornais, 
boletins, etc., e pelo número de mensagens 
enviadas e visitas a site, organizadas em faixas, 
como se verifi ca na Tabela 60.

Tabela 60 – Tiragem/envio/visitas dos diferentes veículos de comunicação existentes na PUC-SP

Tipo
Tiragem/ 
envio/ 
visitas Revista CD Jornal 

Boletim, 
cartazes, 
catálogo, 
mural e 
release

Internet Periódicos Rádio 
Total 

14 1 0 1 1 1 2 
De 0 a 600 

70,0% 5,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 10,0% 
20

9 1 2 2 2 1 0 
De 601 a 2850 

52,9% 5,9% 11,8% 11,8% 11,8% 5,9% 0,0% 
17

1 1 2 4 8 0 0 
De 2851 a 54280 

6,3% 6,3% 12,5% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
16

1 0 0 0 11 0 0 
Maior de 54280 

8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 91,7% 0,0% 0,0% 
12

As revistas tiveram uma tiragem menor, 
em relação aos outros tipos de veículos, ou seja, 
na faixa de zero a seiscentos exemplares, atingin-
do, certamente, um público específi co em fun-
ção da temática predominante. Em 2005, foram 
mapeados 32 títulos de revistas produzidas por 
unidades da Universidade.

Alguns veículos de mídia escrita conse-
guiram atingir um número grande de leitores, 
como ocorreu com os boletins e o jornal. Fica 
evidente a potencialidade da Internet para asse-
gurar a maior abrangência da informação, sendo 
que as unidades que a utilizam atingiram mais 
de 50.000 pessoas, quando de sua apresentação 
ao público.

Foi também possível avaliar a periodici-
dade dos canais existentes na instituição, que 

revelou uma situação bastante diversifi cada, 
podendo ser diária, semanal, quinzenal, mensal, 
trimestral, quadrimestral, semestral, anual e va-
riada, neste caso, indicando uma periodicidade 
não permanente de veiculação. A periodicidade 
“variada” predominou entre os veículos mape-
ados, seguida da veiculação “quadrimestral”. A 
maioria dos recursos de comunicação que são 
produzidos com uma periodicidade de maior 
tempo atinge um público menor. Possivelmen-
te, trata-se de revistas que normalmente têm 
um conteúdo mais especializado e levam mais 
tempo para planejamento e produção. 

Perguntados sobre os agentes fi nancia-
dores dos veículos produzidos, a maioria dos 
respondentes (64%) indicou que houve fi nan-
ciamento interno, como se verifi ca no Gráfi co 
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Os dados foram organizados de forma a 
permitir analisar a dimensão das práticas co-
municativas produzidas pelas unidades, setores 
e segmentos da Universidade, sem computar a 
dimensão da comunicação estritamente institu-
cional interna e externa. Ofereceram dados uni-
dades de diferentes centros universitários, Pro-
gramas da Pós-Graduação, faculdades, cursos, 
setores e órgãos da PUC-SP, além de associações 
de funcionários, professores e alunos. 

O mapeamento realizado permitiu afi r-
mar que essa produção, em 2005, correspondeu 
a 88,4% das práticas de comunicação efetivadas 
pela Universidade.

Quanto ao público a que se dirigem os 
veículos utilizados, constatou-se uma alteração, 
com diminuição da porcentagem de atendi-
mento ao público interno, nos itens boletim, 
cartazes e outros e jornal. Esses canais foram 
utilizados pela associação de professores e fun-
cionários, denotando o espaço de liberdade para 
divulgação das interpretações das questões da 
Universidade. Os outros quesitos não revelaram 
alteração signifi cativa. 

Os demais aspectos analisados, como tira-
gem/envio/visitas associadas ao tipo de veículo, 
e a sua periodicidade, apresentaram situação 
similar à geral da Universidade. 

O panorama da comunicação realizada 
pela comunidade puquiana, desvinculada da 
comunicação institucional, permitiu analisar 
que unidades, órgãos e associações podem ser 
considerados como um importante campo 
produtor de informação da Universidade. Eles 
não apenas possuem um fl uxo comunicacional 
interno permanente, como ainda realizam troca 
de informações com a comunidade externa.

 A análise de Barichello (2000) sobre 
práticas comunicacionais em universidades, é 
esclarecedora para essa situação quando mos-
tra que, num processo de busca de legitimação 
dos setores, enquanto áreas específi cas perante 

Gráfi co 40 – Agentes fi nanciadores das práticas 
de comunicação na PUC-SP

Não 
Especificado

23%

Externo
13%

Interno
64%

40. Apenas 13% tiveram a produção fi nanciada 
por agentes externos. Dos pesquisados, 23% 
não responderam a esse item do instrumento de 
coleta de dados.

Procurou-se, também, pesquisar a temá-
tica principal que compunha o conteúdo veicu-
lado. Como evidencia o Quadro 41, a maioria 
dos canais de comunicação (31,4%) abordou 
temáticas específi cas, denotando uma produção 
dirigida a determinados públicos. Dentre essas 
temáticas, podem ser citadas: língua e literatura, 
fi losofi a, gestão, religião, fonoaudiologia, saúde 
e meio ambiente, possibilitando a visibilidade da 
produção de conhecimento da PUC-SP, além de 
abrir espaço para contribuições externas. Gran-
de parte dos veículos (24,3%) tem como foco 
a educação continuada, e são, possivelmente, 
utilizados pela COGEAE para divulgação dos 
cursos de especialização e expansão realizados 
pela instituição. A temática sobre a Universida-
de é veiculada por 15,7% dos canais de comuni-
cação e 12,8% tratam de educação. Parte deles 
(8,6%) aborda questões atuais e 7,1% se voltam, 
especifi camente, para a divulgação de pesquisas 
produzidas. 

Temáticas predominantes 
% de 

veículos

Áreas especificas 31,4 

Educação continuada 24,3 

Assuntos da Universidade 15,7 

Educação 12,8 

Questões sociais atuais 8,6 

Pesquisa 7,1 

Quadro 41 – Temáticas predominantes nos 
veículos de comunicação da PUC-SP
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a sociedade, suas iniciativas de comunicação 
contribuem para a visibilidade da qualidade da 
educação da instituição.

2. A comunicação pelas associações 
de docentes, funcionários 
e organização de alunos

A Universidade, com sua tradição demo-
crática de participação, convive com diferentes 
manifestações e com leituras diversifi cadas da 
realidade. Nessa direção, oferece espaço para 
fl uxos de comunicação de iniciativa das entida-
des representativas de docentes, funcionários e 
alunos.

A Associação de professores da PUC-SP 
mantém canais sistemáticos de comunicação na 
Universidade, que já se constituíram marca da 
instituição. Além do jornal PUCVIVA, elabo-
rado em parceria com a associação de funcio-
nários, a associação dos professores mantém 
duas revistas e, ainda, investe na comunicação 
entre os professores por meio de uma página 
na Internet com informações e serviços. Esses 
canais são: Jornal PUCViva; Revista PUCViva; 
Revista Cultura Crítica; Página na Internet da 
APROPUC. 

A Associação dos funcionários da PUC-
SP (AFAPUC) além da elaboração do Jornal 
PUCViva em parceria com a associação de pro-
fessores, mantém uma página na Internet com 
informações importantes sobre questões da vida 
funcional e acordos da categoria.

Como iniciativa dos discentes dentre os 
respondentes, o Centro Acadêmico 22 de agosto 
veicula o Jornal 22, que tem uma periodicidade 
mensal, com uma tiragem de dez mil exempla-
res. A principal temática tratada é Direito, com-
pondo-se de artigos de estudantes e professores 
da PUC-SP. O jornal se mantém com venda de 
anúncios. A Associação dos Pós-Graduandos 
(APG) mantém uma revista com periodicida-
de semestral, que procura ser um espaço para 
publicações da produção acadêmica dos pós-
graduandos e de docentes da Pós-Graduação. É 

uma revista multitemática acadêmica, com uma 
tiragem de mil exemplares em média, dirigida 
ao público interno e externo. 

A Ouvidoria da PUC-SP 17

A Ouvidoria é considerada hoje um órgão 
essencial numa instituição que se orienta pela 
transparência administrativa e tem a preocupa-
ção de realizar a interlocução com os diferentes 
segmentos da comunidade. Atua no fortaleci-
mento da cidadania, oferecendo à comunidade 
um canal de contato direto e imparcial, per-
mitindo que o cidadão possa opinar, interferir, 
criticar e interagir nos rumos da instituição e na 
consolidação de seus direitos.

Com essa preocupação, a PUC-SP, ins-
tituiu, em 2005, a Ouvidoria Pública da Pon-
tifícia Universidade Católica para se constituir 
como espaço de acolhida e escuta de toda co-
munidade universitária. Sua tarefa principal é 
ouvir e auscultar as demandas das pessoas e, em 
seguida, encaminhar, acompanhar e concluir a 
demanda. 

“É um setor autônomo, que quer ser canal 
de participação no conjunto de nossas instâncias 
universitárias e, para nós, um instrumento novo 
de democracia participativa e transparente”, 
declara o ouvidor da PUC-SP, Prof. Fernando 
Altemeyer. Ainda, segundo o ouvidor, “como 
um termômetro, [a Ouvidoria] pretende detec-
tar o que acontece e prevenir confl itos. Como 
ferramenta coletiva, quer favorecer o diálogo 
intenso. Como canal pró-ativo, quer buscar a 
melhor solução para os problemas que envol-
vam as pessoas e os mecanismos institucionais, 
primando pelo respeito e pela qualidade de vida 
de todos”.

As ações do ouvidor e da Ouvidoria se-
guem as normas estatutárias e acadêmicas e se 
regem pela deliberação n°10/2005, que criou e 
defi niu as diretrizes da Ouvidoria. Para realiza-
ção do trabalho, a Ouvidoria, além do ouvidor, 

17 Fonte de dados: Relatório Anual da Ouvidoria Pública da 
PUC-SP– 30/11/2005.
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conta com duas secretárias aprovadas em con-
curso público de seleção interna, coordenado 
pelo Departamento de Recursos Humanos.

Após um ano de presença institucional 
como setor da PUC-SP, sendo quatro meses de 
instalação provisória e oito defi nitivos, a Ou-
vidoria desempenhou seu papel de escuta da 
comunidade e de encaminhamentos das ques-
tões apresentadas. A atuação do órgão em 2005 
abrangeu: 

Atendimentos de rotina, tendo recebido 
2.458 casos pelo instrumento virtual (site e 
e-mail);
Audiências pessoais: cerca de vinte pessoas 
por semana atendidas pessoalmente;
Encaminhamentos: foram encaminhadas 
1.943 mensagens e protocolos aos diversos 
setores da universidade, nos cinco campi;
Solução de casos: foram solucionados 1.671 
casos, desde 14 de dezembro de 2004.

A Ouvidoria, embora recentemente insta-
lada na Universidade, vem se colocando como 
canal importante de acesso para manifestação da 
comunidade. 

•

•

•

•

ENCAMINHAMENTOS PARA 
A TOMADA DE DECISÕES
Potencialidade e fragilidades

A avaliação da dimensão comunicação 
com a sociedade identifi cou práticas de comu-
nicação que evidenciaram a preocupação da 
Universidade com a excelência acadêmica, seu 
compromisso com a realidade social e com a 
gestão democrática que procura assegurar a 
participação de todos os segmentos na defi nição 
dos rumos da instituição. 

A análise dos dados evidenciou a presença 
de canais e sistemas de comunicação instalados 
e sistematizados, quer os específi cos da comu-
nicação institucional, quer os de iniciativa da 
comunidade, e apontou a existência de órgãos 
e espaços da Universidade que fortalecem a co-
municação e sua socialização. Também mostrou 
as condições de infra-estrutura tecnológica que 
vêm sendo oferecida pela Universidade para a 
informatização da comunicação.

A comunicação institucional empreendi-
da pela gestão da Universidade se efetiva com a 
utilização de instrumentos e recursos diversifi ca-
dos de comunicação interna e externa, por meio 
de diferentes mídias. 

Essa comunicação é assumida, principal-
mente, pela Assessoria de Comunicação Insti-
tucional (ACI), órgão vinculado ao gabinete da 
Reitora e que tem como principais ferramentas 
: o Jornal PUCS. Paulo; o Boletim PUCSPaulo 
semana; o Boletim virtual; mural; site; e-mail; 
release; assessoria à imprensa. Esses canais são 
consolidados e procuram manter a efetividade 
da comunicação com periodicidade sufi ciente 
para atualização. Além disso, a Universidade 
mantém práticas de comunicação on-line, com 
a presença de um site com projeto bem elabora-
do, fundado em conceitos estéticos e com uma 
navegabilidade simples e objetiva, baseado em 
princípios de usabilidade e de interatividade. 

No plano da tecnologia da informação e 
da comunicação, verifi cou-se, no período ava-

Figura 27 - Sala da Ouvidoria da PUC-SP
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liado, um avanço nessa área, com favorecimento 
dos processos comunicacionais da Universidade, 
não só no âmbito do fl uxo de informações como 
na compatibilização de bancos de dados, além 
de outras demandas. Foram introduzidas novas 
alternativas de gerenciamento, feitos reordena-
mentos técnicos e foi implantada uma varieda-
de de soluções tecnológicas, assim como houve 
aquisição de equipamentos compatíveis com as 
novas sistemáticas desencadeadas e ajustes dos 
existentes. Pode ser constatado o fortalecimen-
to da informatização e da comunicação digital. 
Essas iniciativas foram administradas pela As-
sessoria de Planejamento Tecnológico – APT, 
instituída em 2004.

As ações empreendidas têm trazido con-
seqüências positivas para os usuários, como a 
rapidez da circulação de e-mails e servidor de 
arquivos e perspectiva de integração de banco de 
dados. As limitações da área estão associadas à 
questão econômica, pois envolvem investimen-
tos na aquisição de equipamentos e instalações. 

Como possibilidade tecnológica de co-
municação, foi verifi cada a existência de um 
sistema informatizado de dados, que possibilita 
aos estudantes informações atualizadas sobre sua 
vida escolar e agiliza suas ações em relação à ma-
trícula. Trata-se do Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica (SIGA), que também tem condições 
de disponibilizar relatórios com dados educacio-
nais dos cursos da Universidade.

A avaliação pode identifi car órgãos da 
Universidade voltados para a comunicação e 
que têm um importante papel na socialização 
de informações, e na divulgação da produção 
acadêmica da Universidade. Trata-se da Rede 
PUC-SP, a TV PUC-SP e a Editora da PUC-
SP: EDUC. 

A Rede PUC vem se constituindo num 
importante veículo, tanto de formação, na me-
dida em que viabiliza estágio para alunos das 
áreas de comunicação da Universidade, como 
de integração entre setores e segmentos da co-
munidade, e também de informação.

A TV PUC orientou-se no sentido de co-
ordenar e potencializar os recursos humanos e 
materiais da PUC-SP para produzir programas 
de televisão e vídeo de caráter educativo, cul-
tural e comunitário, para multiplicar e difundir 
o conhecimento produzido na Universidade. 
As atividades da TV PUC vêm sendo avaliadas, 
diante das necessidades de sustentabilidade 
fi nanceira da Universidade, buscando-se alter-
nativas para assegurar a qualidade das ações e a 
manutenção do equilíbrio econômico. 

A EDUC atua com o objetivo de difundir 
a produção universitária, publicando livros e 
revistas científi cas. Representa um apoio impor-
tante na socialização de informações voltadas 
para as produções acadêmicas dos programas, 
grupos de pesquisa e de docentes.

Dentre as práticas comunicativas da PUC-
SP, foram apontados os espaços colegiados, que 
fazem parte da estrutura de gestão da institui-
ção. A periodicidade, a representatividade na 
participação, associada à natureza dos assuntos 
tratados, que abrange todas as dimensões da 
Universidade, transformam esses momentos 
coletivos em instâncias de comunicação na vida 
comunitária. 

Essas práticas respondem ao critério de 
dialogicidade da comunicação, no sentido de se 
estabelecer um vínculo comunicativo dialógico 
entre instâncias e membros da comunidade. 

Respondendo, também, ao critério de 
dialogicidade, foram analisadas outras práticas 
de comunicação verifi cadas na PUC-SP. Trata-
se das possibilidades comunicacionais presentes 
na PUC-SP, de iniciativa das unidades e setores 
da Universidade e das entidades representativas 
de docentes, funcionários e alunos. Tais práti-
cas representam mais de 80% da comunicação 
sistematizada da PUC-SP. A presença dessas 
iniciativas evidencia a tradição democrática de 
participação na Universidade que convive com 
diferentes manifestações, inclusive com leituras 
diversifi cadas da realidade.
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As práticas de comunicação de iniciativa 
da comunidade podem ser consideradas como 
campo produtor de informação, pois não ape-
nas possuem um fl uxo comunicacional interno 
permanente, como realizam troca de informa-
ções com a comunidade externa, que, no caso 
das unidades acadêmicas, se dá, especialmente, 
no âmbito da produção acadêmica.

Ainda foi identifi cado na Universidade 
um importante canal de comunicação inaugu-
rado em 2005, a Ouvidoria da PUC-SP, que 
vem atuando no sentido de se constituir como 
espaço de acolhida e escuta de toda comunidade 
universitária, bem como de encaminhamento 
das demandas apresentadas. 

Em seu pequeno tempo de existência, a 
Ouvidoria revelou-se como canal de contato di-
reto com a comunidade, tendo sido procurada 
por grande número de pessoas dos diferentes 
segmentos, sendo realizados os encaminhamen-
tos necessários. Apesar desses números, dada sua 
presença inovadora, pode-se dizer que o órgão 
ainda se encontra em processo de compreensão 
e assimilação pela Universidade do seu papel na 
instituição.

O aperfeiçoamento da comunicação 
com a sociedade

O aperfeiçoamento das práticas de comu-
nicação, essenciais para a perspectiva de gestão 
democrática defendida pela PUC-SP, tem se 
orientado no sentido da sustentação e viabiliza-
ção da qualidade das práticas comunicacionais 
e de sua ampliação, sempre desejável para a 
consecução dos seus objetivos e da missão ins-
titucional.

Os dados de avaliação mostraram a pre-
sença de propostas efetivas de comunicação 
interna e externa na instituição, e as análises re-
alizadas permitiram considerar alguns aspectos 
para o seu aperfeiçoamento.

Destaca-se como fundamental a manu-
tenção da efetividade, credibilidade e dialogi-
cidade das práticas comunicativas, criando-se 

condições para aprimoramento sempre cons-
tante desses referenciais. Nesse sentido, deve 
ser garantido o fl uxo de comunicação de forma 
atualizada, precisa e consistente para possibilitar 
a construção de uma relação de confi ança na in-
formação. Além disso, é importante a ênfase na 
diversidade e abrangência de canais utilizados, 
além da interação dialógica na comunicação. 

Considerando situações ainda não supe-
radas, relativas à comunicação com a utilização 
de instrumentos tecnológicos, algumas expecta-
tivas foram levantadas pela APT. Tais expectati-
vas dizem respeito, especialmente, à necessidade 
de investimentos e aquisição de equipamentos 
em maior quantidade e qualidade, à integração 
entre os sistemas e à unifi cação do trabalho que 
envolve a tecnologia. Incluem, também, a de-
fi nição das relações do setor com as diferentes 
instâncias da Universidade  para o planejamento 
e administração da área. 

A ampla utilização da tecnologia da infor-
mação verifi cada na Universidade vem reforçar 
a necessidade de constante aperfeiçoamento da 
área, o que é fundamental para tornar os fl uxos 
de comunicação mais efi cazes, agilizando a co-
municação e proporcionando novas formas de 
interação entre as pessoas.

A preservação dos órgãos considerados 
subsidiários de comunicação, que compõem a 
rede de comunicação da PUC-SP, Rede PUC-
SP, TV PUC-SP e Editora PUC-SP – EDUC, 
é importante, considerando tanto seu papel de 
socialização de informações e de divulgação da 
produção acadêmica da Universidade como de 
formação. Reconhece-se que tal iniciativa deverá 
ser orientada pelo desafi o de se assegurar a qua-
lidade das ações e a manutenção do equilíbrio 
econômico. 

Como demanda que envolve aspectos 
tecnológicos, colocam-se os necessários ajustes 
do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 
(SIGA), em função da implantação dos novos 
projetos de cursos a partir das diretrizes curricu-
lares a serem iniciados em 2006. 
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Para responder à dialogicidade da comu-
nicação e pelo respeito à gestão democrática da 
Universidade, ressaltam-se a manutenção e o 
apoio às práticas de comunicação de iniciativa 
da comunidade e dos espaços colegiados como 
momentos privilegiados de comunicação.

A presença da Ouvidoria é essencial na 
PUC-SP. Constitui canal de contato direto e 
imparcial, permitindo a manifestação dos dife-
rentes segmentos da instituição.

As práticas de comunicação devem supe-
rar a tendência de a instituição se voltar apenas 
a si mesma para dar uma atenção especial a 
toda região territorial onde a Universidade está 

inserida, abrangendo territórios geográfi cos e 
simbólicos com os quais ela tem compromisso. 
Envolve a ação comunicativa na própria comu-
nidade universitária e com a sociedade na qual 
se insere. 

No momento vivido pela Universidade, 
de ajustes internos para resguardar a sustenta-
bilidade fi nanceira e que teve ampla cobertura 
pela mídia, coloca-se como essencial o reforço 
da visibilidade da imagem da PUC-SP como 
instituição de excelência acadêmica, buscando 
superar elementos negativos veiculados. Esse 
encaminhamento é condição para a legitimação 
da sua identidade institucional. 





PARTE 4
GESTÃO APOIO INSTITUCIONAL
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Na perspectiva “ter princípios comuns”, o 
conceito de gestão, adotado na PUC-SP, é carac-
terizado por sua amplitude e diversifi cação. Isto se 
justifi ca, pois ora se aproxima da idéia de gerência 
e, dessa forma, toma como referência um caráter 
mais operacional, indicando uma função organi-
zacional da gestão voltada para a coordenação e 
o controle; ora se aproxima de um caráter mais 
político que se traduz em ações menos procedi-
mentais, privilegiando o debate sobre o processo 
decisório no âmbito da Universidade. 

Apesar da polarização, o conceito não 
demonstra antagonismo nem excludência entre 
as perspectivas. Em certa medida, elas trazem 
dinamismo para as discussões e ações associadas 
ao conceito de gestão adotado.

O trabalho avaliativo, portanto, para GES-
TÃO e APOIO INSTITUCIONAL partiu do 
entendimento dinâmico do conceito, tendo como 
meta a defi nição de seus aspectos organizacionais 
e operacionais. Tais aspectos foram considerados 
elementos centrais que perpassam as atividades 
da gestão, articulando vários setores de ação da 
universidade e, por conseguinte, unindo o traba-
lho de muitos atores com diferentes funções com 
vista aos propósitos institucionais.

Os aspectos que defi nem o caráter político 
da gestão foram considerados como aqueles que 

delineiam os contornos do processo decisório e 
buscam defi nir a capacidade de gestão da PUC-
SP nas condições de um ambiente democrático, 
compartilhando a capacidade gestora com os 
demais atores interessados. Esses aspectos pres-
supõem a existência de estruturas com potencial 
para realizar a implantação das ações propostas, 
constituídas pelas condições logísticas e geren-
ciais da execução da política, e a utilização de 
recursos para a tomada de decisões.

A compreensão da indissociabilidade 
desses aspectos traduz a gestão da PUC-SP por 
meio de projetos e focos diversos como estru-
tura organizacional, instalações, equipamentos e 
serviços, avaliação, planejamento e sustentabili-
dade fi nanceira. 

Para a realização da avaliação, conside-
rando as especifi cidades desses focos, foram 
propostas ações criativas e diferenciadas, assim 
como a escolha de indicadores e parâmetros 
também diferenciados em quatro dimensões: 
Gestão/Organização, Infra-Estrutura, Avalia-
ção/Planejamento e Sustentabilidade Financei-
ra. Reconhecidas como estratégicas, tais dimen-
sões garantem suporte às ações que permitem a 
redução de custos, o aumento da produtividade, 
o aprimoramento da qualidade dos bens e servi-
ços e o fortalecimento da imagem institucional.
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O atual modelo de gestão administrativa 
teve início em novembro de 2004, com um 
conjunto de medidas relativas à caracterização 
da situação atual da Universidade. As preocupa-
ções foram centradas em dois focos: o primeiro 
referia-se à necessidade de precisar os dados 
administrativo-fi nanceiros que resultavam em 
tomar medidas imediatas. O segundo foi divul-
gar, à comunidade interna, os dados disponíveis 
sobre a situação da Universidade, para ensejar a 
condição de partilhar medidas a serem tomadas 
emergencialmente. 

A avaliação e o acompanhamento do de-
sempenho da gestão da PUC-SP foram conside-
rados importantes ferramentas para subsidiar as 
correções necessárias na formulação de políticas 
e sua implementação, bem como no aperfeiço-
amento dos instrumentos administrativos que 
balizam as propostas para a gestão 2004/2008. 
É nesse sentido, e em sintonia com esses desa-
fi os, que se elaborou a proposta metodológica 
para avaliar a capacidade do modelo de gestão 
administrativa da PUC-SP.

Foi defi nida, portanto, uma proposta ava-
liativa que considerou:

Adoção da avaliação de processo, entendida 
como aquela que foca o acompanhamento 
da execução dos procedimentos e condições 
da implantação dos programas e políticas. O 
objeto dessa modalidade é avaliar a adequa-
ção dos meios e recursos utilizados perante 
os resultados parciais ou fi nais, referenciados 

•

aos objetivos e metas propostos pela política 
ou programa;
Levantamento de fatores que, ao longo da 
implementação do modelo de gestão admi-
nistrativa, facilitaram ou impediram que ele 
atingisse seus resultados da melhor maneira 
possível.

O desenvolvimento do trabalho foi orien-
tado pelo conjunto de questões avaliativas, a 
saber:

Qual é a estrutura organizacional da 
PUC-SP?
Existem entidades organizadas de alunos, 
professores e funcionários na Universidade?
Qual o modelo de gestão administrativa 
proposta para a PUC-SP no período de 
2004/2008?
O processo de tomada de decisões institu-
cionais e o processo de gestão contemplam 
os fi ns e objetivos institucionais?
O plano de gestão é coerente com a estru-
tura organizacional da PUC-SP?

RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

As respostas para as duas primeiras ques-
tões apresentam a estrutura organizacional da 
PUC-SP, constituída pelos diferentes conselhos, 
de natureza consultiva e deliberativa, as orga-

•

I
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
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nizações de apoio administrativo e acadêmico, 
além das organizações de alunos, professores e 
funcionários. Tal estrutura organizacional, em 
diálogo com as entidades organizadas, abriga o 
modelo de gestão que, segundo o PDI, é essen-
cialmente compartilhado, implicando com isso 
o compromisso e a responsabilidade coletivos, 
com fortalecimento permanente das estruturas 
democráticas de representação (PDI, 2004, 
p. 20).

A composição da estrutura organizacional 
foi apresenta a partir das instâncias universitá-
rias que compõem a PUC-SP: oito órgãos co-
legiados e suas funções e oito setores de apoio 
administrativo e acadêmico.

Os órgãos colegiados podem ser assim 
apresentados: 
1. Conselho Superior da Fundação São Paulo 

– tem como presidente nato o Grão-Chance-
ler, o Arcebispo Metropolitano de São Paulo. 
Principais funções: órgão superior de delibe-
ração, que tem por objetivo defi nir políticas, 
proceder à avaliação global e controlar os 
órgãos executivos. Incumbe-se da adminis-
tração superior da Universidade, quanto aos 
aspectos econômico-fi nanceiros e da fé e da 
moral.

2. Conselho Universitário (CONSUN) – é for-
mado pelo Reitor, seu Presidente, pelos Vice-
Reitores e pelos Diretores Gerais dos Centros 
Universitários, um representante do corpo 
docente de cada Centro Universitário, esco-
lhido mediante eleição, um representante dos 
órgãos administrativos, dois representantes 
da comunidade, sendo um dos empresários 
e outro dos empregados, por representantes 
do corpo discente, pelo Presidente da Coor-
denadoria Geral da Pós-Graduação, por um 
membro do Instituto de Estudos Especiais. 
Principais funções: traçar e avaliar o plano 
geral da Universidade, as diretrizes e normas 
técnicas fundamentais e decidir sobre as exi-
gências e requisitos para carreira docente;

3. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE) – é presidido pelo Vice-Reitor Aca-
dêmico e tem em sua composição a seguinte 
estrutura: os diretores gerais dos Centros 
Universitários: os diretores de Faculdades: 
um representante do corpo docente de cada 
Faculdade; um representante do pessoal 
docente da Pós-Graduação; designado pela 
forma que o Conselho Universitário estabe-
lecer mediante deliberação; um representan-
te docente do 1º ciclo. O Vice-Reitor para 
assuntos acadêmicos, nas suas faltas ou im-
pedimentos, será substituído pelos diretores 
gerais dos Centros Universitários na ordem 
de antiguidade no exercício do magistério da 
universidade. Principais funções: órgão deli-
berativo e normativo de questões cujas temá-
ticas estejam associadas aos planos didáticos 
e científi cos da Universidade;

4. Conselho de Administração e Finanças (CAF) 
– é presidido pelo Vice-Reitor Administrativo 
e tem em sua composição a seguinte estrutu-
ra: um representante da Fundação São Paulo; 
seis representantes Docentes, cinco (Centros 
+ Pós-Graduação); seis representantes Dis-
centes, cinco (centros + Pós-Graduação) e seis 
representantes Administrativos. Principais 
funções: órgão deliberativo e normativo de 
questões cujas temáticas estejam associadas à 
administração geral e econômico-fi nanceira, 
no âmbito interno da Universidade;

5. Conselho Comunitário (CECOM) – é pre-
sidido pelo Vice-Reitor Comunitário e tem 
em sua composição a seguinte estrutura: os 
Vice-Reitores Acadêmico e Administrativo; 
os Vice-Diretores Comunitários; um profes-
sor leigo e um aluno escolhido nos Centros 
Universitários pelos Vice-Diretores Comuni-
tários. Principais funções: órgão deliberativo 
e normativo de questões temáticas associadas 
à vida comunitária da universidade e ao rela-
cionamento com a comunidade maior;

6. Conselho das Congregações – cada Centro 
Universitário tem uma Congregação, cons-
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tituída pelo Diretor Geral, seu Presidente, 
os Vice-diretores Gerais do Centro Univer-
sitário, os professores Titulares e Associados, 
os Diretores das respectivas faculdades, 
representantes dos professores Assistentes 
Doutores, representantes dos Professores 
Assistentes e representantes do respectivo 
corpo discente. Principais funções: resolver, 
em grau de recurso, os casos que lhe forem 
encaminhados, como instância intermediária 
entre o Conselho de Centro e o Conselho 
Universitário;

7. Conselho de Centros Universitários – cada 
Centro Universitário tem um Conselho 
constituído por um Diretor Geral, um Pre-
sidente, os Vice-Diretores Gerais, os Direto-
res das faculdades, representantes do corpo 
docente de cada faculdade, cujo número será 
previsto no Regimento Geral da Universi-
dade e representantes do corpo discente de 
cada faculdade. Principais funções: aplicar 
ao respectivo Centro Universitário a política 
educacional da Universidade, defi nida pelo 
Conselho Universitário e deliberar a respeito 
de assunto de natureza didática, técnica e 
científi ca de sua competência;

8. Conselhos Departamentais – cada Faculdade 
tem um Conselho Departamental constituí-
do pelo Diretor da Faculdade, um Presiden-
te, Chefes dos Departamentos da Faculdade, 
representantes dos Professores Titulares de 
cada Departamento, representantes dos Pro-
fessores Associados da Faculdade, represen-
tantes dos Professores Assistentes-Doutores 
da Faculdade, representantes dos Professores 
Assistentes da Faculdade, representante dos 
Auxiliares de Ensino da Faculdade e represen-
tantes do corpo discente. Principais funções: 
planejar currículos, ouvido o Departamento 
competente, e submetê-los à aprovação do 
Conselho do respectivo Centro Universitário 
e exercer a coordenação didática dos cursos 
da sua faculdade.

O apoio administrativo e acadêmico é 
constituído por um conjunto de setores que 
estão subordinados às Vice-Reitorias, que são 
órgãos executivos que orientam, coordenam e 
fi scalizam a gestão da Universidade e, segundo o 
PDI, focam suas atividades nas tarefas inerentes 
da gestão acadêmica, administrativa e comuni-
tária. A gestão da Universidade também recebe 
apoio das Secretarias Acadêmicas, uma para 
cada Faculdade, articuladas com uma Secretaria 
Geral de Registro Acadêmico (SEGRAC) e a 
Unidade de Registro de Diplomas (URD). Os 
apoios à gestão de maneira geral podem ser as-
sim relacionados:
1. Consultoria Técnico Acadêmica (Consultec) 

– Principais funções: órgão consultivo e de 
apoio técnico e legislativo à gestão acadêmica 
da Universidade. Nessa função, a Consul-
tec tem a responsabilidade de fornecer aos 
órgãos de gestão executiva e deliberativa da 
Universidade os subsídios para elaboração, 
aprovação, implementação e avaliação dos 
Planos e Projetos Institucionais, bem como 
de garantir a qualidade das informações ins-
titucionais deles decorrentes;

2. Divisão de Recursos Humanos (DRH) 
– Principais funções: contribuir com o 
acompanhamento e o desenvolvimento de 
funcionários e professores no cenário interno 
e externo da Universidade, reconhecendo 
que o fator humano é o eixo mais relevante 
para agregar valores à instituição, sociais e 
profi ssionais;

3. Divisão de Serviços Administrativos e Supri-
mentos (DSAS) – Principais funções: é uma 
organização de apoio administrativo que 
orienta e fi scaliza diferentes atividades, asso-
ciadas, principalmente, à infra-estrutura que 
compõe o sistema complexo dos diferentes 
campi da PUC-SP;

4. Coordenadoria de Assessoria Jurídica (CAJ) 
– Principais funções: prestar assessoria jurídi-
ca nas áreas do Direito Civil, Processual Civil, 
Constitucional, Administrativo, Educacional 
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e orientações básicas na área do Direito Penal 
e orientar/emitir pareceres das diversas uni-
dades da instituição;

5. Sistema de Registro Acadêmico e Discente 
(SIGA) – sistema de informações sobre o 
corpo discente da Graduação. Principais 
funções: armazenar dados pessoais e escolares 
desde o ingresso do aluno até sua formação na 
instituição. Controlar o cumprimento, pelo 
aluno, das exigências do Projeto Pedagógico 
do curso e organizar e otimizar o registro es-
colar, padronizando os procedimentos para 
agilização/facilitação dos registros e acesso às 
informações;

6. Controladoria/Contabilidade – principais 
funções: oferecer auxílio à instituição para 
mensurar seu desempenho fi nanceiro, pos-
sibilitando suporte aos seus propósitos pre-
cípuos: a excelência acadêmica e o amparo 
social;

7. Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
– principais funções: inovar, aperfeiçoar e/ou 
adequar, tanto o atendimento aos candida-
tos, quanto a elaboração de provas que têm 
por fi nalidade específi ca o atendimento aos 
requisitos previamente defi nidos por meio de 
classifi cação/convocação para ocupar a vaga. 
Participar da elaboração dos processos seleti-
vos para a contratação de funcionários para 
os diferentes setores da Universidade;

8. Coordenadoria Geral de Estágios (CGE) 
– Principais funções: mediar a relação entre a 
Universidade e o mundo profi ssional, favore-
cendo a inserção dos estudantes no mercado 
de trabalho. Propor políticas para a atividade 
de estágio e propor a divulgação e a orienta-
ção das unidades acadêmicas no cumprimen-
to das diretrizes para a atividade de estágios 
da PUC-SP e da legislação de estágio; 

A apresentação da estrutura organiza-
cional da PUC-SP priorizou a descrição dos 

processos de tomada de decisão coletivos, as 
iniciativas e tendências de modernização, bem 
como os processos de trabalho e os mecanismos 
de coordenação referentes a ações inovadoras, 
principalmente aquelas ligadas às tecnologias 
informacionais. A terceira questão avaliativa 
procurou explorar a coerência interna do mo-
delo de gestão registrado no Plano de Gestão 
(2004/2008). Tal documento é um instrumento 
efi caz da gestão, que inclui, nas suas perspecti-
vas, um sistema de avaliação contínua, um pro-
cesso dinâmico de aproximações, de escolhas e 
de defi nições de alternativas, garantindo, desse 
modo, à PUC-SP uma permanente evolução e 
perseguição da excelência acadêmica. 

Para o desenvolvimento do modelo de ges-
tão administrativa (2004/2008), a Universidade 
mantém uma estrutura organizacional bastante 
ampla e estruturada. A PUC-SP é dirigida pela 
Magnífi ca Reitora Profª.Drª. Maura Pardini Bi-
cudo Véras, eleita em junho de 2004 pelo voto 
direto de alunos, professores e funcionários. A 
reitora, por sua vez, elegeu três Vice-Reitores: 
Vice-Reitoria acadêmica (VRAC); Vice-Reitoria 
administrativa (VRAD) e Vice-Reitoria comu-
nitária (VRACOM). 

A gestão da PUC-SP também é exercida, 
segundo o Estatuto e o Regimento Interno, 
pelo conjunto de oito Conselhos Superiores 
ou órgãos deliberativos – Conselho Superior 
da Fundação São Paulo; Conselho Universi-
tário (CONSUN); Conselho das Congrega-
ções; Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE), 
Conselho de Administração e Finanças (CAF); 
Comunitário (CECOM); Conselho de Cen-
tros Universitários e Conselha Departamentais 
– que são responsáveis pelas principais decisões 
da Universidade. Além desses órgãos de direção, 
a PUC-SP também conta, para a sua adminis-
tração, com os seguintes cargos eleitos pela co-
munidade acadêmica:
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Estruturalmente, consagrou-se, nas de-
cisões que afetam a vida da comunidade uni-
versitária, a ampla participação dos diferentes 
segmentos. Atualmente, na PUC-SP, as decisões 
sobre as políticas e diretrizes a serem seguidas, 
assim como as decisões técnicas sobre progra-
mas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, 
são tomadas pelos colegiados superiores. Tais 
colegiados são constituídos por representantes 
de professores, alunos e funcionários eleitos 
por seus pares, sempre mediante propostas ou 
oitivas dos colegiados das Unidades Universitá-
rias, também compostos por representantes dos 
segmentos. 

A estrutura do plano de gestão consolida 
a imagem organizacional e as ações a serem im-
plementadas por toda a Universidade de forma 
integrada. A referida estrutura é compreendi-
da a partir de três Vice-Reitorias e assessorias 
– VRAC, VRAD, VRACOM e APT – com seus 
respectivos objetivos específi cos, metas e ações 
a partir das metas gerais para a Universidade: a) 
sustentabilidade; b) administração da rotina e c) 
elaboração de projetos a serem implantados.

A VRAC tem por objetivos orquestrar 
e apoiar a capacidade criativa dos professores, 
alunos e funcionários, bem como investir na 
manutenção da excelência da produção de co-
nhecimento, no compromisso social e na reco-
nhecida vanguarda na área de ciências humanas. 
Apóia e incentiva investimentos em tecnologia 
reconhecendo-os como fundamentais para o 

desenvolvimento da pesquisas e para o aprimo-
ramento da qualidade dos cursos desenvolvidos 
na PUC-SP.

Duas idéias fortes norteiam a organização 
do plano de gestão da VRAC, na sua função 
principal:

O investimento na manutenção da excelên-
cia acadêmica por meio da indissociabilidade 
do ensino, pesquisa e extensão;
O pressuposto da vivência democrática gera 
ações que respeitem as especifi cidades de cada 
nível de ensino e pesquisa e dos segmentos 
que compõem a Universidade: professores, 
alunos e funcionários. 

Foram priorizadas: ações de expansão de 
oferta de ensino pela Universidade; ações de 
articulação interna e externa, além de ações ava-
liativas, quer de avaliação institucional, quer de 
avaliação do desempenho docente.

A VRAD centraliza suas atividades na 
área administrativa, com o objetivo de controlar 
a situação fi nanceira da Universidade, viabili-
zando aportes necessários para a realização dos 
objetivos institucionais.

Nos últimos dois anos, deu início ao 
processo de renegociação da dívida bancária 
gerada por uma crise econômico-fi nanceira pela 
qual passa a Universidade, assim como o ensino 
superior de forma geral. Tal crise tem imposto 
limites efetivos para os anseios de investimento 
e mesmo de atendimento pleno das condições 
de trabalho. 

•

•

Quadro 42 – Quadro geral dos cargos participantes da eleição 2005

Cargo Titular Suplente 

Presidente e vice da Pós-graduação 2 – 

Diretores e vice dos Centros Universitários 15 – 

Diretores de Faculdade e vice 22 – 

Coordenadores de curso da Graduação 32 32 

Coordenador da disciplina de IPT 1 1 

Chefes de departamento 45 45 

Coordenadores de Programas da Pós-graduação 24 24 

Totais parciais 141 102 

Total geral 243
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Trabalhou com o desafi o de compatibili-
zar o binômio composto pela sustentabilidade 
fi nanceira e pela manutenção da qualidade aca-
dêmica, possibilitando, ainda, os investimentos 
necessários à manutenção e ao crescimento da 
PUC-SP. Para alcançar tais propósitos, vem 
sendo desenvolvido e implantado um plano 
de reestruturação administrativa fi nanceira e 
acadêmica, que mantém os objetivos principais 
de ausência de fi nalidade lucrativa e manuten-
ção da qualidade nas atividades desenvolvidas. 
Outros dados sobre essa questão constam deste 
relatório no tópico relativo à Sustentabilidade 
Financeira.

A VRACOM desenvolve atividades rela-
cionadas à vida comunitária da Universidade e 
conta com uma estrutura que envolve assessores, 
setores de serviços e projetos específi cos.

A proposta de uma política comunitária, 
discutida durante um ano na comunidade, es-
teve voltada para a reestruturação de serviços, 
projetos e políticas gerais, envolvendo revisão de 
critérios e procedimentos, o que mostrou efeitos 
na comunidade. Voltou-se também à elabora-
ção de novos projetos a serem implantados. Tais 
ações, assumidas por diferentes setores, como 
pelo Expediente comunitário, pelo Programa de 
Atendimento comunitário (PAC) e pela Pastoral 
Universitária, estão descritas neste relatório, no 
tópico relativo à Responsabilidade Social.

A Assessoria de Políticas Tecnológicas 
– APT está ligada diretamente à Reitoria e é res-
ponsável por toda a tecnologia da informação da 
PUC-SP. É responsabilidade da APT estabelecer 
políticas e normas de utilização de tecnologia 
voltada para as áreas acadêmica e administra-
tiva da PUC-SP. As principais ações da APT 
têm como objetivo manter a segurança da rede 
interna e externa da PUC-SP, administrar os 
servidores, gerenciar softwares, desenvolver equi-
pamentos de tecnologia e aplicações de Internet 
incluindo web sites, otimização de ferramentas 
tecnológicas em prol da Universidade.

Para a investigação da coerência entre o 
plano de gestão e a estrutura organizacional da 
PUC-SP, foram considerados três temas signifi -
cativos para o aprimoramento da PUC-SP: for-
mação, participação e integração institucionais 
no olhar da comunidade puquiana. A avaliação 
comparou os resultados das diferentes coletas 
de dados com os fi ns e objetivos institucionais, 
procurando oferecer relações entre os dois as-
pectos, ou seja, a PUC que se quer com a PUC 
que se tem.

Manifestação da Comunidade 
Universitária

O trabalho avaliativo investigou, junto à 
comunidade universitária – alunos, professores 
e funcionários –, os três temas: formação, orga-
nização e participação.

Formação

Foi solicitado aos alunos que declarassem 
sua expectativa para o término do curso de gra-
duação. As respostas indicaram que as porcen-
tagens mais altas encontram-se localizadas no 
item “mais ou menos preparados”, indicando 
uma positividade das respostas. O item “muito 
bem preparado” também recebeu porcentagens 
signifi cativas: como indicado na Tabela 61.

Também aos professores foi perguntado 
sobre as atividades referentes ao desenvolvi-
mento profi ssional oferecidas pela PUC-SP. 
Considerando os últimos três anos, os docentes 
manifestaram-se indicando uma diversidade de 
atividades, porém, com índices que não ultrapas-
sam 17%, como fi ca evidenciado na Tabela 62. 
Constata-se também que 13% e 12% das mani-
festações se concentraram no item “desconheço 
as atividades para o desenvolvimento docente 
oferecidas pela PUC-SP” e “ Não participei de 
atividades para o desenvolvimento docente 
oferecidas pela PUC-SP nesse período”, e, em 
alguns casos, nos dois itens simultaneamente. 
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Tabela 61 – Distribuição das respostas dos alunos quanto à expectativa 
do término do curso de graduação

Centros 
Questão

CCJEA  CE  CCH  CCET  CCMB  

Totalmente preparado 3,5% 8,2% 4,1% 4,3% 1% 

Muito preparado 29,3% 35,6% 36,6% 27,7% 17,2% 

Mais ou menos preparado 62,2% 54,8% 53,1% 64,7% 77,1% 

Ao concluir seu curso de 
graduação, como acha que 
enfrentará o mundo do 
trabalho? Nada preparado 5% 1,4% 6,2% 3,3% 4,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabela 62 – Distribuição das manifestações dos professores, em relação a participação 
nos últimos três anos em atividades para o desenvolvimento docente oferecidos pela PUC-SP

Total 
Itens 

Nº % 

Aprofundamento de conhecimento sobre didáticas e metodologia 65 17% 

Aprofundamento de conteúdos específicos relacionados ao curso que leciona 65 17% 

Orientação político-educacional 35 9% 

Formação humanística geral 62 16% 

Desenvolvimento do pesquisador docente 66 17% 

Desconheço as atividades para o desenvolvimento docente oferecidas pela PUC-SP 51 13% 

Não participei de atividades para o desenvolvimento docente oferecidas pela PUC-SP 
nesse período 

47 12% 

Total de manifestações 391

Em relação às possibilidades de formação 
oferecidas aos funcionários, os respondentes 
manifestaram interesse pelos seguintes temas: 
cursos específi cos; conferências sobre aspectos 
amplos da sociedade brasileira; referentes à área 
de atuação; possibilidades de freqüentar peças 
de teatro; estágios para conhecimento de novas 
técnicas; acompanhamento do desempenho 
funcional; programas de desenvolvimento de 
habilidades de trabalho; bolsas para realização 
de cursos de graduação e Pós-Graduação relacio-
nados à área de trabalho. As maiores porcenta-
gens de manifestações foram associadas ao item 
“bolsas para a realização de curso de graduação 
e Pós-Graduação”. No campus Marquês de Pa-
ranaguá, foram registradas baixas porcentagens 
de reconhecimento das atividades. Aproxima-
damente metade dos funcionários desse campus 
e de Sorocaba indicaram desconhecimento das 
iniciativas da Universidade. 

Dados e análises mais detalhados desse 
item podem ser encontradas, neste relatório, no 
tópico referente a Política de Pessoal. 

O Gráfi co 41 reúne informações dos 
funcionários referentes à avaliação do atendi-
mento das necessidades pelo programa “bolsa 
de acordo interno”, como possibilidade de 
formação. Um número signifi cativo de respon-
dentes declarou como positivo o atendimento 
das necessidades: DERDIC (60%), Marquês 
de Paranaguá (72,4%), Monte Alegre (62,5%) 
e Sorocaba (50%). Um número signifi cativo 
de manifestações foram registradas declarando 
desconhecimentos da sufi ciência do atendimen-
to das necessidades: na DERDIC (33,3%), no 
campus Marquês de Paranaguá (20,7%) e no 
campus Sorocaba (37,5%)

Organização

Para avaliar organização, alguns aspectos 
foram destacados: biblioteca e seus serviços, os 
serviços de suporte de informática, secretaria, 
central de cópias e audiovisual, além das ativi-
dades acadêmicas, culturais e comunitárias ofe-
recidas pela PUC-SP.
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Gráfi co 41 – Avaliação pelos funcionários do programa “Bolsa acordo interno” 
em relação ao atendimento das necessidades

Os alunos dos cinco campi avaliaram po-
sitivamente o “serviço de organização e limpeza 
da biblioteca”, a “preservação da estrutura física 
(iluminação, ventilação e acústica)” e o “atendi-
mento oferecido pela biblioteca de seu campus”. 
Destacaram como aspecto negativo “o acervo da 
biblioteca” e “a atualidade de materiais (livros, 
periódicos, vídeos, etc.)”. Os alunos do CCET 
avaliaram de forma mais negativa “as instalações 
para leitura, pesquisa ou estudo oferecidas pela 
biblioteca”.

Os professores também avaliaram a bi-
blioteca. Os dados indicaram, de maneira geral, 
que os serviços de organização e limpeza das 
bibliotecas receberam as maiores pontuações va-
lorativas. As mais altas pontuações negativas fo-
ram registradas no item “atualidade de materiais 
(livros, periódicos, vídeos, etc.)”. Assim como 
para os alunos, as respostas dos professores do 
CCET também indicaram que há problemas 
quanto às instalações para leitura, pesquisa ou 
estudo em seu campus. O CCJEA indicou difi -
culdades quanto ao acervo da biblioteca. A falta 
de atualidade de materiais foi reclamada pelo 
CCH, CE e CCMB. A preservação da estrutura 
física das bibliotecas (iluminação, ventilação e 
acústica), bem como o atendimento oferecido 
aos usuários foram os quesitos que receberam 
pontuações positivas. 

A Tabela 63 reúne respostas dos profes-
sores referentes à avaliação de quatro serviços 
considerados essenciais para a realização do tra-
balho pedagógico: 1. suporte de informática; 2. 
secretaria; 3. central de cópias e 4. audiovisual. 

A análise da tabela indica que os profes-
sores dos cinco centros investigados consideram 
como mais efi ciente os serviços prestados pela 
secretaria de seus respectivos campi. O CCJEA, 
CCET e o CCH qualifi cam como menos efi -
ciente os serviços prestados pelo audiovisual. De 
um modo geral, pode-se afi rmar que as avalia-
ções dos docentes foram positivas em relação 
aos diferentes serviços.

Dados mais detalhados, relativos à bi-
blioteca e aos serviços de apoio, podem ser en-
contrados neste relatório, no tópico referente à 
dimensão Infra-Estrutura.

A organização também pode ser avaliada 
levando-se em consideração a qualidade de dife-
rentes recursos da instituição. Assim, foi propos-
to um conjunto de onze itens: instalações das 
salas de aula; serviço de organização e limpeza; 
preservação da estrutura física (iluminação, ven-
tilação, acústica) das salas de aula do seu curso; 
segurança interna do campus; serviço de ma-
terial audiovisual; instalações dos laboratórios 
de informática do seu campus; instalações dos 
laboratórios específi cos do seu curso; controle 
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Tabela 63 – Classifi cação pelos professores quanto à efi ciência 
dos serviços de apoio acadêmico prestados pela PUC-SP

Centros Serviços
Eficiente 

%

Razoavelmente 
Eficiente 

%

Parcialmente 
Eficiente 

%

Não Eficiente 
%

Total 
%

Suporte de 
Informática

15,3 37,3 20,3 27,1 100 

Secretaria 59,7 30,6 8,1 1,6 100 

Central de Cópias 39,0 33,9 20,3 6,8 100 

CCJEA 
Centro de Ciências, 
Jurídicas, 
Econômicas e 
Administrativas Áudio-Visual 21,3 18,0 26,3 34,4 100 

Suporte de 
Informática

19,0 38,1 33,4 9,5 100 

Secretaria 42,8 38,1 14,3 4,8 100 

Central de Cópias 33,4 47,6 19,0 0,0 100 

CE
Centro de Educação

Áudio-Visual 30,0 35,0 35,0 0,0 100 

Suporte de 
Informática

30,6 38,9 22,2 8,3 100 

Secretaria 39,4 36,6 16,9 7,1 100 

Central de Cópias 32,4 42,3 19,7 5,6 100 

CCH 
Centro de Ciências 
Humanas

Áudio-Visual 25,0 29,2 30,6 15,2 100 

Suporte de 
Informática

39,3 32,1 25,0 3,6 100 

Secretaria 50,0 46,4 3,6 0,0 100 

Central de Cópias 35,7 46,4 14,3 3,6 100 

CCET
Centro de Ciências 
Exatas e 
Tecnológicas

Áudio-Visual 32,1 25,0 25,0 17,9 100 

Suporte de 
Informática

53,3 33,3 10,0 3,4 100 

Secretaria 46,7 43,3 10,0 0,0 100 

Central de Cópias 51,7 17,3 27,6 3,4 100 

CCMB 
Centro de Ciências 
Médicas e Biológicas

Áudio-Visual 50,0 40,0 3,3 6,7 100 

do ruído dos corredores e espaços internos do 
campus; serviços de alimentação disponíveis no 
seu campus; atividades esportivas; espaços de 
convivência.

Verifi cou-se, analisando as respostas dos 
alunos, que os itens “instalações das salas de 
aula”, “preservação da estrutura física”, “con-
trole do ruído dos corredores e espaços internos 
do campus” e ainda “espaços de convivência” 
registraram um número consideravelmente alto 
da escala regular e ruim em todos os Centros 
Universitários.

Os itens “serviço de organização e limpe-
za”, “segurança interna do campus” atingiram 
porcentagens positivas, entre 30% e 80%, nos 
cinco centros avaliados. Mereceu destaque o 
item “atividades esportivas”, com as maiores 
porcentagens em todos os centros com a indi-
cação “não sei”.

Os funcionários também foram solicita-
dos a avaliar os aspectos referentes ao seu local 

de trabalho, levando em conta os seguintes as-
pectos: atendimento oferecido pelo seu setor; 
serviço de organização e limpeza; preservação 
da estrutura física (iluminação, ventilação e 
acústica); recursos oferecidos para a realização 
de seu trabalho; segurança (patrimonial e co-
munitária); serviços de alimentação; prevenção 
de incêndios; atendimento médico.

As respostas, de maneira geral, foram po-
sitivas, pois, se somados os critérios “excelente e 
bom”, encontra-se uma porcentagem acima de 
62%. Há uma exceção, assinalada no “serviço de 
alimentação”, no campus Marquês de Paranaguá, 
onde o item ”não sei” atingiu aproximadamente 
80% das respostas e o item “ruim” foi assinalado 
por 7% dos funcionários.

A Tabela 64 reúne informações dos alunos 
referentes a atividades acadêmicas, culturais e 
comunitárias oferecidas pela PUC-SP.

A análise da manifestação dos alunos re-
velou que as atividades que apresentam menores 
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Tabela 64 – Avaliação pelos alunos alusiva à participação em atividades culturais, 
acadêmicas e comunitárias oferecidas pela PUC-SP

Centros 
Classifique as seguintes atividades oferecidas pela PUC-SP CCJEA 

%
CE
%

CCH 
%

CCET
%

CCMB 
%

Integradas no meu dia-a-dia 2,8 1,5 14,1 1,8 2,2 

Parcialmente Integradas no meu  
dia-a-dia 

16 19,4 33,1 5,4 3,8 

Difíceis de serem Integradas no meu  
dia-a-dia 

38,8 43,3 29,3 21,4 20,7 

Tenho poucas informações sobre essas 
atividades 

25,2 17,9 18,4 24,4 26,1 

Desconheço essas atividades 17,2 17,9 5 47 47,3 

Culturais e 
artísticas-
teatro/música/ 
dança e outros 

Total 100 100 100 100 100 

Integradas no meu dia-a-dia 11,1 16,4 17,9 7,7 20,1 

Parcialmente Integradas no meu  
dia-a-dia 

35,6 35,8 46,5 39,9 41,8 

Difíceis de serem Integradas no meu  
dia-a-dia 33,2 26,9 23,4 19,6 20,7 

Tenho poucas informações sobre essas 
atividades 

18,2 17,9 11,3 23,8 12,5 

Desconheço essas atividades 2 3 0,9 8,9 4,9 

Acadêmicas – 
conferências/ 
palestras/ 
congressos e outros

Total 100 100 100 100 100 

Integradas no meu dia-a-dia 2,4 0 2,1 0,7 2,2 

Parcialmente Integradas no meu  
dia-a-dia 

9,9 11,9 14,5 7,1 15,1 

Difíceis de serem Integradas no meu  
dia-a-dia 

22,5 31,4 27,3 19,6 24,9 

Tenho poucas informações sobre essas 
atividades 35,2 37,3 36,3 28 22,7 

Desconheço essas atividades 30 19,4 19,8 44,6 35,1 

Comunitárias-
pastoral; cursos 
para comunidade; 
trabalhos
comunitários e 
outros 

Total 100 100 100 100 100 

porcentagens em relação ao desconhecimento 
são as acadêmicas (conferências, palestras, con-
gressos e outros) e as menos conhecidas são as 
comunitárias (pastoral, cursos para a comunida-
de, trabalhos comunitários e outros). O CCET 
e o CCMB declararam desconhecimento em 
relação às atividades culturais e artísticas ofere-
cidas pela PUC-SP.

As atividades acadêmicas foram conside-
radas parcialmente integradas ao dia-a-dia dos 
alunos, e as comunitárias receberam maiores 
porcentagens quanto à desinformação. As ativi-
dades culturais e artísticas foram as que recebe-
ram maiores declarações quanto à difi culdade de 
serem integradas ao dia-a-dia dos estudantes.

Quanto à manifestação dos professores 
conforme Tabela 65 sobre essas atividades, ve-
rifi cou-se que as culturais foram reconhecidas 
como “difíceis de serem integradas no cotidiano 

do trabalho dos CCH (56,3%) e do CCJEA 
(44,4%)”. A pouca informação sobre elas foi 
registrada por porcentagens signifi cativas nos 
CCMB (36,7%) e pelo CCET (46,4%). No 
CE, 42,1% registraram que reconhecem que 
essas atividades estão “parcialmente integradas 
no cotidiano do trabalho”.

Os funcionários foram solicitados a ava-
liar os seguintes aspectos relativos ao dia-a-dia 
da PUC-SP: se os serviços prestados pelos fun-
cionários estão de acordo com suas expectativas 
de bons serviços; se as informações são compar-
tilhadas com todas as pessoas envolvidas; se os 
problemas são solucionadas de forma perma-
nente; se as atividades propostas para o dia-a-dia 
acontecem conforme foram planejadas. A coleta 
de dados foi realizada aplicando-se uma escala 
com quatro medidas: sempre, quase sempre, 
raramente ou nunca. 
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Tabela 65 – Avaliação pelos professores referente à participação em atividades culturais, 
acadêmicas e comunitárias oferecidas pela PUC-SP

CCJEA CE CCH CCE CCMB 
Atividades Itens 

% % % % % 

Integradas no meu dia-a-dia 1,6 10,5 7,0 3,6 3,3 

Parcialmente integradas ao meu dia-a-dia 19,0 42,1 23,9 17,9 6,7 

Difíceis de serem integradas ao meu dia-a-dia 44,4 36,8 56,3 25,0 30,0 

Tenho pouca informação sobre essas atividades 27,0 10,5 11,3 46,4 36,7 

Desconheço essas atividades 7,9 0,0 1,4 7,1 23,3 

Culturais e 
artísticas
Teatro – 
música –
dança e 
outros 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Integradas no meu dia-a-dia 7,9 31,6 28,2 21,4 23,3 

Parcialmente integradas ao meu dia-a-dia 54,0 52,6 49,3 50,0 43,3 

Difíceis de serem integradas ao meu dia-a-dia 23,8 15,8 21,1 14,3 23,3 

Tenho pouca informação sobre essas atividades 12,7 0,0 1,4 14,3 6,7 

Desconheço essas atividades 1,6 0,0 0,0 0,0 3,3 

Acadêmicas 
 Conferências 
– palestras – 
congressos e 
outros 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Integradas no meu dia-a-dia 0,0 11,8 1,4 3,6 3,3 

Parcialmente integradas ao meu dia-a-dia 17,5 23,5 18,3 17,9 30,0 

Difíceis de serem integradas ao meu dia-a-dia 30,2 17,6 31,0 17,9 23,3 

Tenho pouca informação sobre essas atividades 41,3 35,3 43,7 46,4 30,0 

Desconheço essas atividades 11,1 11,8 5,6 14,3 13,3 

Comunitárias 
Pastoral – 
cursos para a 
comunidade – 
trabalhos
comunitários e 
outros TOTAL 100 100 100 100 100 

Optou-se por apresentar as manifestações 
dos funcionários em relação à resposta “sempre”, 
o que possibilitou uma visão do seu posiciona-
mento sobre os itens pesquisados. O Gráfi co 42 
permite visualizar essas manifestações.

A assertiva “Os serviços prestados pelos 
funcionários estão de acordo com suas expecta-
tivas de bons serviços” foi confi rmada por quase 
metade dos funcionários no campi Marquês 
de Paranaguá (57,1%) e Sorocaba (45,5%). 
Os funcionários dos campi DERDIC e Monte 
Alegre responderam de forma menos positiva: 
26,7% e 12,7%.

Nos campi DERDIC (40%) e Sorocaba 
(35,5%), os funcionários “compartilham as 
informações” mais do que os funcionários dos 
campi Monte Alegre (18,8%) e Marquês de 
Paranaguá (28,6%). Em relação à “realização 
das atividades planejadas”, as porcentagens que 
indicam uma posição mais afi rmativa fi caram 
abaixo de 30%: DERDIC (6,7%), Monte Ale-
gre (9,2%), Marquês de Paranaguá (28,6%) e 
Sorocaba (29,4%). Com relação à “solução dada 
aos problemas de forma permanente”, pouco 
mais de um quarto dos funcionários disse que 

sempre ocorre, em quase todos os centros, com 
exceção do Monte Alegre, onde apenas 12% 
assim reconheceram.

Quando solicitados a avaliar os quatro 
aspectos do dia-a-dia na PUC-SP, considerando 
o setor em que desenvolvem seus trabalhos, as 
respostas foram muito positivas, com índices 
maiores do que quando consideraram a Univer-
sidade em geral. 

Participação

Para a avaliação da participação dos alu-
nos na vida universitária, foi considerado o seu 
envolvimento em diferentes espaços de tomada 
de decisão. Esse aspecto constitui item do ques-
tionário dos alunos. Foi eleito um conjunto de 
quatro tipos de reuniões diferentes existentes na 
Universidade, em sua grande maioria reuniões 
didático-pedagógicas. Foram elas: com o centro 
acadêmico; com a coordenação do curso; de co-
legiados; de departamento

Os alunos registraram sua participação nas 
quatro modalidades de reunião apresentadas, 
sendo maior nas reuniões com coordenadores 
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Gráfi co 42 – Manifestação dos funcionários sobre aspectos do cotidiano da PUC-SP 
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As atividades propostas
para o dia-a-dia

acontecem conforme
foram planejadas?

Os problemas são
solucionados de forma

permanente.

As informações são
compartilhadas a todas
as pessoas envolvidas.

Os serviços prestados
estão de acordo com as

suas expectativas de
bons serviços?

Sempre

de curso e com o centro acadêmico. Consta-
tam-se, porém, altas porcentagens de resposta 
em “Não se aplica”, o que pode indicar pouca 
expressividade do envolvimento dos estudantes 
ou desconhecimento das possibilidades de par-
ticipação. Mais dados sobre esse item podem ser 
encontrados neste relatório, no tópico Atendi-
mento ao Estudante.

Os alunos também foram inquiridos so-
bre aspectos relativos às eleições na PUC-SP. 
A Tabela 66 reúne informações referentes aos 
dados coletados.

A avaliação da participação dos alunos 
pode ser investigada por meio da exploração da 
expectativa que eles têm em relação ao processo 
eletivo para cargos na Universidade. Para tanto, 
foi proposto um conjunto de cinco assertivas, 
que deveriam ser avaliadas por meio de uma 
escala contendo quatro pontos: 1. concordo; 
2. concordo parcialmente; 3. discordo e 4. 
não sei. 

As eleições para cargos de dirigentes in-
fl uenciam o cotidiano do trabalho dos alunos 

do CCH (39,8%), do CE (26,1%), do CCJEA 
(33,6%) CCET (34,4%) E CCMB (42,5%). 
Há uma grande concordância em que a partici-
pação deles, de professores e funcionários, não é 
incentivada com a mesma intensidade: CCJEA 
(48,8%), CE (34,3%), CCH (50,4%), CCRT 
(33,3%) e CCMB (53,8%).

As porcentagens associadas ao item “as 
possibilidades de acesso aos cargos dirigentes 
estão cada vez mais restritas” são maiores do 
que 50% (53,2% e 52,2%, respectivamente) no 
CCJEA e no CCMB. O CCH registrou signifi -
cativa porcentagem, 48,4%.

A avaliação da participação dos professo-
res também pode ser investigada por meio da 
exploração do processo eletivo para cargos na 
Universidade com a mesma proposta metodo-
lógica. A Tabela 67 oferece informação referente 
aos dados coletados junto aos professores.

Analisando a tabela, verifi ca-se que o 
“processo eleitoral para cargos de dirigentes na 
PUC-SP tem regras claras”, indicando uma por-
centagem de concordância de 46% pelo CCJEA 
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Tabela 66 – Manifestação dos alunos quanto a aspectos relativos à eleição na PUC-SP

Centros 
Questões CCJEA 

%
CE
%

CCH 
%

CCET
%

CCMB 
%

Concordo 33,6 26,1 39,8 34,4 42,5 

Concordo
Parcialmente 

32,8 34,8 32,5 36 26,3 

Discordo 24,8 20,3 17,5 20,3 21 

Não Sei 8,8 18,8 10,2 9,3 10,2 

As eleições para cargos de 
dirigentes influenciam meu dia-a-dia 
na Universidade 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Concordo 23,3 17,1 32,9 25 39,7 

Concordo
Parcialmente 

26,1 25,7 25,6 32 21,2 

Discordo 11,6 7,2 7,4 11 10,3 

Não Sei 39 50 34,1 32 28,8 

As possibilidades de acesso aos 
cargos de dirigentes estão cada vez 
mais restritas 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Concordo 17,2 14,9 17,2 25,3 17,7 

Concordo
Parcialmente 24,4 23,9 24,1 31,7 35 

Discordo 20,8 16,4 30,1 20,6 21 

Não Sei 37,6 44,8 28,6 22,4 26,3 

O processo eleitoral para cargos de 
dirigentes na PUC-SP tem regras 
claras 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Concordo 14,4 10 13,6 23,4 16,7 

Concordo
Parcialmente 

22,4 34,3 24,7 33,9 19,8 

Discordo 48,8 34,3 50,4 33,3 53,8 

Não Sei 14,4 21,4 11,3 9,4 9,7 

A participação de alunos, 
professores e funcionários é 
incentivada com a mesma 
intensidade 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Concordo 6,8 17,1 8,7 15,9 4,8 

Concordo
Parcialmente 

20 21,4 25,1 26,5 23,1 

Discordo 53,2 30 48,4 38,2 52,2 

Não Sei 20 31,5 17,8 19,4 19,9 

A possibilidade de participação na 
gestão da PUC-SP é incentivada 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

e 63% pelo CCMB. Quanto ao quesito “eleições 
para cargos de dirigentes que infl uenciam meu 
dia-a-dia na universidade” – 69,4% (CCH), 
47,6% (CE) e 75% (CCET) –, as porcentagens 
indicam positividade.

Outro indicador investigado pela avalia-
ção foi a participação do docente em reuniões 
que ocorrem dentro da Universidade. Foram 
analisadas treze modalidades de reuniões com: 
equipes de estudo; coordenação de curso; gru-
pos de pesquisa; departamento; associação de 
docentes; colegiado do qual é representante ou 
membro nato; colegiado do programa de pós 
graduação; direção; comissão de didática; grupo 
de extensão da faculdade; comitê interno do pi-
bic; comissão de bolsas; agentes externos.

Tabela 67 – Manifestação dos professores 
quanto a aspectos relativos à eleição na PUC-SP

Centro Concordo 

CCH

As eleições para cargos de 
dirigentes influenciam meu  
dia-a-dia na Universidade 

(69,4%) 

CCJEA

O processo eleitoral para cargos  
de dirigentes na PUC-SP  

tem regras claras 
(46%) 

CE

As eleições para cargos de 
dirigentes influenciam meu  
dia-a-dia na Universidade 

(47,6%) 

CCMB

O processo eleitoral para cargos  
de dirigentes na PUC-SP  

tem regras claras 
(63,3%) 

CCET

As eleições para cargos de 
dirigentes influenciam meu  
dia-a-dia na Universidade 

(75%) 
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Tabela 68 – Periodicidade de participação dos professores nas reuniões listadas

CCJEA CE CCH CCE CCMB 

Reuniões Participa 
%

Não se 
aplica

%

Participa
%

Não se 
aplica

%

Participa
%

Não se 
aplica

%

Participa 
%

Não se 
aplica

%

Participa
%

Não se 
aplica

%

De departamento 94,9 5,1 90,5 9,5 94,3 5,7 100,0 0,0 82,1 17,9 

Com associação de 
docentes 

46,6 53,3 66,7 33,3 66,2 33,8 46,4 53,6 33,3 66,7 

Do colegiado do 
qual é 
representante ou 
membro nato 

36,1 63,9 57,9 42,1 42,4 57,6 53,6 46,4 62,1 37,9 

Do colegiado do 
programa de pós 
graduação

11,7 88,3 10,5 89,5 23,1 76,9 7,4 92,6 3,6 96,4 

Com a direção 43,3 56,7 76,2 23,8 51,5 48,5 46, 53,6 74,1 25,9 

Os dados relativos às reuniões nas quais 
predominavam temáticas de gestão, como in-
dicado na Tabela 68 observou-se registro de 
participação em todas as modalidades, com 
índices mais altos nas reuniões de Departamen-
to, Associação e Direção. Em todos os Centros 
Universitários, constataram-se porcentagens al-
tas no quesito “não se aplica”, especialmente nas 
modalidades de reuniões com colegiados, o que 
era esperado, considerando que tais reuniões 
implicam representações de grupos.

As informações referentes à participação 
dos docentes em reuniões foi também explorada 
neste relatório, no tópico relativo à dimensão 
Ensino, com o objetivo de discutir os espaços 
de comunicação e troca de experiências entre 
docentes e à dimensão Pesquisa, considerando 
as reuniões específi cas.

Para avaliar a participação dos funcioná-
rios, foi proposta a avaliação dos espaços onde 

eles participam do processo de tomada de deci-
sões na Universidade. A Tabela 69 apresenta os 
resultados sistematizados por campi.

Quando inquiridos sobre os “locais para 
tomada de decisões”, os funcionários dos campi 
Monte Alegre e Marquês de Paranaguá, bem 
como os da DERDIC, destacaram o item “reu-
niões com chefi as do setor”, com 50,7%, 20% 
e 60%, respectivamente. No campus Sorocaba, 
as “Assembléias da Associação de Funcionários 
(AFAPUC)” foi o item que mais se destacou, 
com 47,2%.

Um ponto a ser salientado foram as res-
postas no item “não participo de nenhum pro-
cesso de tomada de decisões”, que, no campus 
Marquês de Paranaguá, somou 63,3% e nos 
outros campi e na DERDIC fi caram em cerca 
de 30%.

O questionário dos funcionários levantou 
dados relacionados à eleição da reitoria, o resul-
tado está expresso na Tabela 70.

Tabela 69 – Manifestação dos funcionários, referentes aos locais de participação 
para a tomada de decisões

CAMPI 

Locais para tomada de decisões DERDIC 
%

Marques de 
Paranaguá 

%

Monte 
Alegre 

%

Sorocaba 
%

Assembléias da Associação de Funcionários (AFAPUC) 13,3 13,3 47,8 47,2 

Reuniões com chefias do setor 60 20 50,7 33,3 

Colegiados (CONSUN, CAF, CEPE, e CECOM) 0 3,3 7,5 0 

Não participo de nenhum processo de tomada  
de decisões 33,3 63,3 26,9 30,6 
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Tabela 70 – Manifestação dos funcionários quanto a aspectos relativos à eleição na PUC-SP

DERDIC Marquês Monte Alegre Sorocaba 

Itens 

C
o

n
co

rd
o

 

D
is
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rd

o

C
o

n
co

rd
o

 

D
is

co
rd

o

C
o
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o
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o

C
o

n
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o

 

D
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rd

o

Os resultados das eleições 
influenciam meu trabalho

40,0% 20,0% 37,9% 24,1% 40,0% 15,4% 29,4% 44,1% 

O processo eleitoral tem regras 
transparentes 66,7% 13,3% 75,9% – 53,0% 6,1% 54,5% 9,1% 

A participação de alunos, 
professores e funcionários são 
incentivados com a mesma 
intensidade

40,0% 20,0% 55,2% 10,3% 42,4% 18,2% 30,3% 15,2% 

Faltam informações para poder 
participar da gestão da PUC-SP

21,4% 35,7% 21,4% 28,6% 22,2% 23,8% 30,0% 23,3% 

O processo eleitoral consegue 
modificar apenas os elementos 
aparentes das relações de poder 

- 20,0% 31,0% 6,9% 15,2% 24,2% 21,2% 24,2% 

Porcentagens expressivas indicaram que os 
funcionários reconhecem que o processo eleito-
ral tem regras transparentes: DERDIC (66,7%); 
Marquês de Paranaguá (75,9%); Monte Alegre 
(53%) e Sorocaba (54,5%). O incentivo à par-
ticipação de todos os setores também indicou 
porcentagens signifi cativas: DERDIC (40%); 
Marquês de Paranaguá (55,2%); Monte Alegre 
(42,4%). O campus Sorocaba revelou a menor 
porcentagem (30,3%).

Quando investigado se os resultados 
das eleições infl uenciam o trabalho diário dos 
funcionários, o campus Sorocaba (29,4%) foi o 
que menos concordou com assertiva. A concor-
dância foi signifi cativamente diferente entre os 
campi quando foi afi rmado aos funcionários que 
o processo eleitoral consegue modifi car apenas 
os elementos aparentes das relações de poder: 
DERDIC (0%), Marquês de Paranaguá (31, %); 
Monte Alegre (15,2%) e Sorocaba (21,2%).

As distribuições de porcentagens foram 
muito próximas quando o conteúdo do item foi 
referente à falta de informação para a participa-
ção da gestão da PUC-SP: DERDIC e Marquês 
de Paranaguá (21,4%); Monte Alegre (22,2%) e 
Sorocaba (30%). 

A existência de discussões relacionadas a 
assuntos de interesse dos funcionários é outro 
indicador importante na avaliação da sua par-

ticipação na instituição. Foram avaliados os se-
guintes conteúdos de discussão: meus direitos e 
deveres; modifi cação de benefícios; negociações 
salariais; políticas de administração de pessoal; 
capacitação profi ssional.

Houve registro, em todos os assuntos, de 
discussão constantes da questão. Em particular, 
as discussões sobre negociações salariais obtive-
ram os maiores índices de registros positivos, em 
todos os campi, variando entre 72% e 86% de 
manifestações. 

ENCAMINHAMENTO PARA 
TOMADA DE DECISÕES

Potencialidades e fragilidades

A PUC-SP, às vésperas de completar 60 
anos, no mês de agosto de 2006, regozija-se 
em ocupar, ao longo de sua história, papel de 
destaque junto à comunidade acadêmica e cien-
tífi ca do país, com seus cursos de graduação e 
Pós-Graduação bem avaliados e recomendados 
pelos órgãos competentes. Também merece 
destaque seu empenho em colaborar para o de-
senvolvimento de políticas públicas de combate 
à pobreza, assim como programas de inserção e 
transformação social. 
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Não obstante seu caráter transformador, 
a PUC-SP, como é de conhecimento público, 
atravessa grave crise fi nanceira, cujas origens 
remetem ao fi nal 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 fi nanciado com recursos pú-
blicos. 

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 di-
fi culdades de equacionar seu caixa. Inicialmente, 
a instituição recorreu à venda de imóveis e, pos-
teriormente, 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 fi nanceiro foi agravada, com o 
congelamento das mensalidades escolares e a 
manutenção do reajuste aplicado aos salários. A 
saída foi recorrer às instituições fi nanceiras para 
continuar suas atividades. A entidade passou a 
apresentar constantes défi cits operacionais. 

No ano de 2002, com a adesão à Regula-
ridade 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 fl uxo de caixa, dada a obrigato-
riedade do recolhimento em dia dos tributos e 
contribuições, o que levou a uma rápida eleva-
ção do fi nanciamento 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, agra-

vando ainda mais o desequilíbrio fi nanceiro, 
gerando sucessivos atrasos e parcelamentos no 
pagamento dos salários de funcionários e, espe-
cialmente, de docentes. 

Situação atual 

Dezembro de 2004 marcou a posse da 
Reitoria eleita em agosto. A primeira providência 
da equipe gestora foi renegociar o endividamen-
to que ameaçava a continuidade das operações 
da instituição e se acumulava junto a quatorze 
instituições fi nanceiras. 

As negociações foram árduas e se prolon-
garam por oito meses. Em agosto de 2005, um 
acordo fi nanceiro com o Bradesco S/A e ABN 
AMRO REAL S/A possibilitou a quitação dos 
empréstimos anteriores e forneceu à Institui-
ção mais R$ 20 milhões para capital de giro e 
despesas de natureza trabalhista. O contrato 
prevê o pagamento da dívida em sessenta meses, 
com carência de quatorze meses para início do 
pagamento do principal. A taxa obtida é signi-
fi cativamente menor do que a média das taxas 
anteriormente praticadas. 

Complementando as iniciativas de rees-
truturação da dívida, outras alternativas foram 
implantadas, tais como corte de gastos nas des-
pesas de consumo (água, energia elétrica, telefo-
nia, 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 de convênio, etc. 

Não obstante os esforços envidados, tais 
iniciativas não foram sufi cientes para reverter o 
quadro de desequilíbrio fi nanceiro. A institui-
ção continuava a gerar um défi cit mensal, que 
persistiu até o fi nal de 2005. Apenas a folha de 
pagamentos consumia mais de 80% da receita 
anual da Universidade. 

Situações difíceis levam a medidas que 
nem sempre são aquelas que se desejam adotar, 
mas que não há como evitar e não mais po-
dem ser adiadas. A Reitoria da PUC São Paulo 
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implantou, com o apoio dos Colegiados Supe-
riores, a racionalização de contratos docentes e, 
de forma pactuada, procedeu as demissões indi-
cadas pelos Departamentos, incluindo o PDV 
(Plano de Demissão Voluntária). Isso, contudo, 
não atendeu às necessidades. A 17 de fevereiro 
de 2006, a Fundação São Paulo, amparada em 
seus estatutos e exercendo a condição de mante-
nedora, reformulou a composição da Secretaria 
Executiva, que passou a ser exercida por três 
Secretários executivos.

Agindo com base nos estudos, a Secreta-
ria Executiva, de forma colegiada, pela primeira 
vez na história da instituição viu-se obrigada 
a determinar o desligamento de signifi cativo 
número de funcionários e professores, com o 
objetivo de equacionar a folha de pagamentos às 
possibilidades fi nanceiras da Universidade. Tais 
medidas foram tomadas procurando preservar 
ao máximo a qualidade do ensino que há seis 
décadas distingue esta casa. A redução das des-
pesas com a folha de pagamento por meio dos 
desligamentos deverá propiciar novo fôlego ao 
caixa da Universidade.

Aperfeiçoamento da gestão

A Fundação São Paulo possui plena ciên-
cia das difi culdades que ainda deverá enfrentar. 
Compatibilizar o binômio composto pela sus-
tentabilidade econômica e qualidade acadêmica 
é uma tarefa hercúlea, que envolve não apenas a 
Fundação São Paulo e a comunidade puquiana, 
mas a sociedade brasileira de uma maneira geral. 

Para alcançar tais propósitos, vem sendo 
desenvolvido um plano de trabalho que, dentre 
as medidas implementadas ou em fase de imple-
mentação, se propõe alcançar: redução do nível 
de inadimplência, redução de custos adminis-
trativos e acadêmicos, aumento do número de 
vagas nos cursos de graduação, adequação do 
número de bolsas de estudos às regras da fi lan-
tropia e do PROUNI, enquadramento dos be-
nefícios concedidos aos funcionários e docentes 
às determinações dos respectivos sindicatos de 
classe, agilização dos processos administrativos, 
renovação e atualização dos recursos tecnológi-
cos, assim como a implementação de diversas 
medidas de controle administrativo fi nanceiro. 

O passivo a descoberto apresentado cor-
responde, no entendimento da administração, a 
uma situação que pode ser revertida mediante a 
implantação de uma política austera de controle 
de custos, racionalização e otimização de recur-
sos administrativos e planejamento econômico e 
fi nanceiro. A efetivação das medidas planejadas 
(expansão da receita, diminuição sistemática 
de custos, alongamento do perfi l da dívida com 
redução de encargos e implantação de contro-
les efi cazes), no médio e longo prazo, resultará 
na reversão da situação de desequilíbrio apre-
sentada. 

A PUC-SP, conforme preconiza seus 
estatutos, não tem fi ns lucrativos, mas deverá 
assumir fi rmemente diretrizes de sustentabili-
dade, mantendo sua identidade de excelência 
acadêmica e compromisso social.
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A reestruturação do modelo de gestão ad-
ministrativa, proposta para o ciclo 2004/2008 
– qualidade acadêmica, participação comunitá-
ria e serviço à sociedade –, sugere, no que tange 
às questões ligadas à infra-estrutura, um conjun-
to de propostas destinadas a organizar espaços 
físicos, equipamentos e serviços de modo a 
propiciar melhores condições para o desenvolvi-
mento institucional registrado no PDI Todas as 
propostas para o ciclo 2004/2008 encontram-se 
descritas no documento ofi cial Plano de Gestão 
2004/2008. 

Os investimentos e as prioridades da ges-
tão em relação à infra-estrutura para os diferentes 
campi da PUC-SP foram compreendidos a par-
tir dos signifi cados que o espaço físico, os equi-
pamentos e os serviços têm para a comunidade 
universitária, o que foi apreendido na discussão 
do redesenho da Universidade. Entende-se por 
espaço físico as instalações físicas existentes na 
PUC-SP e suas condições (dimensão, ilumina-
ção, mobiliário, limpeza, ambientação climática 
e ruído) onde se realizam atividades acadêmicas 
e administrativas. Por serviços foram entendidas 
as ações que garantem as condições das atividades 
educacionais: limpeza e organização; segurança 
patrimonial e atendimento setoriais (secretarias, 
biblioteca, laboratórios, hospital, clínica, etc.).

A avaliação da dimensão infra-estrutura 
explorou a adequação do espaço físico, dos equi-
pamentos e dos serviços oferecidos em função 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e 

as políticas institucionais de conservação, atua-
lização, segurança e de estímulo à utilização dos 
meios em função dos fi ns. Com base na vivência 
da avaliação participativa e democrática em que 
os interessados têm acesso à informação e inte-
gram a escolha de procedimentos e a tomada de 
decisões, foi traçada uma proposta de avaliação 
cuja questão avaliativa emergiu dos focos que 
norteiam essa dimensão.

A infra-estrutura da instituição (instala-
ções, equipamentos e serviços oferecidos) 
tem favorecido as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão?

RESPONDENDO 
À QUESTÃO AVALIATIVA

Para responder a essa questão foram pro-
postos três grandes indicadores: 1. Instalações, 
equipamentos e serviços oferecidos e suas con-
dições; 2. Condições de acesso para portadores 
de necessidades especiais e 3. Grau de satisfação 
e receptividade da comunidade.

As informações referentes à infra-estru-
tura física de cada campi e a indicação dos in-
vestimentos, em andamento ou previstos, foram 
apresentadas em formato de avaliação diagnós-
tica, tendo por foco o ano de 2005. A infra-
estrutura dos diferentes campi foi apreendida 
em suas múltiplas funções, visando a alcançar 
as fi nalidades de uma universidade comunitária 

II
INFRA-ESTRUTURA
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Figura 28 – Vista panorâmica do campus 
Monte Alegre

O campus Monte Alegre, localizado em 
Perdizes, compõe-se de conjuntos de imóveis 
localizados em áreas próximas. No primeiro 
localiza-se o Prédio-Sede, o Edifício Reitor Ban-
deira de Mello, com oito andares, o Conjunto 
Tuca, Casa Paroquial, Capela, com área total 
construída de 54.559 m². Os imóveis voltados 
para a Rua Monte Alegre são tombados pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico, Arquitetônico e Turístico da Secretaria 
da Cultura do Estado de São Paulo (CONDE-
PHAAT). Outro conjunto de imóveis, situado 
em sete lotes interligados, totaliza a área cons-
truída de 5.094m². O campus Monte Alegre 
ainda se amplia com a locação de imóveis nas 
imediações: 

1. Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri

A biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri ocupa 
4.300m2, destinando 60% para armazenamento 
do acervo e serviços técnicos e 40% para aten-
dimento ao usuário, disponibilizando mais de 
seiscentos lugares para estudo. Conta com o 
acervo de aproximadamente 180.291 volumes 

de livros, 16.780 títulos de teses e dissertações, 
4.848 títulos de periódicos, 5.980 títulos de fi ta 
de vídeo, 183 títulos de DVDs, duzentos títulos 
em microfi chas e microfi lmes, 333 títulos de 
CD-ROM’s, quinze títulos de softwares, 28.425 
títulos de slides e 1.806 miscelâneas (apostilas, 
tccs, seminários, etc.). Dados mais detalha-
dos sobre a Biblioteca podem ser encontrados 
neste relatório, no tópico relativo à dimensão 
Extensão.

2. Laboratórios

O conjunto de laboratórios do campus 
Monte Alegre forma um composto de instala-
ções equipadas com diferentes recursos, princi-
palmente os de microinformática. Quando dis-
ponibilizados, os microcomputadores oferecem 
acesso à rede local, aos sistemas universitários e à 
Internet e encontram-se disponíveis aos alunos, 
professores e funcionários para utilização em 
pesquisas, trabalhos e estudos. Há treze dife-
rentes laboratórios especializados neste campus: 
Análise Acústica Laboratório Integrado LIAAC; 
Anatomia; Brinquedoteca; Centro de Aprendi-
zagem de Línguas – CEAL; Estúdio de Fotogra-
fi a; Estúdio de TV; Fotografi a; Geociências; Psi-
cologia Experimental; Rádio; Vídeo; Assessoria 
de Políticas Tecnológicas (APT);

Campus Marquês de Paranaguá

O campus Marquês de Paranaguá abriga 
o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e 
está localizado no bairro da Consolação em São 
Paulo, ocupando uma área total de 4.962,12m², 
com 5.693,00 m² de área construída. O prédio 
possui considerável valor histórico, é tombado 
pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 
Turístico do Estado de São Paulo) e pelo Con-
presp (Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio). A edifi cação possui três prédios, 
dois sobrados próprios, uma quadra de esportes 
em terreno próprio e um imóvel locado.

com as características da PUC-SP. São consi-
derados como campi da PUC-SP: a) Monte 
Alegre; b) Marquês de Paranaguá; c) Sorocaba e 
d) Santana.

Campus Monte Alegre 
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1. Biblioteca

A Biblioteca do CCET está localizada 
em um prédio de grande valor arquitetônico, 
concebido para ser uma escola, com área to-
tal de 370m2. Oferece acervo especializado, 
além de obras raras e antigas, adquiridas pela 
Universidade, doadas por antigos professores, 
por particulares e órgãos governamentais. Para 
acompanhar o desenvolvimento do ensino e da 
pesquisa qualifi cados, a biblioteca modernizou 
seus serviços, a fi m de oferecer maiores recursos 
no atendimento. Atende às áreas de Matemáti-
ca, Física, Ciência da Computação, Engenharia 
Elétrica e Eletrônica, História das Ciências e 
Tecnologia e Mídias Digitais. 

2. Laboratórios 

O campus Marquês de Paranaguá apre-
senta dezenove laboratórios e um almoxarifado. 
Oito laboratórios de informática e computação, 
com área total de 432m2; um deles está equipa-
do para ensino de matemática e um outro, para 
estudo de redes de computadores e sete labora-
tórios, com área total de 355 m2, equipados para 
atender às disciplinas de física e engenharia (físi-
ca geral e experimental, eletricidade, eletromag-
netismo, química tecnológica, circuitos elétri-
cos, sistemas digitais, conversão eletromecânica, 
fenômenos de transporte, servos-mecanismos, 
eletrotécnica, micro-processadores, automação 
industrial e eletrônica industrial).

Campus Sorocaba

O campus Sorocaba abriga CCMB e 
está localizado na cidade de Sorocaba, interior 
de São Paulo (cerca de 100 km da capital). O 
prédio possui 8.209 m² de área construída. 
Atualmente, o local abriga três faculdades: Me-
dicina, Enfermagem e Biologia, cujos cursos 
estão distribuídos em 47 salas de aulas (teóri-
cas e práticas) e três anfi teatros. O complexo 
do Hospital compreende três unidades (Santa 

Lucinda, D. Leonor Mendes de Barros e Prof. 
Dr. Linneu M. Silveira), além dos prédios dos 
setores de Ortopedia, Administração, Bibliote-
ca, Biotério, Centro Acadêmico “Vital Brazil” e 
Ginásio Poliesportivo. O prédio atual tem cinco 
pavimentos. No pavimento térreo estão as ins-
talações dos Laboratórios de Anatomia, Técnica 
Cirúrgica, Ecossistemas Aquáticos, Microcirur-
gia, Cirurgia em Otorrinolaringologia, Medi-
cina Legal, Patologia (autópsia) e Laboratório 
Morfofuncional. 

1. Biblioteca Prof. Dr. Luiz Ferraz 
de Sampaio Júnior

A biblioteca atual do campus Sorocaba 
tem 1.927 m2 e é considerada biblioteca de 
referência na área de saúde da região e conta 
com acervo aproximado de 17.000 livros, 1.600 
periódicos, 450 fi tas de vídeo VHS e 13.000 
diapositivos. A atualização do acervo cresce em 
média 5% ao ano, proveniente de aquisições e 
doações, sendo destinados, desse acervo, 70% 
para atendimento ao usuário. A PUC é a única 
instituição de Sorocaba com acesso gratuito ao 
portal Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), que permite aces-
so em tempo real à produção científi ca mundial 
através de banco de dados e de teses, links sele-
cionados e textos completos de arquivos, assim 
como mais de oito mil títulos de periódicos 
nacionais e internacionais. Também oferece aos 
usuários o serviço da BIREME (Biblioteca Vir-
tual em Saúde), com seu banco de dados na área 
da saúde on-line. Atende às áreas de Medicina, 
Enfermagem e Biologia. Ocupa 1500m², desti-
nando 70% de atendimento ao usuário e 30% 
ao armazenamento do acervo e serviços técnicos. 
Dispõe de equipamentos para acesso às bases de 
dados em CD-ROM.

2. Hospital Santa Lucinda

O Hospital Santa Lucinda (HSL) está lo-
calizado na cidade de Sorocaba, no estado de São 
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Paulo. Desde 1/1/1977 passou a ser parte inte-
grante do CCMB e mantido pela Fundação São 
Paulo. Tem caráter universitário e fi lantrópico, 
conveniado ao SUS, disponibilizando no míni-
mo 70% dos seus 150 leitos para essa fi nalidade. 
É campo de estágio para os alunos, dos três cur-
sos disponíveis no Centro de Ciências Médicas 
e Biológicas: Ciências Médicas, Enfermagem e 
Ciências Biológicas, tanto na graduação quanto 
na pós-graduação lato sensu.

Por força do convênio com a Secretaria de 
Estado da Saúde, integra o Complexo Hospita-
lar de Sorocaba, ao lado dos hospitais Leonor 
Mendes de Barros e Lineu Mattos Silveira, este 
último conhecido como Hospital Regional de 
Clínicas. Além dos três hospitais, o convênio 
supracitado prevê a cooperação do CCMB na 
Unidade Regional de Emergência e nos diferen-
tes Ambulatórios de Especialidades.

Ao todo, o Complexo Hospitalar atende 
a uma população de cerca de dois milhões de 
habitantes, provenientes dos 48 municípios que 
compõem a DIR XXlll, principalmente nos 
atendimentos secundários e terciários à saúde. 
O HSL também atende pacientes de convênios 
e particulares, sempre primando por seu com-
promisso com a qualidade, a ética, a responsabi-
lidade e o humanismo, indistintamente.

Campus Santana

O campus Santana está localizado no bair-
ro de Santana, em São Paulo. Foram instalados 
nas suas dependências, no ano de 2005, em 
parceria fi rmada com a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, os cursos de Administra-
ção – Habilitação Administração de Empresa, 
nível de graduação e de pós-graduação lato sensu 
e de extensão. Aos sábados, a COGEAE ocupa o 
prédio no desenvolvimento dos seus cursos Pós-
graduação Lato Sensu. No local funciona ainda 
o Foco, cursinho pré-vestibular fi lantrópico ofe-
recido pela PUC-SP. O campus Santana possui 
uma área de 6.584,00 m2 e 5.827,00m2 de área 
construída, sendo utilizada pela instituição até 

a presente data uma área total de 822.19 m2 O 
prédio é constituído de pavimentos, contando 
com 36 salas.

ACESSO PARA ESTUDANTES 
COM DEFICIÊNCIAS

Como exigência do próprio modelo que 
a Universidade adota, ou seja, uma instituição 
comunitária de direito privado, confessional, 
sem fi ns lucrativos, que sempre teve na vocação 
pública e no compromisso social a referência e 
o estímulo para as suas ações e seu desenvolvi-
mento, os quatro campi apresentados seguem 
uma política que favorece as condições de acesso 
para estudantes com defi ciências. 

Nesse sentido, os programas e projetos 
destinados especifi camente aos estudantes com 
defi ciência visam não apenas a cumprir exigên-
cias legais, mas, sobretudo, objetivam permitir-
lhes uma vida universitária plena.

Esse compromisso está expresso no Proje-
to Pedagógico Institucional, que tem como uma 
de suas diretrizes o favorecimento de condições 
de acesso e permanência na Universidade de in-
divíduos oriundos dos diferentes grupos sociais, 
incluindo pessoas portadoras de necessidades 
especiais, sujeitos de diferentes experiências cul-
turais e educacionais.

No campus Marquês de Paranaguá, por 
exemplo, recentemente, o imóvel passou por 
uma reforma com o objetivo de adaptá-lo às 
normas vigentes em termos de segurança e 
acessibilidade para portadores de defi ciências 
ou mobilidade reduzida, com a instalação de 
rampas de acesso, vagas para defi cientes, adap-
tação de sanitários, adaptação de áreas para 
acesso de cadeirantes no auditório, instalação de 
bebedouros adaptados, etc. Do projeto total de 
acessibilidade, resta apenas a instalação de um 
elevador, que permitirá o acesso de cadeirantes 
ou portadores de mobilidade reduzida a todos 
os níveis desse prédio. No campus de Sorocaba, 
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Quadro 43 – Aspectos referentes às condições de acesso, por campus, 
aos portadores de necessidades especiais

outro exemplo, há banheiros em todos os anda-
res, estacionamento próprio, elevador, telefone, 
guias rebaixadas.

No Quadro 43 encontram-se reunidas as in-
formações referentes à infra-estrutura, por campus, 
e oferece avaliação diagnóstica das condições de 
acesso aos portadores de necessidades especiais.

Para alunos com defi ciência visual, há dis-
ponibilidade, na Biblioteca Central do campus 
Monte Alegre, de computador com programas 
instalados (Winvox, Dosvox, Recongnita-plus 3.0 
e Standard OCR 3.2., Agnvox e Papovox, entre 
outros) que permitem que um livro seja esca-
neado, transformando-o em arquivo audível e 
transferível para os endereços eletrônicos dos alu-
nos, possibilitando-lhes fazer uso dos textos no 
momento de sua conveniência; uso de gravadores 
convencionais existentes nos laboratórios, no se-
tor de audiovisual, nos laboratórios de informá-
tica, em número compatível com as necessidades 
de todos os alunos, com auxílio dos funcionários 
responsáveis pelo suporte no atendimento; dispo-
nibilidade, na central de cópias eletrostáticas, de 
máquinas (copiadoras digitais) com capacidade 
de ampliação de até 400% de material impresso 
e de máquinas analógicas, para ampliação de até 
204%, de textos impressos.

Para alunos com surdez, há profi ssionais in-
térpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

durante as aulas (contratados junto à Associação 
de Profi ssionais, Pais e Amigos da DERDIC, a 
cada semestre, de acordo com as necessidades 
de cada Faculdade) e telefone público adaptado. 
Convém ressaltar que, dentro da consciência de 
sua responsabilidade social, no caso dos alunos 
surdos, a PUC-SP mantém, na DERDIC, estu-
dos e pesquisas interdisciplinares no campo da 
audição, voz e linguagem. A DERDIC é consi-
derada, hoje, um centro de referência nacional na 
educação de surdos e na reabilitação de pessoas 
com alterações de audição, voz e linguagem. 

Manifestação da Comunidade 
Universitária

Para avaliar a dimensão infra-estru-
tura, devido à complexidade dos espaços e 
estruturas dos diferentes campi da PUC-SP, 
foi necessária a realização de análises multi-
dimensionais que levassem em consideração, 
tanto os resultados das avaliações descritiva e 
diagnóstica como também o grau de satisfação 
que sua comunidade interna tem dos espaços 
onde vive e atua.

Ao adotar a prática de mensurar o grau 
de satisfação dos usuários, a PUC-SP segue 
tendência observada no âmbito de grandes or-
ganizações, que se baseiam no princípio de sa-

Condições de acesso 
Monte
Alegre 
(MA) 

Marquês de 
Paranaguá

(MP) 

Sorocaba
(So) Análise das condições 

Rampas de inclinação 14 03 02 MP: construídas entre ago. e dez. de 2005. 

Elevadores para 
cadeirantes 

02 – 01 
MA: três na parte interna e outro no TUCA – ambos em ótimo 
estado. So: ótimo estado. 

Instalações sanitárias 
adaptadas 08 04 04 

So: foram reformadas nos últimos dois anos. Bom estado.  
MP: construídas entre ago. e dez. de 2005. 

Vagas no estacionam. 04 01  MA: duas internas e duas externas (suficientes). 

Bebedouros adaptados 02 02 01 MA e So: em funcionamento. 

Telefones adaptados 02 01 01 
MA: 1º andar ERBM. 
So: em funcionamento. 

Carteiras apropriadas – – – 
Atendimento no momento do exame vestibular. Após ingresso: 
atendimento oferecendo conforto e disponibilização de salas de 
aula em andares térreo dos prédios, com carteiras adequadas. 

Áreas e laboratórios 
Acesso 
livre 

Acesso 
livre 

Acesso 
livre 

Áreas em auditórios 03 – – 

No TUCA, todas as entradas e no interior do prédio, as áreas foram 
adaptadas para receber os portadores de necessidades especiais. 
No ERBM, nos auditórios (239, 333, sala de projeção e Auditório 
Banespa), há acessibilidade e local reservado para os cadeirantes. 
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Tabela 71 – Distribuição de dados coletados junto aos ALUNOS referentes 
à avaliação dos recursos da instituição por Centro

Centros 
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Questões 

% % % % % % % % % % 

Instal. das salas de aula 15,3 83,3 17,5 82,5 14,3 85,7 76,7 23,3 28,6 71,4 

Serviço de org. e limpeza 48,6 51,4 41,3 58,7 47,6 52,4 80,0 20,0 75,0 25,0 

Preserv. da estrut. física  20,8 79,2 4,8 95,2 9,5 90,5 73,3 26,7 48,1 51,9 

Segurança int. do campus 50,0 48,6 24,6 70,5 47,6 47,6 80,0 20,0 50,0 50,0 

Espaço para atividades acad. Pedag.  
dos docentes

9,9 90,1 6,3 92,1 19,0 81,0 70,0 30,0 17,9 78,6 

Instal. dos laboratórios de informática do 
seu campus

30,6 59,7 17,5 55,6 66,7 33,3 75,9 24,1 64,3 35,7 

Instalações dos labor. específicos do seu 
curso

24,2 59,1 14,5 41,9 30,0 40,0 76,7 16,7 40,7 59,3 

Controle ruído corredores e espaços int. 
do campus 8,5 91,5 1,6 98,4 0,0 95,2 41,4 58,6 28,6 71,4 

Tabela 72 – Distribuição de dados coletados junto aos professores 
referentes à avaliação dos recursos instituição por Centro

tisfação daqueles que vivem cotidianamente os 
espaços da Universidade, tanto para a busca do 
constante aperfeiçoamento do sistema como da 
adoção desse novo paradigma de administração 
gerencial. O trabalho avaliativo confi gurou-se 
num levantamento de opiniões referentes à ins-
talações física, aos equipamentos e aos serviços 
oferecidos. Os descritores observáveis foram 
assim defi nidos: 1. a qualidade dos recursos 
oferecidos; 2. a qualidade das bibliotecas e 3. os 
investimentos na infra-estrutura.

Para a coleta da qualidade dos recursos 
oferecidos pela instituição, na opinião de alu-

nos, professores e funcionários, foi proposto 
um conjunto de itens cujas respostas estariam 
apresentadas numa escala de cinco pontos: exce-
lente, bom, regular, ruim e não sei. 

Para as análises das respostas, foram apro-
ximadas as referências dos registros “excelente 
e bom” reconhecidas como as respostas mais 
positivas, e “regular e ruim” como as mais ne-
gativas. 

As Tabelas 71 e 72 apresentam as respos-
tas considerando os segmentos respondentes e 
seus respectivos Centros Universitários.

Centros 
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Questões 

% % % % % % % % % % 

Instalações das salas de aula 1,2 98,8 13,9 83,3 12,3 87,2 37,4 62,1 43,9 56,1 

Serviço de org. e limpeza 36,5 63,5 45,8 51,4 43,8 55,9 84,4 15,6 82,9 17,1 

Preservação da estrutura física  7,1 93 9,7 87,5 12,9 86,8 55,2 44,3 45,5 54,5 

Segurança interna do campus 33,1 65,4 36,1 59,7 53,4 41,5 36,2 61,5 58,3 41,2 

Serviço de material audiovisual 11,0 87,4 36,1 61,1 25,7 72,9 39,3 58,4 59,4 40,6 

Instalações dos laboratórios de informática 26,4 71,3 58,6 38,6 42,9 53,3 63,2 36,8 43,9 55,6 

Instalação de labs.específicos do seu curso 13,0 70,8 28,2 46,5 24,9 60,6 45,1 53,2 37,6 61,8 

Controle ruído corredores e esp. internos 3,9 95,3 5,6 88,9 9,3 89,6 35,1 64,4 17,1 82,4 

Serviços de alimentação  69,0 30,6 63,9 33,3 52,1 46,8 20,7 78,7 12,5 86,4 

Atividades esportivas 12,6 68,9 4,3 61,4 10,5 56,1 6,9 78,2 17,2 76,3 

Espaços de convivência 42,5 56,7 33,3 62,5 48,2 48,5 20,7 76,4 28,5 71,0 
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Tabela 73 – Distribuição de dados coletados junto aos funcionários referentes 
à avaliação dos recursos da instituição por campus e DERDIC

DERDIC 
Marques de 
Paranaguá Monte Alegre Sorocaba 
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Questões 

% % % % % % % % % % % % % % % % 

Serviço de organização e 
limpeza 100 0 0 0 96 4 0 0 85 14 2 0 94 6 0 0 

Preservação da estrutura 
física  

77 15 8 0 83 17 0 0 65 33 0 2 86 14 0 0 

Recursos oferecidos para a 
realização de seu trabalho 

92 8 0 0 97 3 0 0 78 22 0 0 86 14 0 0 

Segurança patrimonial e 
comunitária 

100 0 0 0 79 14 7 0 82 12 5 2 83 11 3 3 

Serviços de alimentação 85 8 8 0 83 7 10 0 53 26 12 9 75 8 14 3 

Prevenção de incêndios 100 0 0 0 86 7 7 0 81 9 9 0 92 3 0 6 

Atendimento médico 62 0 0 38 10 7 3 79 89 0 5 6 81 6 0 14 

Na Tabela 71, observa-se que o CCJEA, 
CE e CCH classifi cam a maioria dos recursos 
como regular/ruim, destacando como excelen-
te/bom os serviços de alimentação disponíveis 
no seu campus.

Os alunos do CCET e o do CCMB 
destacam como excelente/bom os serviços de 
organização e limpeza. Para o primeiro, houve 
destaque positivo quanto à “preservação da es-
trutura física (iluminação, ventilação, acústica) 
das salas de aula do seu curso” e as “instalações 
dos laboratórios de informática do seu campus”. 
Já o segundo enfatiza a “segurança interna do 
campus” e “serviço de material audiovisual”.

Os professores também se manifestaram 
sobre a qualidade dos recursos da instituição. Os 
dados constam na Tabela 72.

Constatou-se que os professores do 
CCJEA e do CCH concentraram altas porcenta-
gens com valoração negativa nos itens referentes 
à qualidade dos recursos oferecidos pela Univer-
sidade. O CE também faz avaliações negativas 
na maioria dos itens investigados, reconhecendo 
como excelentes ou boas as instalações dos la-
boratórios de informática. O CCET destaca em 
seu campus os “serviços de organização e limpe-
za”, bem como seus “laboratórios de informáti-
ca”, e qualifi ca de forma mais negativa os demais 
itens. Os professores do CCMB, ao contrário 

dos demais campi, avaliam positivamente to-
dos os quesitos, apontando menor qualifi cação 
somente para o quesito “controle do ruído dos 
corredores e espaços interno do campus”.

Para os funcionários, foi proposto um 
conjunto de itens que ampliou algumas coletas 
de dados devido às especifi cidades do trabalho 
que realizam. A Tabela 73 apresenta a síntese das 
respostas dos funcionários. Foram aproximadas 
as pontuações, excelente e bom, por serem con-
sideradas de caráter mais positivo em compara-
ção com os demais aspectos da escala.

A análise da tabela indica que os “serviços 
de organização e limpeza” receberam pontuações 
signifi cativamente positivas nos campi avalia-
dos: DERDIC (100%); Marquês de Paranaguá 
(96%); Monte Alegre (85%) e Sorocaba (94%). 
As demais variáveis, “preservação da estrutura 
física”, “recursos oferecidos para a realização do 
trabalho”, “segurança patrimonial e comunitá-
ria”, “serviço de alimentação” e “preservação de 
incêndios” são também avaliadas muito positi-
vamente pelos funcionários.

O “atendimento médico”, para os funcio-
nários da DERDIC e da Marquês de Paranaguá, 
foi considerado inexistente, 38% e 79%, respec-
tivamente. Os funcionários dos campi Monte 
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Tabela 74 – Distribuição de dados coletados junto aos alunos referentes 
à avaliação da biblioteca por Centro

Tabela 75 – Distribuição de dados coletados junto aos professores referentes 
à avaliação da biblioteca por Centro

Centros 
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Questões 

% % % % % % % % % % 

O acervo da biblioteca  37,1 62,9 75,0 25,0 53,6 46,4 60,7 39,3 46,7 53,3 

A atualidade de materiais 33,9 66,1 45,0 55,0 38,6 61,4 46,4 53,6 36,7 63,3 

Instalações leitura, pesq. ou estudo  68,9 31,1 85,7 14,3 68,6 31,4 21,4 78,6 83,3 16,7 

Organização e limpeza da biblioteca 87,1 12,9 95,2 4,8 89,9 10,1 85,7 14,3 96,7 3,3 

A preservação da estrutura física  77,4 22,6 90,0 10,0 87,1 12,9 50,0 50,0 90,0 10,0 

 Atendimento oferecido  75,8 24,2 95,2 4,8 76,8 23,2 92,9 7,1 93,3 6,7 

Centros 
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Questões 

% % % % % % % % % % 

O acervo da biblioteca de seu campus 70,1 29,9 86,4 13,6 77,8 22,2 59,4 40,6 26,9 73,1 

A atualidade de materiais (livros, 
periódicos, vídeos e etc.) da biblioteca na 
sua área 

59,3 40,7 72,3 27,7 62,8 37,2 56,8 43,2 17,8 82,2 

As instalações para leitura, pesquisa ou 
estudo oferecidos pela biblioteca de seu 
campus

75,2 24,8 81,8 18,2 77,9 22,1 32,5 67,5 63,2 36,8 

O serviço de organização e limpeza da 
biblioteca 89,0 11,0 95,5 4,5 92,6 7,4 79,6 20,4 90,8 9,2 

A preservação da estrutura física 
(iluminação, ventilação e acústica) da 
biblioteca de seu campus

79,1 20,9 86,4 13,6 82,8 17,2 59,9 40,1 73,2 26,8 

O atendimento oferecido pela biblioteca de 
seu campus

66,9 33,1 75,8 24,2 69,9 30,1 83,7 16,3 85,9 14,1 

Alegre e Sorocaba avaliaram de forma positiva 
o atendimento médico oferecido pela PUC-SP: 
89% e 81%, respectivamente.

Para avaliar as condições das bibliotecas, 
foram selecionadas as seguintes variáveis: o acer-
vo, a atualidade de materiais, as instalações, o 
serviço de organização e limpeza, a preservação 
da estrutura física e o atendimento oferecido.

Para as análises das respostas, foram apro-
ximados os seguintes pontos de escala: “excelen-
te e bom” reconhecidos como as respostas mais 
positivas e “regular e ruim” como os mais negati-
vas. As Tabelas 74 e 75 apresentam as respostas, 

considerando os segmentos respondentes e seus 
respectivos Centros.

Os alunos dos três campi avaliados tiveram 
avaliação positiva quanto ao “serviço de organi-
zação e limpeza da biblioteca”, à “preservação da 
estrutura física (iluminação, ventilação e acús-
tica)” e ao “atendimento oferecido pela biblio-
teca de seu campus”. Destacam como aspecto 
negativo “o acervo da biblioteca” e “a atualidade 
de materiais (livros, periódicos, vídeos etc.)”. 
Os alunos do CCET avaliaram de forma mais 
negativa “as instalações para leitura, pesquisa ou 
estudo oferecidas pela biblioteca”.
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Tabela 76 – Distribuição de dados coletados junto aos alunos referentes 
às necessidades de investimento em infra-estrutura por Centro

Centros Espaço físico % Equipamentos % Serviços % Biblioteca % 

CCJEA 69,4 20,0 7,1 3,4 

CE 62,7 11,7 21,5 3,9 

CCH 62,9 24,6 8,8 3,6 

CCET 41,3 23,4 31,7 3,4 

CCMB 52,7 31,1 6,5 9,5 

Tabela 77 – Distribuição de dados coletados junto aos professores referentes às necessidades de 
investimento em infra-estrutura por Centro

Centros Espaço físico % Equipamentos % Serviços % Biblioteca % 

CCJEA 64,2 26,4 6,4 2,8 

CE 67,2 21,8 9,0 1,8 

CCH 63,1 23,0 13,1 0,6 

CCET 61,5 33,8 3,0 1,5 

CCMB 43,5 38,7 8,0 9,6 

Os professores, conforme as tabelas, como 
os alunos, também apontam como positivo o 
“serviço de organização e limpeza da biblioteca”, 
a “preservação da estrutura física (iluminação, 
ventilação e acústica)” e o “atendimento ofere-
cido pela biblioteca de seu campus”. Avaliam, 
ao contrário dos alunos, de forma positiva “o 
acervo da biblioteca” e “a atualidade de mate-
riais (livros, periódicos, vídeos etc.)”, exceção 
aos professores do CCMB, que também avaliam 
o acervo e a atualidade dos materiais de forma 
mais negativa. Do mesmo modo, os professores 
do CCET avaliam de forma mais negativa “as 
instalações para leitura, pesquisa ou estudo ofe-
recidas pela biblioteca”. 

Quanto aos investimentos na infra-estru-
tura, a avaliação institucional optou por ouvir 
a comunidade universitária para a coleta de su-
gestões. Assim, alunos, professores e funcioná-
rios responderam a uma questão do tipo aberta 
(dissertativa), comum aos três segmentos, que 
solicitava a sugestão de três investimentos em 
infra-estrutura, considerando o seu espaço de 
vivência e atuação.

As respostas foram analisadas e classifi ca-
das em quatro categorias: Espaço-físico, Equi-
pamentos, Serviços e Biblioteca. 

Com base na análise dos dados, verifi cou-
se que as sugestões de investimento para Espaço 
Físico tiveram os maiores índices em todos os 
Centros Universitários e campi, fi cando acima 
dos 50% na maioria dos casos. 

As sugestões dos professores, apesar de 
centradas em investimento no espaço físico, va-
riaram entre os campi. No campus Monte Alegre, 
os professores dos três Centros – CCJEA, CE e 
CCH – solicitaram melhorias no espaço da sala 
de aula: iluminação, carteiras, cadeiras e quadro 
branco. Os cinco Centros foram unânimes na 
solicitação da construção de novos espaços de 
convivência e atendimento aos alunos. Quanto 
aos equipamentos, os professores de todos os 
campi solicitaram um maior número de equi-
pamentos de audiovisual para as aulas. Foram 
poucas as sugestões em relação aos investimen-
tos em serviços, elas restringiram-se a melhoria 
da limpeza/manutenção e da segurança.

As Tabelas 76, 77 e 78 reúnem a quantifi -
cação das informações organizadas pelas quatro 
categorias avaliadas (espaço físico, equipamen-
tos, serviços e biblioteca) a partir das indicações 
de alunos, professores e funcionários para inves-
timentos em infra-estrutura:
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Tabela 78 – Distribuição de dados coletados junto aos funcionários referentes 
às necessidades de investimento em infra-estrutura por Centro

Campus Espaço físico % Equipamentos % Serviços % Biblioteca % 

DERDIC 66,7 28,6 4,8 0,0 

Marquês de 
Paranaguá

56,7 33,3 10,0 0,0 

Monte Alegre 47,5 51,3 1,3 0,0 

Sorocaba 62,2 35,1 0,0 2,7 

ENCAMINHAMENTO PARA 
A TOMADA DE DECISÕES
Potencialidades e fragilidades

O projeto de ampliação do campus Monte 
Alegre da PUC-SP prevê a construção de três 
novos prédios no chamado Corredor Cardoso, 
com área total construída de 17.854 m².

Além da preocupação com a ampliação do 
número de salas de aulas e laboratórios, foi con-
siderada também a necessidade de proporcionar 
novos espaços para estacionamento de carros. 
Dessa forma, há previsão de serem construídos 
três níveis de subsolos, que deverão agregar cer-
ca de seiscentas novas vagas de estacionamento 
na região.

Importante também assinalar a preocu-
pação com a criação de novos espaços de con-
vivência para alunos, funcionários e professores 
da PUC-SP. Assim, o projeto prevê uma grande 
praça no centro dos três terrenos, assim como 

área reservada para pontos de alimentação e 
serviços de apoio, bem como a instalação de 
uma livraria para atender aos alunos. O projeto 
dos novos prédios está considerando o acesso de 
portadores de necessidades especiais por meio de 
rampas, elevadores e plataformas, assim como 
instalações específi cas: sanitários, bebedouros, 
telefones públicos, sinalização, etc.

Está em elaboração, no CCET, um Plano 
Diretor visando ampliar, reformar e adequar 
os espaços físicos para um melhor atendimen-
to às necessidades diagnosticadas. Esse Plano 
contempla, principalmente: criação de centro 
de convivência para professores; ampliação e 
readequação da biblioteca; construção de praça 
de alimentação e centro de vivência para alunos; 
reforma do auditório e adequação com infra-es-
trutura para teatro; criação e adequação de espa-
ços para apoio à pesquisa docente e discente, e 
instalação de elevador para acesso de defi cientes 
no prédio dois.
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Para a execução do Projeto de Auto-Ava-
liação Institucional da PUC-SP, foi realizada a 
avaliação de processo, que se efetivou continu-
amente com o objetivo de levantar dados im-
portantes sobre o desenvolvimento do trabalho. 
Todas as atividades foram registradas e as suges-
tões incorporadas, visando o encaminhamento 
de problemas não previstos no planejamento 
inicial. Portanto, cada etapa realizada resultou 
na elaboração de propostas de revisões específi -
cas que deveriam propor ajustes e mudanças nos 
caminhos futuros. 

A avaliação de processo também teve como 
objetivo responder a um conjunto de questões 
avaliativas previstas na Matriz de Indicadores 
previamente estabelecida. Para cada questão, 
foram identifi cados os indicadores quantitativos 
e qualitativos, os meios de verifi cação das infor-
mações e como seriam coletadas.

Para a realização do trabalho, três questões 
avaliativas foram propostas:

Como se deu o processo de instalação da 
CPA da PUC-SP?
Como se dá a inserção da Auto-Avaliação 
Institucional e da Avaliação Externa na 
dinâmica da vida universitária. Levou em 
conta a cultura democrática instalada na 
PUC-SP?
O que pensam os representantes dos di-
ferentes campi da PUC-SP em relação ao 
exercício da avaliação?

RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

Para a apresentação do processo de insta-
lação da CPA da PUC-SP, foram analisados três 
aspectos: a instalação da CPA, o projeto pro-
posto para o desenvolvimento do trabalho e os 
investimentos realizados para a divulgação das 
informações junto à comunidade universitária. 

A inserção da Auto-Avaliação Institucio-
nal e da Avaliação Externa na dinâmica da vida 
universitária foi apresentada pelo envolvimento 
da comunidade nas ações avaliativas. Para tan-
to, foram analisadas as atividades propostas, 
com o objetivo de estimular a participação dos 
diferentes segmentos – professores, alunos, fun-
cionários e ex-alunos – na avaliação. Também 
foi avaliado o uso das recomendações propostas 
pelas avaliações externas do MEC e do resultado 
do ENADE (2004) no re-planejamento peda-
gógico dos cursos.

A CPA e a auto-avaliação 
institucional

A marca do processo de avaliação assumido 
pela PUC-SP foi a participação e o conseqüente 
envolvimento da comunidade universitária no 
trabalho avaliativo. Em uma Universidade pau-
tada pela abertura e pela prática democrática de 
gestão e que mantém, inclusive, uma estrutura 
de poder e uma dinâmica de tomada de decisões 
calcada na participação da comunidade para 

III
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
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defi nição de políticas e rumos, foi um desafi o, 
diante de sua atual expansão e complexidade, 
oferecer condições objetivas que favorecessem a 
inserção consciente e a crítica dos sujeitos, crian-
do espaços públicos para negociar consensos.

Acreditando que o caráter participativo do 
processo de avaliação é condição para a consciên-
cia da realidade e o compromisso com sugestões 
de mudanças, a proposta para o desenvolvimento 
da auto-avaliação da PUC-SP procurou garantir 
a participação, estruturando-a como participa-
ção qualifi cada. Tal participação foi baseada no 
respeito aos sujeitos pela sua vivência e inserção 
na Universidade. Assim, assegurou-se a presença 
de atores diretamente envolvidos, com o objeto 
de avaliação, compondo com outros, que vivem 
o ambiente institucional. Foram gerados espa-
ços de diálogo, que ocorreram em momentos 
signifi cativos do processo de avaliação e foram 
organizados de forma a favorecer o debate e a 
refl exão, sempre a partir de material de apoio 
preparado em forma de propostas preliminares. 

Complementando essas diretrizes da di-
nâmica avaliativa, foi proposta outra condição 
ao processo avaliativo: garantir, pela comuni-
dade universitária, a legitimação dos principais 
encaminhamentos do trabalho proposto. Tal 
oportunidade, vinculada à participação, consti-
tuiu facilitador do envolvimento dos sujeitos e 
da superação do caráter punitivo e controlador 
das práticas avaliativas. 

Para a realização desses princípios – par-
ticipação qualitativa e legitimação –, foram 
previstos três grandes momentos específi cos do 
processo de avaliação:
1.  Construção do projeto, quando a Universi-

dade defi niu e legitimou o quadro de refe-
rência, ou seja, a grade de leitura da realidade 
no que diz respeito às diferentes dimensões 
institucionais a serem avaliadas;

2.  Desenvolvimento do projeto para legitima-
ção das prioridades e dos procedimentos de 
coleta e análise de dados, bem como das for-

mas de envolvimento dos diferentes setores e 
segmentos nesse processo;

3.  Análise e interpretação dos dados, para legi-
timação das análises e das sugestões e indica-
tivos para tomadas de decisão decorrentes da 
avaliação. 

Ainda se colocou, como pressuposto do 
processo de Auto-Avaliação Institucional da 
PUC-SP, o reconhecimento de que o olhar 
avaliativo deve implicar a leitura compreensiva 
e a interpretação histórica da realidade, a partir 
de um processo intersubjetivo de produção de 
sentidos pela comunidade. Nessa perspectiva, 
essa leitura não foi reduzida à produção de um 
retrato, mas considerado o processo histórico 
de cada dimensão institucional, que na PUC-
SP tem as marcas da construção coletiva. Além 
disso, foram reconhecidas outras leituras já rea-
lizadas, produto das iniciativas de avaliação, que 
constituem preocupação contínua dos diversos 
setores da Universidade, assim como conside-
rada a avaliação externa produzida pelos órgãos 
ofi ciais.

As possibilidades de desvelamento da re-
alidade implicaram ainda, a aceitação de que as 
práticas avaliativas são mediadas por elementos 
de natureza psicossocial que são orientadores das 
ações dos sujeitos, podendo acarretar facilidades 
ou difi culdades para o encaminhamento da ava-
liação. Tais elementos precisam ser desvendados 
no processo, juntamente com os sujeitos envol-
vidos, a fi m de minimizar possíveis resistências 
e fazendo fl uir o movimento instituinte que a 
avaliação pode gerar.

Para possibilitar a participação qualifi cada 
e a legitimação do processo, foram planejadas 
atividades de natureza diversifi cada: I e II Fó-
runs de Auto-Avaliação Institucional, ofi cinas 
de trabalho e participação da CPA em eventos 
fora da PUC. 

Auto-avaliação e Avaliação Externa

Em relação ao uso das recomendações 
propostas pelas avaliações externas do MEC e do 
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resultado do ENADE (2004), pode-se dizer que 
as avaliações externas realizadas nas Instituições 
de Educação Superior (IES) são desempenhadas 
objetivando-se o credenciamento e o recreden-
ciamento dos cursos superiores de Graduação, 
tecnológicos, seqüenciais, presenciais e a distân-
cia, para fi ns de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento. O trabalho é de-
senvolvido pela Coordenação Geral de Avaliação 
Institucional de Educação Superior e dos Cur-
sos de Graduação, da Diretoria de Estatísticas e 
Avaliação da Educação Superior (DEAES) desse 
Instituto, em consonância com os princípios e 
as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES). Os docentes 
que compõem essas comissões são os mesmos 
que integram o Banco Único de Avaliadores da 
Educação Superior do Ministério da Educação.

A PUC-SP recebeu, in loco, várias Co-
missões Externas de Avaliação de Curso e, para 
efeito deste relatório, foram consideradas as re-
alizadas nos anos de 2004/2005. Os cursos ava-
liados nesse período foram: Turismo, Relações 
Internacionais, Pedagogia, Engenharia Elétrica, 
Administração, Artes do Corpo, Tecnologia e 
Mídias Digitais e Comunicação Social.

As recomendações registradas nos relató-
rios descritivo-analíticos, para cada um dos oito 
cursos avaliados, foram retomadas neste relató-
rio, com o objetivo de apresentar a incorporação 
dessas recomendações no cotidiano do trabalho 
universitário. A seguir, são apresentadas, por 
curso, algumas das recomendações propostas 
pelas Comissões Externas e as respectivas toma-
das de decisão para seu atendimento.

1. Curso de Tecnologia 
e Mídias Digitais

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: ausência de programa de Iniciação 
Científi ca com participação docente e dis-
cente. 

Providências tomadas: a Universidade 
centraliza o processo de distribuição de 

◊

•

bolsas PIBIC e exige projeto individual 
do professor. Nestes termos, todos os cur-
sos são contemplados.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: efetivação de um sistema de avalia-
ção docente.

Providências tomadas: já aprovado pelo 
CEPE e CONSUN o sistema da avaliação 
docente.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: baixo número de docentes envolvi-
dos em atividades complementares.

Providências tomadas: foram superados, 
uma vez que há um maior engajamento 
em atividades como Semana da Tecno-
logia e na Mídia Clube – Projeto de Ex-
tensão, em pleno andamento, bem como 
toda a atenção do colegiado voltada para 
essa questão, motivada pelo PPI e pela 
reformulação do CTMD.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: falta de acesso para portadores de 
necessidades especiais.

Providências tomadas: reformas nos pré-
dios do Centro para o acesso à biblioteca, 
aos laboratórios e às salas de aula.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: atuação dos docentes na Pós-Gra-
duação

Providências tomadas: depende de aten-
dimentos das normas de credenciamento 
que envolvem, sobretudo, os critérios 
estabelecidos pelos comitês da área da 
CAPES. Dois professores do CTMD es-
tão diretamente envolvidos nas atividades 
do programa de Pós-Graduação em De-
sign Digital e Tecnologias da Inteligência, 
onde outros professores também partici-
parão dessa atividade a partir de 2007.

2. Curso de Administração

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: agilidade nos trâmites das solicita-
ções dos alunos.

◊

•

◊

•

◊

•

◊

•

◊
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Providências tomadas: alterações de pra-
zos, com compromissos da Secretaria da 
FEA do próprio Departamento e a Co-
ordenação têm respondido em um prazo 
máximo de três dias. 

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: ampliar a participação dos alunos 
em projetos de pesquisa e extensão.

Providências tomadas: no novo projeto 
do Curso, a ser implantado em 2007, 
ensino, pesquisa e extensão estão estreita-
mente vinculados, atendendo às orienta-
ções advindas das Diretrizes (federais e da 
Universidade), com a implementação de 
Áreas Epistemológicas e Linhas de Pesqui-
sa, por área.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: ampliar a coerência entre o propos-
to no projeto pedagógico e a ação docente 
em sala.

Providências tomadas: foi, e está ainda 
sendo feito um grande esforço para que 
todos os professores apresentem seu plano 
de aula, discutido e compatibilizado em 
cada área de conhecimento, no primeiro 
dia de aula da disciplina e cumpram rigo-
rosamente conteúdo, referências biblio-
gráfi cas e sistema de avaliação.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: implementar sistemática de avalia-
ção do curso.

Providências tomadas: já começamos, 
neste semestre, a trabalhar, por área, a 
avaliação contínua. No projeto novo, para 
2007, a avaliação é parte integrante e con-
dição sine qua non.

3. Curso de Comunicação 
das Artes de Corpo

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: estágio supervisionado obrigatório.

Providências tomadas: reforma curricular.

•

◊

•

◊

•

◊

•

◊

•

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: acompanhamento efetivo e relató-
rios das atividades complementares.

Providências tomadas: reforma curricular.
Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: plano de carreira para os docentes 
(questão que será equacionado, considerando 
a criação do departamento).

Providências tomadas: aguardando deci-
são do CEPE sobre planos acadêmicos.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: ampliação do acervo da biblioteca 
em relação à bibliografi a específi ca do curso.

Providências tomadas: envio de lista para 
a biblioteca para aquisição de livros, víde-
os e periódicos.

4. Curso de Comunicação Social 
– Habilitação Publicidade 
e Propaganda

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: atualização tecnológica dos labora-
tórios.

Providências tomadas: o novo projeto 
pedagógico do curso de Comunicação 
Social – Habilitação Publicidade e Pro-
paganda, apresenta um levantamento dos 
equipamentos que deverão ser adquiridos 
pela Universidade para a atualização dos 
laboratórios de fotografi a, rádio, TV e 
informática.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: atualização dos livros.

Providências tomadas: o levantamento 
bibliográfi co presente nas ementas realiza-
das para a nova grade do curso será enca-
minhado à biblioteca, assim que o projeto 
for aprovado em todas as instâncias.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: revisão do currículo para equilibrar, 
na sua estrutura, a relação teoria e prática 
adequada às transformações tecnológicas 
e de modelos de criação e interpretação da 
publicidade contemporânea.

◊

•

◊

•

◊

•

◊

•

◊

•

◊
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Providências tomadas: a nova grade apre-
senta um total de 58 disciplinas, sendo 24 
no Núcleo Comum e 34 no Núcleo Es-
pecífi co. Considerando majoritariamente 
teóricas a quase totalidade das disciplinas 
do Núcleo Comum, e somando-se a este 
número as duas disciplinas teóricas do 
Núcleo Específi co, somam-se 26 discipli-
nas de caráter majoritariamente teórico. 
Entendemos por majoritariamente teó-
ricas as disciplinas que têm abordagem 
especulativa e conceitual, ainda que 
realizem exercícios de análise e eventual-
mente de produção de peças publicitárias.
Por conseguinte, são 34 disciplinas no 
Núcleo Específi co, das quais subtrairemos 
as duas teóricas, totalizando 32 disciplinas 
de caráter majoritariamente prático, ainda 
que estejam ancoradas no conhecimento 
conceitual da área. As disciplinas desse 
núcleo visam ao exercício das práticas 
publicitárias, sejam elas laboratoriais ou 
realizadas em sala de aula. Percentual-
mente, tivemos um aumento de 8% nas 
disciplinas práticas, considerando, em 
razão do aumento para dezessete semanas 
letivas, que a média de horas aula por se-
mana aumentou 14,8%, apesar da dimi-
nuição de 8,89% que representou a dimi-
nuição de um semestre do total anterior.
Temos, assim, 43% de disciplinas teóri-
cas e 57% de disciplinas práticas, o que 
representa um resultado efi ciente, na 
compreensão da Comissão de reforma 
e em conformidade com os avaliado-
res do MEC, para tornar o publicitário 
graduado pela PUC-SP um profi ssional 
diferenciado, em razão de sua formação 
humanística. Assim, ao mesmo tempo em 
que proporciona ao educando uma visão 
mais humana do mundo, permite que o 
futuro publicitário execute suas atividades 
profi ssionais com base no conhecimento 
das ferramentas de produção e análise, 

• resultando num profi ssional capacitado e 
criativo e também guardião da ética e dos 
limites da aplicabilidade das ferramentas 
que está capacitado a utilizar.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: apoio para a participação dos dis-
centes em eventos teóricos culturais e na di-
vulgação dos trabalhos e produção acadêmica 
dos alunos.

Providências tomadas: entre outubro e 
novembro de 2005, foi realizada uma 
exposição no Museu da Cultura com 
os trabalhos realizados pelos alunos nas 
disciplinas “Fotografi a” e “Programação 
Visual”. 

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: efetivação de extensão universitária, 
convênios, parcerias, acordos e cooperação 
com o setor produtivo.

Providências tomadas: a principal ativi-
dade de extensão desenvolvida pelo curso 
está vinculada à sua Agência Experimen-
tal, intitulada “Agência PUC Comunica-
ção”, que funciona desde agosto de 2005 e 
possui uma coordenação específi ca. Opera 
com três grupos de alunos, selecionados 
semestralmente a partir de portfolios, his-
tórico escolar e entrevistas. Os grupos são 
formados por alunos divididos entre as 
áreas de criação, planejamento e produ-
ção, e cada um dos grupos é responsável 
por um job, sendo os mesmos produzidos 
concomitantemente. A agência prioriza 
alunos de segundo e terceiro ano em seu 
processo seletivo.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: melhoria na Iniciação Científi ca.

Providências tomadas: de acordo com 
o novo projeto pedagógico do curso de 
Comunicação Social – Habilitação Publi-
cidade e Propaganda, o incentivo para o 
desenvolvimento de projetos de Iniciação 
Científi ca será realizado por meio de três 
frentes de trabalho. A primeira delas re-

◊

•

◊

•

◊

•
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fere-se à disciplina intitulada “Ofi cina de 
projetos”, que tem como objetivo discutir 
as especifi cidades da pesquisa científi ca e 
orientar a elaboração de projetos, enca-
minhando-os para possíveis orientadores. 
Essa disciplina será oferecida como uma 
atividade complementar. Em segundo lu-
gar, a Semana de Publicidade irá contem-
plar o diálogo entre pesquisadores da área, 
visando a fomentar a pesquisa científi ca 
entre os alunos. Por fi m, o novo projeto 
pedagógico também prevê a interação 
entre os alunos de Graduação e os gru-
pos de pesquisa aos quais os professores 
do curso se encontram vinculados. Assim, 
será possível envolver os graduandos nas 
reuniões de estudo e nos projetos que já 
se encontram em desenvolvimento pelos 
professores. Atualmente, há quatro gru-
pos de pesquisa em atuação no curso, 
como uma atividade complementar. Em 
segundo lugar, a Semana de Publicidade 
irá contemplar o diálogo entre pesquisa-
dores da área, visando a fomentar a pes-
quisa científi ca entre os alunos. Por fi m, o 
novo projeto pedagógico também prevê a 
interação entre os alunos de Graduação e 
os grupos de pesquisa aos quais os profes-
sores do curso se encontram vinculados. 
Assim, será possível envolver os graduan-
dos nas reuniões de estudo e nos projetos 
que já se encontram em desenvolvimento 
pelos professores do curso. Atualmente, 
há quatro grupos de pesquisa em atuação 
no curso.

5. Curso de Engenharia Elétrica

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: apoio institucional para participa-
ção em eventos e divulgação de trabalhos e 
produções dos alunos.

Providências tomadas: os pedidos, enca-
minhados aos departamentos, são avalia-
dos pela Comissão de Pesquisa, que utiliza 

◊

•

o Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) para 
viabilizar a participação de professores e 
alunos em eventos científi cos. Esse Fundo 
conta com uma verba de 4% da receita 
líquida da PUC-SP.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: efetivação de sistema de avaliação.

Providências tomadas: a avaliação dos 
docentes pelos alunos será feita semestral-
mente, na forma eletrônica (Internet). O 
novo conjunto de questões, que será apli-
cado a todo o Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas, foi aprovado na reunião de 
CD de 08/06/06 e será aplicado no início 
do segundo semestre de 2006.

 Aproveita-se o momento para os profes-
sores responderem a um questionário 
relativo às turmas nas quais lecionam.
Será feito um trabalho de conscientização 
junto aos alunos, chamando a atenção 
sobre a importância da avaliação na me-
lhoria dos cursos.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: ajuste na organização curricular 
– duplicidade de conteúdos e ausência de 
outros específi cos da engenharia elétrica nos 
primeiros anos (antecipação de conteúdos 
referentes à Eletrotécnica e Eletrônica, tais 
como Instalações Elétricas, Introdução aos 
Semicondutores, Circuitos Lógicos, viabili-
zados pelo conteúdo oferecido na disciplina 
Eletricidade 1, do primeiro ano).

Providências tomadas: estão sendo con-
templados na reforma curricular a ser 
implementada a partir de 2007.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: ausência de atividades de extensão 
– participação docente e discente.

Providências tomadas: desde 2005, o 
professor Mario Kawano vem trabalhan-
do junto com os alunos do quarto ano, 
disciplina de Conversão Eletromecânica 
de Energia, no projeto de construção e 
instalação de microgeradores de energia 

◊

•

◊

•

◊

•
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elétrica em comunidades carentes. Faz 
parte do projeto a localização das comu-
nidades isoladas através do programa Goo-
gleEarth, e contato com as comunidades. 
Em 2005, foram instalados seis geradores 
para comunidades à beira da Rodovia Rio 
Santos.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: ausência de visitas técnicas e Em-
presa júnior.

Providências tomadas: visitas técnicas em 
um curso noturno apresentam difi cul-
dades de agendamento. Temos proposto 
visitas aos alunos na disciplina Orientação 
de Estágio, mas os alunos raramente se 
dispõem a perder um dia de serviço para 
participar de visitas durante a semana. Os 
sábados já são utilizados pelo professor de 
Ciências do Ambiente para duas visitas. 
Levando-se em conta que o curso de En-
genharia tem aulas aos sábados (quatro a 
seis horas-aula, dependendo da série) e 
que os fi ns de semana são extra-ofi cial-
mente emendados pelos alunos nos casos 
de ocorrência de feriados próximos, e que 
nos anos com eleições perdem-se dois sá-
bados, a solução do problema das visitas 
implica necessariamente prejuízo para di-
versas disciplinas. Duas soluções seriam:

 Escolher uma visita ligada aos temas 
desenvolvidos pelos professores que dão 
aulas aos sábados, permitindo que esta 
seja trabalhada multidisciplinarmente e 
tratada no plano de ensino como uma 
atividade acadêmica.

 Utilizar o período de férias do meio do 
ano (fora dos quinze dias de férias dos 
professores).

 Quanto à Empresa Jr., precisamos de tem-
po para verifi car as implicações jurídicas 
da criação de Empresa Jr. Trabalhos de En-
genharia só podem ser desenvolvidos por 
profi ssionais cadastrados junto ao CREA, 
o que exigiria uma supervisão permanen-

◊

•

te de um professor que seria responsável 
pelos serviços feitos. Estamos atualmente 
com o departamento bastante reduzido 
e com difi culdades de implementá-la no 
momento.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: modernização dos laboratórios.

Providências tomadas: em 2001, foi fei-
ta, pelo Coordenador dos Laboratórios 
do CCET, uma lista de equipamentos 
necessários à operação e modernização 
dos laboratórios. Devido às limitações 
orçamentárias, apenas uma parcela deles 
foi comprada nestes últimos cinco anos. 
Requer-se nova consulta aos professores 
para a elaboração de nova lista, para os 
próximos anos. 

 Com relação aos computadores desti-
nados aos experimentos, tínhamos, por 
ocasião da visita, apenas um laboratório 
didático com seis máquinas instaladas. 
Outras seis estavam empacotadas e mais 
outras seis estavam sendo instaladas, e, 
portanto, não foram consideradas pela 
comissão. Nesses dois anos, conseguimos 
três laboratórios com seis computadores 
cada, completamente operacionais, com 
rede instalada em dois deles, atualização 
das máquinas de dois laboratórios, e mais 
quatro computadores dispostos em mesas 
com carrinho.

 Tem-se incentivado os professores a atu-
alizarem seus experimentos e “kits” expe-
rimentais, o que é feito com a reduzida 
verba de manutenção dos laboratórios.

 Temos tentado parceria com empresas 
para obtenção de equipamentos, em troca 
de propaganda dentro do campus, uso das 
instalações para cursos, etc. Os resultados 
iniciais incluem: quatro Controladores 
Lógico Programáveis para a disciplina Au-
tomação Industrial, cedidos pela ATOS 
Automação; software PL7 com licença por 
tempo indeterminado, sem limitação do 

◊
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número de computadores, cedido pela 
Schneider Automação; permissão para a 
utilização acadêmica de versão simplifi -
cada do software VISSIM para simulação 
de sistemas dinâmicos cedido pela Visual 
Solutions; duas Centrais telefônicas; trópi-
co RA e sistema 12 da Alcatel; cinco osci-
loscópios; cinco geradores de sinais; cinco 
fontes cedidos pela Alcatel; um motor de 
indução de 0,75HP cedido pela Eletro-
vento e dez disjuntores de proteção contra 
corrente de fuga, cedidos pela Siemens.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: falta de espaços para estudos indi-
viduais na biblioteca, gabinetes de trabalho 
para docentes e atendimento de alunos.

Providências tomadas: o CCET já dispõe 
de projeto para a ampliação do espaço da 
biblioteca, incluindo o acervo e o espaço 
de estudos, estando em busca de parcerias 
que viabilizem o fi nanciamento do proje-
to. Esse projeto inclui também uma sala 
destinada aos alunos de IC, que, eventu-
almente, poderia ser utilizada para o aten-
dimento aos alunos (esse é um problema 
de todos os campi da PUC).

6. Curso de Relações Internacionais

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: apoio à participação dos discentes 
em eventos científi cos e profi ssionais.

Providências tomadas: a coordenação do 
curso já desenvolve, de acordo com suas 
condições de trabalho na PUC, política 
de apoio à participação discente e está 
em contato com núcleos e instituições de 
pesquisa para aprimorar tal ação.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: construção de mecanismos de 
acompanhamento e avaliação dos egressos.

Providências tomadas: a coordenação do 
curso está elaborando projeto sobre me-
canismo de acompanhamento que será 

◊

•

◊

•

◊

•

discutido no Conselho departamental da 
Faculdade.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: clareza e defi nição precisa das ha-
bilidades e competências específi cas do perfi l 
do egresso.

Providências tomadas: entendemos que 
as habilidades e competências do egresso 
do curso de RI estão dentro dos objetivos 
da Universidade, em formar um aluno 
com espírito crítico e humanista. Mas 
concordamos, também, que é necessário 
ter habilidades e competências específi cas 
que precisam ser bem defi nidas, mas sem 
descaracterizar os propósitos de nossa 
instituição. Estamos trabalhando nessa 
adequação.

Recomendação da Comissão de Avaliação Ex-
terna: fortalecer a relação entre as disciplinas 
específi cas de RI e as disciplinas auxiliares.

Providências tomadas: procuramos for-
talecer a relação entre as disciplinas es-
pecífi cas de RI e as disciplinas auxiliares, 
realizando sistematicamente reuniões 
didáticos-pedagógicas com os professores 
responsáveis pelas disciplinas.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: diálogo interdisciplinar a partir da 
perspectiva especifi ca das Relações Interna-
cionais.

Providências tomadas: a coordenação do 
curso está em permanente contato com 
os departamentos, informando-os sobre 
as especifi cidades inerentes à área de Rela-
ções Internacionais.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: adequação de ementas e programas 
de disciplinas às necessidades da área.

Providências tomadas: as ementas e os 
programas estão sendo re-examinados, 
tendo como parâmetro as necessidades da 
área de RI.

◊

•

◊

•

◊

•

◊

•
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Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: condições de acesso aos portadores 
de defi ciências.

Providências tomadas: a VRAC já tem 
projeto para responder a esse quesito.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: gabinetes de trabalho com equipa-
mentos de informática para os docentes.

Providências tomadas: estamos perma-
nentemente buscando recursos por meio 
de projetos de pesquisa desenvolvidos pe-
los professores do pós em RI.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: consolidação de um corpo docente 
especializado na área de RI.

Providências tomadas: o Departamento 
de Política, responsável pela alocação 
da coordenação do curso, tem realizado 
concursos de seleção de professores com o 
perfi l para a área de RI. Da mesma forma, 
temos estimulados os outros departamen-
tos que participam no curso.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: institucionalização do campo de 
Relações Internacionais no interior da Uni-
versidade.

Providências tomadas: estão em processo 
de discussão as atribuições e competências 
da Coordenação do Curso de Relações 
Internacionais.

7. Curso de Pedagogia

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: clareza sobre o perfi l do profi ssional 
a ser formado.

Providências tomadas: o curso de Pe-
dagogia da PUC-SP sempre se caracte-
rizou por ser crítico e refl exivo e, desde 
sua origem, vem formando profi ssionais 
para atuarem no ensino fundamental, na 
educação infantil, no trabalho de alunos 
com necessidades especiais na área de 
audiocomunicação e na preparação de 

◊

•

◊

•

◊

•

◊

•

◊

•

gestores (administradores, supervisores, 
orientadores).

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: desfragmentação das habilitações.

Providências tomadas: a nova proposta 
prevê a inclusão das disciplinas ligadas às 
habilitações ao longo do curso.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: revisão da estrutura curricular.

Providências tomadas: a nova matriz cur-
ricular contemplará módulos interdisci-
plinares, rompendo a fragmentação atual. 
Os professores trabalharão em conjunto 
em torno de eixos temáticos que deverão 
se articular por meio de projetos.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: convênios com os sistemas de ensi-
no, articulação dos alunos com a rede pública 
e propostas de projetos de extensão.

Providências tomadas: o curso de Peda-
gogia mantém convênios com sistemas 
públicos de ensino, através do PEC (Pro-
grama de Educação Continuada), tanto 
em âmbito estadual quando municipal. É 
feita também articulação com instituições 
públicas e privadas de ensino por meio do 
estágio supervisionado, quer na forma de 
observação, quer na de intervenção.

Recomendação da Comissão de Avaliação 
Externa: ajuste das cargas horárias de Prática 
Educativa e Estágio Supervisionado.

Providências tomadas: as cargas horárias 
estão sendo ajustadas conforme as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para o curso de 
Graduação em Pedagogia, Licenciatura, 
aprovadas em 13/12/2005, homologadas 
em 11/04/2006 e publicada no DOU do 
dia 16/05/06.

A Avaliação do MEC, defi nida pelo SI-
NAES, tem o ENADE como parte integrada a 
outros encaminhamentos. 

O ENADE tem como objetivo geral ava-
liar o desempenho dos estudantes em relação aos 

◊

•

◊

•

◊
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Tabela 79 – Categorização das manifestações registradas pelos alunos 
de diferentes campi sobre o trabalho avaliativo

Campi
Geral Marquês de 

Paranaguá 
Monte Alegre Sorocaba Manifestações 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Positivas 33 41,3 4 31 27 44 2 33,3 

Críticas  24 30 6 46 16 26 2 33,3 

Dúvidas e Sugestões 23 28,8 3 23 18 30 2 33,3 

Total 80 100 13 100 61 100 6 100 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares, às habilidades e competências para 
a atualização permanente e aos conhecimentos 
sobre a realidade brasileira, mundial e sobre ou-
tras áreas do conhecimento. 

Os dados analisados são referentes aos 
resultados das análises dos dados coletados nas 
provas e questionários aplicados em 2004. Par-
ticiparam do exame as seguintes áreas de conhe-
cimento na PUC-SP: Enfermagem, Fonoaudio-
logia, Medicina e Serviço Social. 

Os resultados do ENADE chegaram à 
Universidade em 2005. A utilização dos mes-
mos para a melhoria de aspectos relacionados ao 
desempenho dos alunos é apresentada de forma 
detalhada no Relatório Final da Auto-Avaliação 
Institucional da PUC-SP – ciclo 2005/2006 
– na Dimensão Planejamento e Avaliação: www.
pucsp.br/cpa/relatorios/relatorio.html

Manifestação da Comunidade 
Universitária

Para responder à questão avaliativa refe-
rente ao que pensam os representantes dos dife-
rentes campi da PUC-SP em relação ao exercício 
da avaliação, foram exploradas as manifestações 
dos respondentes para avaliar o instrumento 
aplicado pela CPA visando utilizar as sugestões 
para a elaboração de outros materiais.

Houve 473 manifestações de alunos ao 
item, porém quase oitenta relativas à avaliação. 
Destas, quase a metade (41%) foi positiva com 
relação ao trabalho avaliativo. A Tabela 79 in-
dica que as manifestações positivas e as dúvidas 

e sugestões obtiveram distribuição semelhante 
entre os campi avaliados: Marquês de Paranaguá 
(31% e 23%); Monte Alegre (44% e 30%) So-
rocaba (33,3% e 33,3) respectivamente.

São exemplos de manifestações positivas: 
“A PUC está de parabéns por mais uma vez 
incentivar a comunicação entre alunos, fun-
cionários, professor e a diretoria.”
“Bom saber que a PUC-SP busca um fee-
dback de seus alunos. Espero que isso gere 
alguma melhora.”
“Todo ano deveria existir esse questionário 
e ele deveria (espero) mudar os problemas 
apontados, principalmente·”.

O universo das manifestações dos profes-
sores nesse item somou um total de 98 registros, 
que foram classifi cados, posteriormente, em 
duas categorias: as que continham informações 
referentes à avaliação e as que tratavam de outros 
assuntos. Conforme a Tabela 80.

A análise da tabela indicou que 40,8% 
das manifestações abordaram o processo ava-
liativo como tema, enquanto 59,2% aborda-
ram outros assuntos. Indicou também que a 
distribuição, por campi, destacou Sorocaba e 
Monte Alegre com respostas em branco com os 
maiores índices, 75% e 58,5% respectivamen-
te, enquanto as manifestações sobre a avaliação 
fi caram com 25% e 41,5%. O campus Marquês 
de Paranaguá foi o único que não manteve a 
tendência geral dos índices, apresentando 
61,5% das manifestações com o tema sobre a 
avaliação, enquanto 38,5% se manifestaram 
sobre outros assuntos.

•

•

•
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Tabela 81 – Distribuição de freqüências, por diferentes campi quanto à categorização 
das manifestações registradas pelos funcionários

Campi
Geral 

DERDIC 
Marquês  

de Paranaguá 
Monte
Alegre 

Sorocaba Manifestações 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sobre a Avaliação 43 82,7 4 80 9 81,8 22 91,7 8 66,7 

Sobre Outros 
Assuntos 

9 17,3 1 20 2 18,2 2 8,3 4 33,3 

Total 52 100 5 100 11 100 24 100 12 100 

Tabela 80 – Categorização das manifestações registradas pelos professores 
de diferentes campi sobre o trabalho avaliativo

Campi
Geral Marquês 

de Paranaguá 
Monte
Alegre 

Sorocaba Manifestações 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sobre a Avaliação 40 40,8 8 61,5 27 41,5 5 25,0 

Sobre Outros 
Assuntos 58 59,2 5 38,5 38 58,5 15 75,0 

Total 98 100 13 100 65 100 20 100 

São exemplos de manifestações positivas:
“Apoio qualquer auto-avaliação que não crie 
juízos condenatórios. Parabéns por esta.”
“Participar dessa avaliação institucional pro-
porcionou-me a oportunidade de refl etir so-
bre a minha participação como profi ssional e 
a universidade PUC-SP que eu muito respei-
to, admiro e me orgulho de pertencer.”
“Quero ver a reforma da medicina funcionan-
do logo. Parabéns pelo questionário e pelo 
trabalho de avaliar a instituição. A PUC-SP 
precisa avançar. Fomos bons em um passado 
recente. Temos compromisso com este passa-
do, é nossa obrigação.”

•

•

•

O universo das manifestações dos funcio-
nários, neste item, somou um total de 52 re-
gistros, que foram classifi cados, posteriormente, 
em duas categorias: as que continham informa-
ções referentes à avaliação e as que tratavam de 
outros assuntos. Conforme Tabela 81. 

As análises indicaram, também, que o 
espaço do questionário avaliativo foi pouco 
utilizado para registrar diferentes queixas. A ta-
bela acima mostra as porcentagens registradas: 
Marquês de Paranaguá (18,2%); Monte Alegre 
(8,3%), Sorocaba (33,3%) e DERDIC (20%).

Do universo de manifestações, foi realiza-
da uma outra classifi cação a partir das manifes-

tações sobre a avaliação (43), estabelecendo três 
outras classes para as respostas dos funcionários 
que puderam ser assim defi nidas: a) positivas; 
b) críticas e c) dúvidas e sugestões. Conforme a 
Tabela 82.

Os dados da tabela sugerem que os fun-
cionários mais críticos à experiência avaliativa 
encontram-se no campus Marquês de Parana-

guá, pois mais da metade dos que registraram 
algum tipo de manifestação elaborou críticas à 
experiência (55,6%). Uma signifi cativa parcela 
(75%) de funcionários da DERDIC elaborou 
dúvidas e sugestões e metade dos funcionários, 
tanto do campus Monte Alegre como do campus 
Sorocaba, registrou comentários positivos em 
relação ao trabalho avaliativo.
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Tabela 82 – Categorização das manifestações registradas pelos funcionários 
dos diferentes campi sobre o trabalho avaliativo

Campi
Geral 

DERDIC 
Marquês 

de Paranaguá 
Monte
Alegre 

Sorocaba 
Manifestações 
sobre a Avaliação 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Positivas 19 44,2 1 25 3 33,3 11 50 4 50 

Críticas  9 20,9 0 0 5 55,6 3 13,6 1 12,5 

Dúvidas e Sugestões 15 34,9 3 75 1 11,1 8 36,4 3 37,5 

Total 43 100 4 100 9 100 22 100 8 100 

São exemplos de manifestações positivas:
“O trabalho avaliativo é importante para sa-
bermos onde podemos melhorar.”
“Avaliação boa, não tenho nenhuma sugestão.”
“Eu acho que é muito importante este tipo 
de questionário. As perguntas foram especí-
fi cas em relação à universidade, oferecendo 
espaço para opiniões.”
“Acredito ser de grande valia, é atitude de 
instituição que pensa grande ou busca essa 
grandeza. Parabéns!”

ENCAMINHAMENTO PARA 
TOMADA DE DECISÕES
Potencialidades e fragilidades

A tarefa de identifi car as potencialidades 
e as fragilidades do trabalho da Auto-Avaliação 
Institucional consistiu no exame crítico e na 
proposta de continuidade do processo de avalia-
ção. A elaboração de relatórios fi nalizou o ciclo 
de avaliação 2005/2006 e supôs a sistematização 
da análise dos resultados, contendo o balanço 
crítico dos aspectos avaliados, bem como a in-
dicação de encaminhamentos e sugestões que 
se fi zeram necessários para os diferentes níveis 
decisórios da Universidade. Implicou, também, 
diálogo com a comunidade, no sentido de vali-
dar as análises de cada dimensão em fóruns de 
interlocução especialmente organizados para 
tal. Finalizada essa etapa, haverá um diálogo 
da auto-avaliação com a avaliação externa de-
sencadeada pelo MEC, o que contribuirá para 
complementação e aprofundamento dos olhares 
avaliativos sobre as dimensões institucionais.

•

•

•

•

A Auto-Avaliação Institucional – ciclo 
2007/2008 –, atendendo às exigências do SI-
NAES, propôs um projeto de continuidade dos 
trabalhos avaliativos. O objetivo foi ampliar, 
ainda mais, a ação de associar informação aos 
processos de tomada de decisão, Para tanto, 
foram propostas ações avaliativas que, com o 
apoio de recursos computacionais, vão ampliar 
a manipulação de diferentes bases de dados. 

O projeto de continuidade, contendo 
cinco fases, foi elaborado mantendo os mesmos 
princípios, objetivos gerais e pressupostos defi ni-
dos no Projeto de Auto-Avaliação Institucional 
em curso. Nesse sentido, as preocupações e ações 
permitiram reconhecer o novo projeto como 
uma continuidade e um conseqüente aperfei-
çoamento do ciclo 2005/2006, pois incluiu no 
seu conteúdo o alargamento das mesmas dez 
dimensões avaliadas anteriormente.

Além disso, a continuidade também foi 
justifi cada pela manutenção de dois eixos que 
vão percorrer todo o desenvolvimento das fases 
propostas: 

participação qualifi cada – baseada no respei-
to aos sujeitos pela sua vivência e inserção na 
Universidade. Assim, assegurar-se-á a presen-
ça de atores diretamente envolvidos com o 
objeto de avaliação, compondo com outros 
que vivem o ambiente institucional;
legitimação do Projeto de Auto-Avaliação 
Institucional – esse eixo envolve a elabora-
ção das propostas preliminares das Matrizes 
de Avaliação, a participação em Fóruns de 
Auto-Avaliação Institucional e a fi nalização 
da redação do Projeto de Auto-Avaliação Ins-
titucional, propriamente dito.

•

•
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O projeto será desencadeado em cinco 
fases e desenvolvido no espaço de dois anos. 
A Figura 29 apresenta de forma sintetizada a 

Figura 29

Estrutura Metodológica proposta para o desen-
volvimento do Projeto de Auto-Avaliação Insti-
tucional – Ciclo 2007/2008.

Observando a fi gura, é possível identifi car 
que, em cada uma das fases, ocorrerão atividades 
distintas, porém interligadas:
Fase 1 – Integração e Sistematização 

Exploração e constituição de banco de da-
dos com a integração de diferentes avalia-
ções da Universidade, consolidando o ciclo 
2005/2006. 
Elaboração de Relatório Síntese do ciclo 
2005/2006;

Fase 2 – Formação
Devolutiva dos dados aos professores e gesto-
res por meio de um trabalho formativo com 
vistas à utilização dos dados das avaliações. 

•

•

•

Fase 3 – Redimensionamento 
Problematização dos dados avaliativos e le-
vantamento das necessidades de avaliação.
Revisão das matrizes de avaliação institucio-
nal para o ciclo 2007/2008.

Fase 4 – Aproximação da realidade universitária
Elaboração de instrumentos.
Coleta, organização de banco de dados e pro-
cessamentos.

Fase 5 – Consolidação
Análise de dados e elaboração de relatórios 
fi nais.
Comunicação negociada com a comunidade.

•

•

•

•

•

•

Fonte: CPA, 2007.
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IV
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Compatibilizar o binômio composto pela 
sustentabilidade econômica e pela qualidade 
acadêmica é uma tarefa hercúlea, que envolve 
não apenas a Fundação São Paulo e a comunida-
de puquiana, mas também a sociedade brasileira 
de uma maneira geral. Para alcançar tais propó-
sitos, vem sendo desenvolvido um plano de tra-
balho 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, aumento 
do número de vagas nos cursos de Graduação, 
adequação do número de bolsas de estudos às 
regras da fi lantropia e do PROUNI. Há, tam-
bém, estudos no enquadramento dos benefícios 
concedidos aos funcionários e docentes às de-
terminações dos respectivos sindicatos de classe, 
agilização dos processos administrativos, reno-
vação e atualização dos recursos tecnológicos, 
assim como implementação de diversas medidas 
de controle administrativo fi nanceiro. 

Investimentos foram realizados no senti-
do da implantação de uma política austera de 
controle de custos, racionalização e otimização 
de recursos administrativos e planejamento eco-
nômico e fi nanceiro. A efetivação das medidas 
planejadas (expansão da receita, diminuição 
sistemática de custos, alongamento do perfi l 
da dívida com redução de encargos e implan-
tação de controles efi cazes), no médio e longo 

prazos, resultará no objetivo maior de garantir 
sustentabilidade aos propósitos universitários. A 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
conforme preconiza seus estatutos, não tem fi ns 
lucrativos, mas assumiu fi rmemente diretrizes 
de sustentabilidade, mantendo sua identidade 
de excelência acadêmica e compromisso social.

A avaliação da dimensão da sustentabili-
dade fi nanceira explorou as políticas direciona-
das à aplicação de recursos para programas de 
Ensino Pesquisa e Extensão e para Programas 
Sociais. Levando-se em consideração o marco 
referencial teórico da avaliação planejada, des-
crito no Projeto da Auto-Avaliação Institucional 
da PUC-SP – ciclo 2005/2006 –, foi traçada 
uma proposta de trabalho cujo ponto de partida 
norteador foi um conjunto de três questões ava-
liativas que emergiu naturalmente dos focos que 
norteiam essa dimensão. São elas:

Quais são as fontes de captação de re-
cursos?
As políticas de alocação de recursos prio-
rizam os programas/projetos de Ensino, 
Pesquisa e Extensão?
As políticas de alocação de recursos têm 
atingido os objetivos e exigências da con-
dição de Entidade Filantrópica / Comu-
nitária?
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Gráfi co 43 – Distribuição percentual das Fontes de Captação de Recursos da PUC-SP no ano de 2004
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RESPONDENDO ÀS 
QUESTÕES AVALIATIVAS

Para responder a essas questões, foram 
utilizados dados do Balanço Patrimonial e do 
demonstrativo de Resultados de 2004 e 2005, 
que indicaram uma situação fi nanceira bastante 
delicada da PUC-SP. Seguem alguns dados im-
portantes.

No ano de 2004, a Instituição teve um 
total de R$ 333.960.372 de Receita Bruta, cuja 
distribuição percentual será mostrada a seguir.

No ano de 2005, a instituição teve um 
total de R$ 355.428.062 de Receita Bruta, cuja 
distribuição percentual também será apresenta-
da abaixo.

Tipo de Receita Valor em R$ % 

Cursos de Graduação 197.901.238 59,3% 

Cursos de Pós Graduação 57.297.139 17,2% 

Cursos de Extensão 23.665.716 7,1% 

Serviços Prestados (Assessoria e Consultoria) 18.824.938 5,6% 

Receitas Hospitalares (SUS, Convênios e Particulares) 14.611.860 4,4% 

Receitas Diversas (Clínicas, Doações, etc.) 21.659.480 6,5% 

Total 333.960.372 100,0% 

(2004)

Tipo de Receita Valor em R$ % 

Cursos de Graduação 216.948.948 61,0% 

Cursos de Pós-Graduação 62.543.370 17,6% 

Cursos de Extensão 27.118.186 7,6% 

Serviços Prestados (Assessoria e Consultoria) 8.842.029 2,5% 

Receitas Hospitalares (SUS, Convênios e Particulares) 17.077.747 4,8% 

Receitas Diversas (Clínicas, Doações, etc.) 22.897.778 6,4% 

Total 355.428.062 100,0% 

(2005)

Tabela 84 – Distribuição percentual da Receita Bruta em 2005

Tabela 83 – Distribuição percentual da Receita Bruta em 2004
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Gráfi co 44 – Distribuição percentual das Fontes de Captação de Recursos da PUC-SP no ano de 2005
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2004 2005 

Bolsas de Estudo 43.456.934,07 53.318.117,85 

Descontos s/ Mensalidades e Bolsas 3.297.985,46 6.495.214,78 

Outras Deduções 564.234,32 853.067,94 

Total 47.319.153,85 60.666.400,57 

2004 2005 

Receita Bruta 333.960.371,76 355.428.062,04 

(-) Bolsas e Deduções (47.319.153,85) (60.666.400,57) 

Receita Líquida 286.641.217,91 294.761.661,47 

Forma de Alocação de Recursos – 
2004 e 2005

Dos valores da Receita Bruta, devem ser 
considerados como aplicação de recursos os va-
lores investidos em Bolsas de Estudo e outras 
deduções da receita referentes aos repasses sociais 

e acadêmicos, expressos na forma de renúncia de 
receita, conforme demonstrado adiante:

Dessa forma, a Receita Líquida da insti-
tuição constitui-se para os anos de 2004 e 2005 
conforme será visto logo abaixo:

Graduação Pós 
Graduação

Extensão Serviços 
Prestados

Receitas 
Hospitalares

Receitas 
Diversas
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Gráfi co 45 – Distribuição percentual dos gastos e despesas da PUC-SP no ano de 2004
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Gráfi co 46 – Distribuição percentual dos gastos e despesas da PUC-SP no ano de 2005
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O total de gastos e despesas verifi cado em 
2004 foi de R$ 304.168.727,60 e teve a seguin-
te composição percentual, ver Gráfi co 45.

O total de gastos e despesas verifi cado em 
2005 foi de R$ 304.168.727,60 e teve a seguin-
te composição percentual, ver Gráfi co 46.
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Quadro 44 – Valores mais representativos dos custos administrativos fi xos da PUC-SP em R$ mil

2004 2005 

Pessoal Administrativo e Geral R$ 74.483 R$ 86.012 

Segurança e limpeza patrimonial  R$ 6.049 R$ 7.590 

Despesas de depreciação R$ 3.884 R$ 2.472 

Material de expediente  R$ 3.453 R$ 2.625 

Assessoria e Consultoria administrativa  R$ 3.436 R$ 5.078 

Serviços de propaganda  R$ 3.206 R$ 2.333 

Gastos com pesquisa e desenvolvimento  R$ 2.220 R$ 1.869 

Provisão p/ Perdas e Contingências  R$ 16.016 R$ 52.118 

As políticas direcionadas à aplicação de 
recursos para programas de Ensino, Pesquisa e 
Extensão em 2004 e 2005, bem como os valores 
contingenciados como provisão para créditos de 
liquidação duvidosos e processos judiciais estão 
registrados nas outras despesas e gastos gerais.

O total de gastos operacionais, em 
2004, atingiu o valor de R$ 289.359.478,33, 
o que representou um percentual de 100,9% 
em relação à Receita operacional total de R$ 
286.641.217,91. Esse mesmo total de gasto 
operacional com pessoal, quando comparado ao 
volume de gastos operacionais totais, represen-
tou 71%.

O total de gastos operacionais, em 2005, 
atingiu o valor de R$ 351.420.568,21, o qual re-
presentou um percentual de 119,2% em relação 
à receita líquida total de R$ 294.761.661,47. 
Esse mesmo total de gastos operacionais com 
pessoal, quando comparado ao volume de gas-
tos operacionais totais, representou 64%.

A mudança signifi cativa dos percentuais 
aplicados deve-se, principalmente, à elevação da 
provisão dos créditos de liquidação duvidosa, 
que, no ano de 2005, tiveram suas estimativas 
revisadas com base no histórico de inadimplên-
cia, o que representou um registro adicional de 
R$ 47 milhões como despesa.

A instituição efetuou investimentos em 
imobilizado (compras de equipamentos, obras, 
etc.) no valor de R$ 6.184 mil, no ano de 2004 
e de R$ 3.730 mil no ano de 2005.

A quantidade de alunos observada foi 
de 35.218 e a quantidade de professores foi de 
2.037, representando uma média de dezessete 
alunos por professor. O número de funcionários 
é de 1.120, o que permite verifi car uma média 
de 31 alunos por funcionário.

Os custos administrativos/ fi xos totaliza-
ram o valor de R$ 162.443 mil em 2004 e R$ 
220.374 mil em 2005. Os valores mais repre-
sentativos foram:

A participação dos custos administrativos 
em relação à receita atingiu o percentual de 57% 
no ano de 2004 e 75% em 2005.

Políticas de Direcionamento 
de Recursos para Programas 
Sociais – 2004

O valor total da aplicação de recursos nas 
atividades sociais atingiu R$ 65.901 mil, no ano 
de 2004, e R$ 68.761 mil, em 2005. Esse valor 
representou um percentual de 26,05% e 21,76%, 
respectivamente, em relação às despesas.

O valor aplicado em bolsas, dedutível da re-
ceita, atingiu o montante de R$ 43.456.934,07, 
enquanto que o valor aplicado em bolsa res-
tituível (fi nanciamento a longo prazo) foi de 
R$ 11.508.000,00. Esses valores somados atin-
giram o montante de R$ 55.024.934,07, que 
representou 19,47% em relação às Receitas. O 
valor total de aplicação de recursos na área de 
saúde foi de R$ 21.166.689,55, representando 
um percentual de 7,49% em relação ao total das 
Receitas.

A Receita Hospitalar (área da Saúde) atin-
giu o montante de R$ 14.554.930,29.
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A sustentabilidade fi nanceira 
da instituição

A partir do diagnóstico econômico fi nan-
ceiro elaborado pela atual reitoria, que tomou 
posse em 29/11/2004, constatou-se a existência 
de um desequilíbrio econômico e um endivi-
damento centrado no curto prazo, que exigia 
alto empenho diário para sua rolagem e manter, 
dessa forma, o cumprimento do orçamento de 
caixa, realizando nas épocas aprazadas os paga-
mentos previstos.

A PUC-SP convivia com défi cit da or-
dem de R$ 2,2 milhões/mês, e, em função do 
encurtamento do prazo para rolagem da dívida, 
dado pelo risco PUC que crescia, fazendo o 
mercado cobrar taxas mais elevadas, esse défi cit 
operacional apresentava tendências crescentes 
(mesmo com a adoção de medidas de contenção 
de despesas e centralização das despesas na vice-
reitoria administrativa).

Com os cortes realizados junto a empresas 
de propaganda, renegociação com fornecedores, 
controle dos convênios, pôde ser revertido par-
te do défi cit operacional. No entanto, com o 
aumento do endividamento, a parcela de juros 
bancários apresentava valores crescentes.

A busca simultânea para resolução dos 
problemas descritos teve como estratégia o 
alongamento do perfi l da dívida bancária, uma 
reforma administrativa, fechamento de setores 
que não eram atividade-fi m da Universidade, 
reforma administrativa e modernização do 
Hospital Santa Lucinda, assim como acordos de 
curto prazo para pagamento de dívidas com for-
necedores. Pode-se mencionar, ainda, o plano 
de demissão voluntária – PDV – para os funcio-
nários e professores, etc.

Uma engenharia de alongamento da dí-
vida foi formulada pela VRAD, buscando-se 
no mercado fi nanceiro a parceria junto a seis 
grandes bancos. No entanto, após um exaustivo 
número de reuniões, apenas o Banco Bradesco 
e Banco ABN-Real sinalizaram a possibilidade 
de aceitar a proposta. Iniciamos uma longa 

negociação, que culminou com a assinatura do 
alongamento da dívida, que já atingia a cifra de 
R$ 60 milhões em agosto de 2005. Com isso, 
os bancos Bradesco e Real passariam a comprar 
a dívida dos demais bancos credores da PUC-
SP (um total de quatorze bancos). Com essa 
negociação, foi possível reduzir drasticamente a 
taxa de rolagem da dívida, em mais de 1% ao 
mês, o que conduzia a uma economia de juros 
da ordem de R$ 600 mil mensais na época da 
assinatura do contrato de alongamento.

A negociação de alongamento da dívida 
foi feita com quatorze meses de carência (juros 
trimestrais) e mais sessenta meses (cinco anos) 
para o pagamento do principal, mais juros sobre 
uma dívida, que apresentava valores crescentes 
em função do défi cit operacional, que já atin-
gia a casa dos R$ 3 milhões mês. Com isso, em 
fi nal de dezembro de 2005, a dívida junto aos 
bancos Bradesco e ABN-Real deverá atingir o 
valor de R$ 82 milhões, pois tanto os salários 
foram regularizados como o 13º salário pago 
integralmente (primeira parcela de 50% em 30 
de novembro de 2005 e segunda parcela em 20 
de dezembro de 2005). No entanto, esgotou-
se o valor negociado junto aos bancos, o que 
mostra a necessidade de ajustes estruturais para 
a sustentabilidade futura da PUC-SP, já que os 
défi cits operacionais se concentram em grande 
parte na folha de salários dos professores.

Relativamente à área acadêmica, buscou-
se uma readequação do contrato de trabalho do 
corpo docente mediante novas bases de cumpri-
mento da resolução interna da PUC, que prevê 
uma faixa de horas de dedicação do trabalho do 
professor em sala de aula. Essa resolução vinha 
sendo aplicada pelo seu limite inferior de horas/
aula de trabalho docente e passou a ser aplicada 
pelo seu limite superior. Essa mudança estrutu-
ral (cujo efeito fi nanceiro estimado é de aproxi-
madamente R$ 1.500.000,00), aliada às outras 
medidas administrativas e fi nanceiras, propiciará 
a geração de recursos que conduzirá a instituição 
ao seu equilíbrio econômico e fi nanceiro, e per-
mitirá sua sustentabilidade atual e futura.
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Além disso, introduziram-se novos cri-
térios de avaliação do corpo docente e limites 
máximos para números de professores titulares e 
associados, que limitará o risco de distorções na 
carreira docente.

Cabe destacar que está em curso uma 
revisão dos contratos de convênios, em que se 
procura redefi nir o papel dessas atividades de 
pesquisa e prestação de serviços, de tal forma que 
esses contratos sejam juridicamente perfeitos, 
economicamente viáveis, além de possuírem in-
discutível mérito acadêmico. A idéia é de que os 
convênios agreguem forte contribuição à PUC-
SP, contribuindo para a ampliação das parcerias e 
para a geração de receitas para a Universidade.

Paralelamente a isso, a Universidade está 
implementando um projeto de expansão de 
novos cursos de Graduação e novos projetos de 
extensão universitária.

Com relação às atividades já existentes, 
a expectativa é de um aumento do número de 
1.300 alunos (com receita mensal estimada em 
R$ 1.280.000,00) em janeiro de 2006, recupe-
rando o número de janeiro de 2005. Esse au-
mento do número de alunos será acompanhado 
de uma racionalização do contrato de trabalho 
do corpo docente.

As demais medidas de ajuste administra-
tivo e fi nanceiro estarão incorporadas na peça 
orçamentária de 2006. Salientamos que as me-
didas tomadas ao longo de 2005 deverão ser 
complementadas por outras medidas adicionais, 
que criem condições de sustentabilidade fi nan-
ceira da PUC-SP, em 2006.

ENCAMINHAMENTO PARA 
TOMADA DE DECISÕES
Potencialidades e fragilidades

Dezembro de 2004 marcou a posse da 
Reitoria eleita em agosto. A primeira provi-
dência da equipe gestora foi renegociar o en-
dividamento que ameaçava a continuidade das 
operações da instituição e se acumulava junto a 

quatorze instituições fi nanceiras. As negociações 
prolongaram-se por oito meses. Em agosto de 
2005, um acordo fi nanceiro com o Bradesco 
S/A e ABN AMRO REAL S/A possibilitou a 
quitação dos empréstimos anteriores e forneceu 
à Instituição mais R$ 20 milhões para capital de 
giro e despesas de natureza trabalhista. O con-
trato previa o pagamento da dívida em sessenta 
meses, com carência de quatorze meses para 
início do pagamento do principal. A taxa obtida 
foi signifi cativamente menor do que a média das 
taxas anteriormente praticadas. 

Complementando as iniciativas de rees-
truturação da dívida, outras alternativas foram 
implantadas, tais como: corte de gastos nas des-
pesas de consumo (água, energia elétrica, telefo-
nia, 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 de convênio, etc. Não obstante os es-
forços envidados, tais iniciativas não foram su-
fi cientes para reverter o quadro de desequilíbrio 
fi nanceiro. A instituição continuava a gerar um 
défi cit mensal de cerca de R$ 4 milhões, que 
persistiu até o fi nal de 2005. 

Apenas a folha de pagamentos consumia 
mais de 80% da receita anual da Universidade. 
Situações difíceis levam a medidas que nem 
sempre são aquelas que se desejam adotar, mas 
não há como evitar e não mais podem ser adia-
das. A Reitoria da PUC-SP implantou, com o 
apoio dos Colegiados Superiores, a racionaliza-
ção de contratos docentes e, de forma pactuada, 
procedeu às demissões indicadas pelos Depar-
tamentos, incluindo o PDV (Plano de Demis-
são Voluntária). Isso, contudo, não atendeu às 
necessidades. Em fevereiro de 2006, a Fundação 
São Paulo, amparada em seus estatutos e exer-
cendo a condição de Mantenedora, reformulou 
a composição da Secretaria Executiva, que pas-
sou a ser exercida por três Secretários. 

Agindo com base em estudos, a Secretaria 
Executiva, de forma colegiada, pela primeira 
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vez na história da instituição, viu-se obrigada 
a determinar o desligamento de signifi cativo 
número de funcionários e professores, com o 
objetivo de equacionar a folha de pagamentos 
às possibilidades fi nanceiras da Universidade. 
Tais medidas foram tomadas procurando pre-
servar ao máximo a qualidade do ensino, que há 
seis décadas distingue esta casa. A redução das 
despesas com a folha de pagamento através dos 
desligamentos deverá propiciar novo fôlego ao 
caixa da Universidade. 

A PUC-SP assume como opção acadê-
mica, política e administrativa um projeto de 
expansão para responder aos desafi os de susten-
tabilidade, de reconfi guração institucional e de 
redimensionamento do espaço. Para tal, conta 
com três novos campi: o de Santana, já em fun-
cionamento, inaugurado em março de 2005, 
e o de Barueri, que estará centrado, priorita-
riamente, em cursos de interesse da população 
local, como a Graduação em Educação Física, 
por exemplo. O terceiro novo campus, no Cen-
tro Velho da cidade de São Paulo, encontra-se 
ainda em fase de organização e planejamento. 
A expansão também se refere a novas áreas do 
saber, cursos novos e atualizados.

A oferta de bolsas da PUC-SP responde 
às suas fi nalidades comunitárias e ao seu certi-
fi cado público de fi lantropia. A Universidade 
ofereceu bolsas a cerca de sete mil alunos de 
Graduação em 2005, cuja renda per capita é 
comprovadamente inferior ao valor das mensa-
lidades escolares.

A responsabilidade social é marca fun-
damental da PUC-SP. Nessa medida, o com-
promisso público da Universidade expressa-se 
pelas parcerias com a sociedade e com diferen-
tes esferas governamentais, para realização de 
atividades desenvolvidas por professores, estu-
dantes e funcionários em projetos de extensão 
universitária, de pesquisa, de prestação de ser-
viços e de inclusão. Tudo isso é alimentado e 
realimentado pelo dinamismo da sua produção 
acadêmica e direcionado a demandas socioe-
conômicas, socioculturais e socioambientais, 
procurando imprimir em todas as suas ações o 
compromisso com a educação como um bem 
público. Vamos preservar essas características. 
O diálogo, por isso, deve ser um estilo de vida 
e a co-responsabilidade, uma disciplina assu-
mida por todos.
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