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APRESENTAÇÃO 

Desde 2004, a Comissão Própria de Avaliação da PUC-SP (CPA-PUCSP) 

vem se mobilizando para oferecer à Universidade melhores condições para se 

autoconhecer. Concebe a CPA-PUCSP que a Autoavaliação Institucional oportuniza a 

reflexão crítica sobre diferentes dimensões que constituem a vida da Universidade. Essa 

leitura criteriosa e orientada da realidade fomenta a construção de conhecimentos e a 

produção de diretrizes para a tomada de decisão. Ao assumir seu papel político e técnico 

para a construção e consolidação da cultura avaliativa como prática educativa, a CPA-

PUCSP adotou a imagem do “pingo n’água” como inspiradora do modo de produzir e 

difundir conhecimentos. Isso exige uma dinâmica de práticas avaliativas sustentada na 

construção de relações de cooperação entre os diferentes segmentos da Universidade, 

com vistas a favorecer não só o compartilhamento de informações, mas principalmente 

a criação de um ambiente de construção coletiva de leitura e produção de conhecimento 

sobre o trabalho que é desenvolvido no interior da Universidade, para o seu 

aperfeiçoamento. 

Este volume da coletânea de Relatórios de Autoavaliação Institucional, 

relativo ao IV Ciclo Avaliativo 2010-2012, tem o objetivo de difundir os conhecimentos 

sistematizados a partir dos resultados avaliativos dos primeiros anos do novo modelo de 

Universidade. 

O processo de implantação do referido modelo se mostrou uma tarefa 

desafiadora, pois, como todo processo de mudança, envolveu a desconstrução de modos 

de funcionamento muito consolidados e, de outro, a implementação de processos que 

atendam a uma nova perspectiva para enfrentar os problemas educacionais. Perspectiva 

esta que tem como núcleo central o esforço comum, cooperativo e solidário dos 

diferentes setores que integram a PUC-SP, visando à expansão da excelência nas 

atividades acadêmicas: na pesquisa, no ensino e na extensão. 

Neste IV Relatório de Ciclo, está exposto, de forma sucinta, o caminho 

percorrido, considerando o contexto descrito e os conhecimentos construídos com base 

na análise dos resultados alcançados pela Universidade na implantação desse novo 

modelo de Universidade. A Autoavaliação Institucional constitui-se, nesse cenário, 

valiosa ferramenta de reflexão crítica sobre tal processo de construção e implantação.  
 

Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa 
Coordenadora da CPA da PUC-SP 
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INTRODUÇÃO 

O IV Relatório de Autoavaliação Institucional, exigência legal do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), é produto do trabalho de Autoavaliação Institucional 

referente ao acompanhamento e avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI 2010-2015) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). O 

referido PDI foi pautado no Redesenho da Universidade, que, ao propor um novo 

modelo de universidade, teve por finalidade ampliar as condições estruturais do 

funcionamento acadêmico/administrativo e garantir as bases para a continuidade do 

processo histórico de evolução da PUC-SP. Observe-se que, posteriormente, a proposta 

aprovada do Redesenho consubstanciou-se no Estatuto Geral da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (2008). 

O presente Relatório, sob a coordenação da Comissão Própria de Avaliação 

da (CPA-PUCSP), integra uma coleção de volumes anteriormente produzidos sobre a 

PUC-SP e voltados não só para gestores, funcionários, professores e alunos, mas 

também para a comunidade externa, incluindo pesquisadores e agentes do poder 

público. Bem por isso, ao atender a diferentes demandas, os relatos produzidos com 

base nos anos de 2010 e 2011, têm como propósito coletar e sistematizar informações, 

de modo a provocar encaminhamento para tomada de decisão – virtude que todo 

trabalho avaliativo deve possuir.  

De 2004 a 2012, incluindo este volume, já foram produzidos quatro 

relatórios de ciclo, cada um deles abrangendo três anos, além de três relatórios anuais. 

No 1º Ciclo avaliativo, tendo com base de dados 2004-2005, o projeto de 

autoavaliação trabalhou na perspectiva de construir uma visão panorâmica descritiva de 

cada uma das inúmeras facetas das diferentes dimensões institucionais, de modo a 

possibilitar a compreensão do funcionamento geral da Universidade. As matrizes 

avaliativas foram construídas com ampla participação de diferentes segmentos e setores 

da PUC-SP, que auxiliaram na definição dos problemas a serem analisados, dos 

critérios e, ainda, dos indicadores que orientam o processo de coleta e análise de dados. 

A coleta e a sistematização dos dados implicaram a aplicação de diferentes 

procedimentos, com prevalência de questionários on-line e entrevistas. Para a ampliação 

e a legitimação das análises, foram construídos espaços de interlocução, devolutiva dos 

resultados e definição de encaminhamentos para tomadas de decisões. 
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O 2º Ciclo avaliativo, desenvolvido com a base de dados 2006-2007, foi 

construído na perspectiva de dar continuidade ao processo de desvelamento do projeto 

pedagógico vivido pela Universidade. Buscou-se qualificar a avaliação institucional 

como processo permanente de elaboração do conhecimento e de intervenção prática, 

visando à mobilização para problematização e busca de soluções, enfocando, portanto, 

transformação, aperfeiçoamento e expansão da Universidade. Com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento sobre a realidade vivida no interior da Instituição e o 

entendimento sobre como diferentes relações entre as dimensões investigadas 

interferem no processo universitário, uma nova dinâmica avaliativa foi implementada. 

Neste segundo ciclo, as práticas avaliativas, além de abrangerem todas as dimensões 

institucionais, estiveram especialmente voltadas para as questões do ensino, pesquisa e 

extensão, por meio de projetos específicos, tais como: Estudo dos Resultados do Enade; 

Avaliação de Curso de Graduação; Avaliação Docente pelo Aluno; Estudo Avaliativo 

com Egressos. 

O 3º Ciclo avaliativo, desenvolvido com a base de dados 2008-2009, 

destacou uma peculiaridade em comparação aos relatórios anteriores, considerando-se a 

sistemática de avaliação adotada. Assim, além da continuidade do trabalho de 

monitoramento das ações institucionais previstas nas dez dimensões propostas pelo 

SINAES (Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004), tendo como base de dados 2008 e 

2009, a CPA-PUCSP assumiu uma nova tarefa: realizar a análise avaliativa do 

cumprimento das metas institucionais, tendo em vista que o fim do terceiro ciclo 

coincide com o encerramento da vigência do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI 2005-20091. 

O 4º Ciclo avaliativo, descrito no presente relatório, utilizou como base de 

dados os fatos e acontecimentos realizados na Universidade entre 2010-2011 e 

concentrou atenção na implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 

20010-2015). O PDI pretendeu apresentar-se à comunidade interna e externa como um 

indicador da capacidade da PUC-SP de renovar-se, investindo num conjunto de objetivos 

e metas que permitam dinâmicas mais ágeis e integradas para a realização das 

atividades-fim: ensino, pesquisa e extensão. 

                                                                 
1 O Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC-SP – 2005-2009 teve sua vigência até o final do 1º 

semestre de 2010. 
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Tal foco de análise se justifica na medida em que o PDI 2010-2015 

pretendeu atender às especificidades levantadas no Redesenho, adequando a Instituição 

às dimensões de seu crescimento, à luz do que recomendam as modernas técnicas de 

ensino, pesquisa, administração e de acesso ao mercado de trabalho (Estatuto da PUC-

SP, p.9). 

Para o novo modelo foi elaborada uma estrutura Universitária, descrita nas 

novas versões do Estatuto do Regulamento Geral da Universidade, contendo uma rede 

complexa de relações, constituída por diferentes níveis de hierarquia: Reitoria, Vice-

reitoria, Pró-Reitorias, Faculdades, Coordenadorias, Conselhos Superiores, Câmaras e 

Subcâmaras etc. A instalação de cada uma dessas distintas instâncias Universidade 

demandou a elaboração de diferentes planos de ação – regulamentos, programação, 

planejamento e gerenciamento de ações – ratificando ou retificando as ações passadas 

nas esferas da gestão. O conjunto formado por esses documentos oficiais, somado ao 

PDI (2010-2015), constitui o apoio estrutural para o desenvolvimento do Projeto 

Institucional da PUC-SP para o próximo quinquênio. 

A CPA-PUCSP participou do Grupo de Trabalho responsável pela 

elaboração da minuta PDI (2010/2015) e propôs uma dada disposição e 

consequente organização das metas que pudessem favorecer um projeto de 

monitoramento institucional. Considerando essa estrutura, organizou sua 

metodologia de trabalho, privilegiando o acompanhamento dos três grandes 

objetivos e suas respectivas metas. Os três objetivos gerais podem ser assim descritos: 

1) ampliar o nível de excelência acadêmica da Universidade (29 metas); 2) fortalecer 

ações de compromisso social (10 metas); e 3) aprimorar a gestão acadêmica, a 

administrativa e a financeira (22 metas).  

Também neste ciclo avaliativo, a CPA-PUCSP manteve os mesmos 

princípios que definiu desde o 1º ciclo avaliativo. São eles:  

• Participação qualificada – Trata-se de um tipo diferenciado de 
participação baseada no respeito aos sujeitos pela sua vivência e inserção na 
Universidade. Assim, assegura-se a presença de atores diretamente 
envolvidos com o objeto de avaliação, compondo relação dialógica com 
outros que vivem o ambiente institucional. Espaços de diálogos com esses 
interlocutores qualificados são estruturados nas principais fases do processo, 
assegurando-se, também, envolvimentos e participações diferenciadas de 
toda a comunidade. 
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• Legitimação – Esse princípio implica processos de validação pela 
comunidade dos principais encaminhamentos do trabalho de avaliação, 
favorecendo a participação reflexiva dos diversos segmentos em fóruns de 
autoavaliação institucional e em oficinas de trabalho. A preparação prévia 
de materiais pela CPA-PUCSP, com base em estudos exploratórios tanto de 
experiências internas como externas, conceituais e operacionais, favorece a 
participação ativa da comunidade na elaboração das Matrizes de Avaliação, 
na construção dos instrumentos de avaliação, na análise dos dados e nos 
encaminhamentos para tomada de decisões. Nesse processo, a legitimação 
vai se efetivando em diferentes momentos e se integrando ao cotidiano do 
processo pedagógico administrativo institucional. 

• Difusão e propagação do conhecimento – A adoção desse princípio 
implica um processo avaliativo desencadeador, cuja imagem pode ser 
metaforicamente expressa pela gota que, caindo na superfície da água, 
produz movimentos circulares da propagação de seu impacto. 
Acompanhando ainda a imagem, esse processo segue formando grandes 
círculos que se mantêm em movimentos contínuos e cada vez mais 
abrangentes, permitindo a ampliação da compreensão da realidade. 

• Integração formativa – Trata-se de uma preocupação em integrar os 
dados institucionais resultantes das diferentes avaliações envolvendo a 
PUC-SP, favorecendo sua disseminação e utilização para tomada de 
decisões. Permite que o diagnóstico e o controle da Instituição partam de um 
projeto específico da própria Universidade. Busca-se superar a tendência à 
burocratização e à departamentalização das informações avaliativas, que, em 
muitos casos, ficam reduzidas a respostas ou pronto atendimento às 
exigências do MEC/Inep. Como parte constitutiva desse eixo, inclui-se a 
formação de educadores e gestores da Universidade para a utilização dos 
resultados das avaliações como ferramenta para a orientação das ações 
gestoras nas diferentes dimensões da Instituição. A integração assume um 
caráter formativo entre os avaliadores, na medida em que passam a partilhar 
com a comunidade a responsabilidade pela coleta e utilização dos dados 
avaliativos. 

 

A realização do monitoramento exigiu a tomada de decisões compartilhadas 

envolvendo setores da comunidade universitária – Reitoria e Pró-Reitorias, Faculdades, 

Coordenadorias, Departamento de Recursos Humanos (DRH), Secretaria de 

Administração Escolar (Sae), Controladoria, Consultoria Técnica de Apoio à Gestão 

Acadêmica (Consulteg), entre outros –, que se interconectam, buscando unir práticas 

coletivas.  
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Essas práticas podem ser observadas nos apoios operacionais e 

especialmente tecnológicos fornecidos pela Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) 

para agilização dos processos investigativos, responsabilização dos agentes envolvidos, 

elaboração de protocolos, construção de instrumentos de coleta de dados e orientação, 

entre outras. Também houve necessidade de ampliar o suporte às atividades da CPA-

PUCSP no que tange à comunicação ágil, como o aperfeiçoamento do seu site e a 

elaboração de boletins informativos digitais com o encaminhamento dos resultados 

avaliativos para os processos decisórios.  

Mesmo considerando os avanços conquistados, ainda foram apontados os 

desafios para ultrapassar a dispersão de informações na Universidade. A superação 

dessa condição só poderá ser alcançada mediante ao fortalecimento de um sistema de 

cooperação, entre solicitante e fornecedor de dados, dentro do qual o projeto de 

Autoavaliação Institucional deve constituir-se em pilar de estruturação, visando à 

integralidade da Universidade. 

Na proposição do trabalho avaliativo, dada essa peculiaridade com vistas à 

diminuição da dispersão, manteve-se para o atual ciclo avaliativo uma sistemática 

voltada, em parte, para o atendimento de uma demanda que exige a proposição de dados 

longitudinais. Tal proposta permitiu a realização de análises comparativas entre os 

indicadores de desempenho da Universidade, também explorados nos ciclos avaliativos 

anteriores. 

Para esse IV Ciclo, ampliou-se o espectro analítico, investindo na ampliação 

da Dinâmica Avaliativa que passou a considerar, nas análises, variáveis mais 

qualitativas. Ao final, são propostas recomendações para a superação de alguns pontos 

referentes às diferentes dimensões da Universidade. Ressalte-se que, para o ano de 

2013, a Universidade encontra-se em processo de instalação de uma nova gestão 

administrativa, com outros desafios sendo pautados por diferentes níveis da gestão – 

Reitora e Vice-Reitor; Pró-Reitores, Chefe de Gabinete e Assessores – que poderão 

utilizar os resultados avaliativos para melhor direcionar seus projetos de ação. 

A informação sistematizada é um fator decisivo para o desenvolvimento do 

Projeto de Universidade, pois é um recurso indispensável tanto para a compreensão dos 

limites do contexto interno como no relacionamento da Universidade com o externo.  
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Nesse sentido, as informações sistematizadas e fiáveis, somadas às análises 

qualitativas, juntas assumem, hoje em dia, uma importância crescente, pois são a base 

para uma boa gestão que deseja ampliar seu potencial de resposta às solicitações 

concorrenciais. Há consciência de um caminho a percorrer ainda; no entanto, quando os 

resultados da avaliação se tornarem orientadores das tomadas de decisão, esse processo 

se tornará mais ágil.  

Sendo assim, a Autoavaliação Institucional, realizada neste IV Ciclo 

Avaliativo, teve por objetivos: 

• Produzir indicadores institucionais de diagnóstico e regulação que deem 
subsídios para ações gestoras, tendo em vista a reorientação dos rumos do 
desenvolvimento das ações previstas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI); 

• Organizar as informações produzidas pela autoavaliação, visando à 
divulgação/devolutiva para a comunidade com foco nas Políticas 
Educacionais e de Pessoal; 

• Sistematizar e integrar resultados das avaliações e informações sobre a 
PUC-SP, utilizando bancos de dados relacionais numa perspectiva 
multidimensional; 

• Promover reflexão em parceria com instâncias gestoras, como 
Coordenação de Curso, Direção de Faculdade, Pró-Reitorias, entre outros, 
sobre o desempenho e o perfil de cursos, definindo mudanças que possam 
contribuir para o aperfeiçoamento institucional com base em estudo 
longitudinal realizado pela CPA-PUCSP. 

 

Assim, o Relatório do IV Ciclo de Autoavaliação Institucional, que inaugura 

o acompanhamento da vigência do PDI 2010-2015, apresenta-se como um documento 

capaz de resguardar aspectos históricos da Universidade descrevendo, ao mesmo tempo, 

os caminhos percorridos de forma compartilhada e as recomendações para o triênio 

inaugural do referido Plano.  

O resultado de três anos desse trabalho avaliativo se configura, neste Relatório Final de 

Autoavaliação Institucional, em três partes: Parte 1: Contexto referencial e metodológico; Parte 2: 

Políticas educacionais e de pessoal; e Parte 3: Institucionalização das práticas avaliativas. 
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I – Contexto do trabalho avaliativo 

 

I – Contexto do trabalho avaliativo e metodológico 
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I. 
CONTEXTO DO TRABALHO AVALIATIVO 

O Redesenho da Universidade exigiu adaptações no âmbito de diferentes 

aspectos da gestão administrativa e acadêmica, gerando novas orientações norteadoras 

expressas em diferentes documentos oficiais: Estatuto e Regimento Geral da PUC-SP 

portarias, deliberações e atos. 

A comparação entre o anterior Estatuto (2000) e o atual (2008) indica os 

aspectos da gestão que passaram por modificação. A figura do Vice-Reitor foi 

implantada. As antigas vice-reitorias foram substituídas pelas Pró-Reitorias que são 

responsáveis pelos processos de implantação das Câmaras e das Subcâmaras, espaços 

consultivos também criados a partir do Redesenho. 

A lista de itens que descrevem as finalidades da Universidade foi ampliada. 

Quando se compara a lista descrita no atual Estatuto com a lista apresentada no anterior, 

verifica-se que o número de itens foi ampliado de doze para catorze. Dois acréscimos 

foram assim registrados: 

1) Organizar atividades de extensão de modo a responder aos múltiplos 

desafios da realidade presente; 

2) Desenvolver atividades na área da inovação tecnológica. 

 

Esses itens correspondem ao atendimento à crescente demanda de 

ampliação da interação entre atividade acadêmica e a realidade social que cerca a 

Universidade. É no processo educativo, cultural e científico que se articulam o ensino e 

a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a articulação entre Universidade e 

sociedade. A inovação tecnológica é o produto articulado entre os três eixos Ensino, 

Pesquisa e Extensão, pois impulsiona a disseminação do conhecimento. A Universidade 

está em permanente produção científica e coloca à disposição da comunidade que a 

cerca os conhecimentos em diferentes oportunidades e formas. O desafio proposto pelo 

Redesenho, por exemplo, não foi referente apenas à aquisição de novas tecnologias de 

armazenamento de dados e monitoramento de ações e informações, mas a 

disponibilidade do conhecimento/informação junto à comunidade interna e externa. 
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O Redesenho também propôs novas abordagens no âmbito da centralização 

das ações, bem como da participação efetiva da comunidade interna. A centralização 

pode ser exemplificada com o atendimento aos alunos com a consolidação da Secretaria 

de Administração Escolar (Sae). A implantação desse setor mobilizou o conjunto de 

todas as Faculdades exigindo, inclusive, a admissão de um novo paradigma quanto ao 

atendimento ao aluno. A participação, indicador qualitativo de programas democráticos, 

foi ampliada graças à criação das Câmaras, colegiados que se compõem por meio de um 

conjunto normativo de ações retiradas do Regimento Geral da PUC-SP, cuja finalidade 

é assessorar o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) nas questões de sua 

competência. 

Tais colegiados são órgãos de caráter consultivo e são constituídos por 

grupos de liderança que, por participarem do cotidiano universitário, têm grande 

potencial para elaboração de proposições das mais variadas naturezas – política 

educacional e do desenvolvimento do ensino da pesquisa da extensão nas Faculdades, 

definindo as prioridades; normas e orientações técnicas para elaboração e tramitação de 

programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão das Faculdades. As constituições 

das Câmaras no período entre 2010 e 2011 podem ser assim descritas: 

• Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: Pró-Reitor de Graduação ou 
seu representante; Pró-Reitor de Educação Continuada ou seu representante; 
Coordenadores de Programas de Pós-Graduação; Coordenador de Pesquisa; 
Líderes de Pesquisa, membros de cada um dos Conselhos das Faculdades; 
Pesquisadores com liderança interna e externa, nacional e internacional, nas 
suas áreas; Representante discente dos Cursos de Graduação; Representante 
discente dos Cursos de Mestrado; Representante discente dos Cursos de 
Mestrado Profissional; Representante discente dos Cursos de Doutorado; 
Presidente dos Comitês de Éticas em Pesquisa da PUC-SP; Presidente do 
Comitê Local do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica –
PIBIC, escolhido pela própria Câmara e Representante dos funcionários 
administrativos. 

• Câmara de Graduação: Pró-Reitor de Graduação, seu presidente; 
Coordenadores de Curso de Graduação; representante discente dos Cursos 
de Bacharelado; representante discente dos Cursos de Licenciatura e 
representante discente dos Cursos de Tecnológicos. 

• Câmara de Educação Continuada: Coordenador da Cogeae; 
Coordenadores de Coordenadorias afins; Representantes dos Coordenadores 
de Cursos de Educação Continuada; Representante discente dos Cursos de 
Especialização; e Funcionário da Cogeae.  
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As proposições advindas das Câmaras são avaliadas pelo Cepe que, no 

modelo da nova Universidade, tem como atribuições, segundo o Art. 27 do Estatuto 

Geral da PUC-SP (2008, p. 46-47): 

I. zelar pelos padrões de qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão em 
toda a PUC-SP; 

II. assegurar e orientar a avaliação, interna e externa dos programas e 
projetos institucionais das Faculdades; 

III. assegurar e orientar a autoavaliação dos cursos; 

IV. orientar e acompanhar as Faculdades na implementação da política 
educacional e de desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão 
fixada pelo CONSUN; 

V. apreciar o parecer de mérito dos Projetos Pedagógicos dos cursos e as 
propostas de alteração, encaminhando-os à homologação do Consun; 

VI. apreciar relatórios e pareceres encaminhados pelas Câmaras; 

VII. homologar o relatório de avaliação contínua de professor para ingresso e 
promoção nas categorias de Assistente Mestre e Assistente Doutor; 

VIII. promover com base nos Planos Acadêmicos a avaliação da produção 
didática e científica dos Departamentos, encaminhando relatórios às 
Faculdades; 

IX. definir o quadro de vagas do vestibular encaminhando-o à aprovação do 
Consun, após a aprovação do Consad; 

X. definir o quadro de vagas para a carreira do magistério encaminhando-o à 
aprovação do Consun, após a aprovação do Consad; 

XI. elaborar e alterar o seu próprio Regulamento, submetendo-o à aprovação 
do Consun, ouvido o Consad. 

Os diferentes tipos de avaliação realizados pelo Cepe criaram novas 

exigências para o colegiado. Tais exigências foram estendidas, após o Redesenho, 

também para os demais setores da organização administrativa – Reitoria, Pró-Reitoria, 

os colegiados superiores (Consun e Consad), os órgãos colegiados deliberativos 

(Conselho de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Complad) e Conselho de 

Cultura e Relações Comunitárias (Ceccom] ) – que tiveram suas atribuições revistas no 

Estatuto. 

No período entre 2010 e 2011, além da adaptação e implantação desse 

processo de novas atribuições estatutárias, a Universidade viveu um intenso processo de 

avaliação externa (que será explicitado mais adiante), sob a orientação do Ministério da 

Educação e Cultura e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (MEC/Inep).  
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Tal processo estava voltado para os cursos de graduação, tecnológicos, 

sequenciais presenciais e a distância, segundo a Portaria nº 40, de 2007, republicada em 

dezembro de 2010.  

Diante desse contexto, foi proposta uma dinâmica avaliativa capaz de 

contemplar aspectos do processo que se relacionam às mudanças que a Universidade 

vivenciou no período entre 2010 e 2011. Tais aspectos poderiam representar elementos 

mais abrangentes da realidade social da qual o PDI 2010-2015 emerge, fazendo 

interagir suas dimensões, objetivos e metas. Tais inter-relações caracterizariam o 

ambiente “real” de um Projeto de uma nova Universidade. 

Em resumo, a Autoavaliação Institucional deste IV Ciclo Avaliativo 

pretendeu, com os dados coletados entre 2010 e 2011, a análise  

1. das metas do PDI (010-2015) a partir dos indicadores e critérios, tendo 
como base as Matrizes de Autoavaliação Institucional construídas com 
participação da comunidade universitária; 

2. quali-quantitativa dos relatos de Conselhos Deliberativos da 
Universidade – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e Conselho 
de Cultura e Relações Comunitárias (Ceccom), – durante a implantação do 
Redesenho (2010-2011). 

 
Procedimentos avaliativos 

O desenvolvimento do trabalho no IV Ciclo considerou os objetivos e metas 

propostos no PDI (2010-2015). O monitoramento das ações desenvolvidas na 

Universidade no período entre 2010 e 2011, e, em alguns casos, os dados coletados na 

primeira metade do ao de 2012 teve como objetivo a construção de conhecimentos, 

considerados importantes para medidas de ajustes necessárias ao desenvolvimento das 

ações, bem como para a otimização de resultados esperados em relação às diferentes 

metas avaliadas. Além disso, adotou-se essa sistemática avaliativa também pelo caráter 

de análise histórica, que possibilitará o acompanhamento das metas que têm seu término 

previsto para 2015, ou seja, no próximo V Relatório de Ciclo. O movimento que se 

instalou planeja antecipadamente os elementos avaliativos que serão explorados para o 

próximo ciclo, complementados com análises de ações que se desencadearão 

futuramente nos próximos dois anos de vigência do Plano de Desenvolvimento 

Institucional.  
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Neste Relatório de Ciclo, é destacada uma especificidade em comparação 

aos relatórios anteriores, considerando-se a sistemática de avaliação adotada. Assim, 

além da continuidade do trabalho de monitoramento das ações institucionais previstas 

nas dez dimensões propostas pelo Sinaes (Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004), a 

CPA-PUCSP ampliou seu foco de análise. Para a exploração qualitativa e quantitativa 

dos relatos do Cepe e do Ceccom, a CPA-PUCSP organizou, sistematizou e analisou as 

informações disponibilizadas nas atas dos referidos conselhos. 

Para explorar as temáticas das atas, foi utilizado o software Analyse 

Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE). Esse método 

informatizado, considerado como exploratório, realiza análise estatística dos vocábulos 

(repetições e sucessões de palavras), com vista a explorar, de maneira totalizante, as 

referidas atas que passaram a compor o corpus da pesquisa.  

A análise das atas possibilitou outros olhares e novos significados ao 

conjunto de elementos para caracterizar os elementos constituintes das políticas 

propostas e vivenciadas na Universidade nos 31 encontros do Cepe e 21 encontros do 

Ceccom, realizados entre 2010 e primeiro semestre de 2012. 
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I 
ENSINO 

 

A Autoavaliação Institucional da Universidade tem procurado analisar o 

trabalho de formação oferecido pela PUC-SP no âmbito do ensino, integrado à pesquisa 

e à extensão pelas condições institucionais que garantem sua manutenção. Realiza o 

acompanhamento das ações desencadeadas com o objetivo de oferecer elementos para 

que a Universidade mantenha e aperfeiçoe seu padrão de excelência. Cabe à avaliação 

da Dimensão Ensino focalizar as especificidades do ensino na Instituição.  

O Ensino no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI  

As ações voltadas para o ensino na PUC-SP são orientadas pelas diretrizes 

constantes no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI).  

A formação universitária e profissional na PUC-SP, conforme consta do 

PDI 2010-2015 (p. 16), em coerência com o Estatuto e Regimento da Universidade, 

bem como com seu PPI, deve ser planejada com a observância dos seguintes princípios:  

• Qualificação, que leve o estudante a desenvolver sua capacidade de lidar 

com problemas e buscar soluções, assegurada pelo rigor teórico, 

metodológico e técnico na apreensão dos conhecimentos, na sistematização 

e na produção de conhecimentos específicos de cada área e na sua 

articulação com áreas complementares, sobretudo com a Teologia, enquanto 

busca a Verdade de Deus; 

• Elevado padrão de competência profissional pelo domínio de instrumental 

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

para a atuação nas diversas realidades e âmbitos de pesquisa e exercício 

profissional; 

• Articulação das dimensões investigativas e interventivas próprias das áreas 

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

do curso, de espaços para a pensamento crítico e autônomo; 
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• Flexibilidade no planejamento curricular, possibilitando a definição e 

organização das diversas atividades que compõem a organização curricular 

dos Projetos Pedagógicos, de modo a garantir ao estudante uma formação 

que lhe proporcione acompanhar, criticamente, as transformações sociais, 

culturais, científicas e tecnológicas; 

• Valorização do trabalho interdisciplinar; 

• Interação entre teoria e prática, articulada aos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos; 

• Compromisso ético-social como princípio formativo, perpassando o 

conjunto de formação curricular; 

• Respeito às competências e atribuições previstas na legislação de cada área 

específica de formação. 

 

Em atendimento a esses princípios e assegurando a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, as atividades de ensino são realizadas por diferentes 

modalidades de cursos, quer sejam de graduação, sequenciais, pós-graduação stricto e 

lato sensu e de formação continuada. Tais atividades devem ser articuladas, garantindo 

a organização do sistema de ensino da PUC-SP. 

São apresentadas, a seguir, as políticas de Ensino constantes do PDI, 

resguardando as especificidades das diferentes modalidades de formação oferecidas pela 

PUC-SP.  

Quanto à Graduação, a política definida no PDI tem sua principal marca 

centrada 

em formar profissionais qualificados na construção do conhecimento científico, 

filosófico e cultural; tudo isso articulado ao mundo do trabalho, diante de 

demandas contemporâneas que trazem necessidades de novas formações a serem 

atendidas. A política da graduação, nesse sentido, é tradição e renovação, sempre 

com a marca da PUC-SP: qualidade acadêmica, formação interdisciplinar, crítica e 

humanista, postura ética, compromisso político e social de transformação do 

mundo que vivemos. (PDI 2010-2015, p.22-23)  
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São as seguintes as diretrizes que devem pautar a Graduação na 

Universidade (PDI, p.23-24): 

• graduação com caráter generalista, garantindo a formação acadêmica do 
aluno para se colocar em relação às demandas atuais com domínio dos 
fundamentos que sustentam as bases do conhecimento existente; 

• formação básica, capacitando o aluno para o diagnóstico e a resolução de 
problemas ante os desafios da ação profissional, preparando-o, como sujeito 
de sua própria formação; 

• reconhecimento do estágio como dimensão indissociável do processo de 
formação do aluno, assegurada pela supervisão acadêmica e profissional; 

• favorecimento de condições de acesso e permanência na Universidade de 
pessoas dos diferentes grupos sociais, portadores de necessidades especiais 
e sujeitos de diferentes experiências culturais e educacionais; 

• projetos pedagógicos dos cursos articulados com os Projetos 
Institucionais, tendo como base a interdisciplinaridade; 

• indissociabilidade das dimensões de ensino, pesquisa e extensão; 

• consideração da dimensão formativa e informativa no processo de 
ensinar e aprender, como base na compreensão do alunado em suas 
inserções de classe social, de gênero e de religião, em suas expressões de 
valores sociais, culturais, ideológicas e étnico-raciais. 

 

No âmbito da Graduação, foram diferenciados no PDI 2010-2015 (p.27) os 

pressupostos que norteiam as Licenciaturas, assim expressos: 

• identidade(s) dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado vinculada(s) à 
estrutura temática e epistemológica da área de saber; 

• prática de pesquisa voltada às problemáticas do processo de ensinar e 
aprender e às demandas da realidade escolar norteadora da formação 
profissional e da organização interna dos cursos; 

• articulação entre as diferentes áreas de conhecimento no interior de 
projetos de atividades e pesquisas comuns; 

• garantia ao aluno cursar simultaneamente a Licenciatura e o 
Bacharelado. 

Os Cursos Superiores de Tecnologia, oferecidos pela universidade 

também no âmbito da Graduação, estão destacados no PDI como formação que busca 

responder aos movimentos atuais da sociedade em direção ao aperfeiçoamento de 

profissionais que atendam com eficácia às tendências ligadas à tecnologia de vanguarda.  

Com essa perspectiva, os Cursos Superiores de Tecnologia da PUC-SP 

pretendem  
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formar o aluno com uma ampla visão humanista, por sua vez, associada a uma 
vigorosa formação tecnológica. Tais perspectivas devem garantir a formação de um 
profissional antes de tudo sujeito do seu processo, quer durante sua formação, quer 
durante sua atuação como trabalhador cidadão no mercado. Assim, seu 
desempenho é fortemente marcado por atuação profissional competente, habilidade 
tecnológica, capacidade crítico-investigativa e empreendedora própria de quem 
domina o conhecimento e a produção do conhecimento de sua área. Isso expressa 
autonomia de pensar e atuar em relação às necessidades do mundo do trabalho que 
sustenta a capacidade de inserção tecnológica, que é marca desses cursos na PUC-
SP. (PDI 2010-2015, p.27) 

 

Quanto à Pós-Graduação, a política desse nível de formação na 

Universidade é assim explicitada no PDI 2010-2015 (p. 29): 

 

Uma visão estratégica da área de Pós-Graduação, considerando um 
planejamento eficaz, pode ser focalizada sob diferentes perspectivas: 

(i) direcionamento epistemológico, aspecto que pressupõe a identificação 
de quais são e serão os focos de necessidades em longo prazo no que se 
refere à pesquisa, no âmbito nacional e no internacional, e que precisariam 
ser incentivados e implementados na PUC-SP; 

(ii) aumento da qualidade e da quantidade da produção científica das 
áreas de pesquisas já existentes na Universidade; 

(iii) qualificação docente para as Universidades do país e do exterior, 
assim como para a formação de pesquisadores para os mais diversos 
centros, tanto nacionais como estrangeiros; 

(iv) desenvolvimento de pesquisa aplicada , objetivando a criação de bens e 
serviços à sociedade; 

(v) incentivo à formação de centro de pesquisa em áreas inovadoras, como 
a da política científica e a organização do conhecimento por meio de cursos 
e centros de pesquisa que ajudem a formar gestores bem articulados, 
reflexivos, críticos e criativos; 

(vi) formação de polos que agreguem as linhas de força de centros e grupos 
de pesquisa já consolidados, com a finalidade de envolver e incentivar 
outros grupos e estudantes, sobretudo, aqueles em seu início de carreira. 
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O PDI 2010-2015 definiu também as preocupações da Universidade para 

com a concretização de ações voltadas ao aperfeiçoamento do ensino, incluindo a 

melhoria da qualidade das atividades e o dimensionamento da expansão da oferta de 

cursos. 

Consoantes com as políticas, diretrizes e pressupostos, estão definidas no 

PDI 2010-2015 (p.10) metas específicas para o Ensino apresentadas, a seguir: 

• Redimensionamento da pertinência e da expansão das modalidades de 
formação oferecidas, levando em conta a oferta, a demanda e as condições 
institucionais; 

• Efetivação de uma política para a modalidade de ensino “Educação a 
Distância – EaD”, com investimentos na infraestrutura tecnológica e 
capacitação docente; 

• Implementação do doutorado nos nove Programas com mestrado, 
seguindo os referenciais de qualidade dos Projetos Institucionais da 
Universidade e da Capes; 

• Implantação de política de internacionalização dos cursos de 
graduação; 

• Ampliação e incentivo à internacionalização dos Programas de Estudos 
Pós-Graduados, assim como ações de solidariedade no país (ex. Minter e 
Dinter); 

• Apoio e implantação de iniciativas de criação de mestrados 
profissionais.  

• Ampliação das atividades de formação continuada para atingir um 
público interno e externo amplo e diversificado, buscando parcerias com a 
iniciativa pública e privada; 

• Aperfeiçoamento da implementação de Projetos Pedagógicos de Curso 
(PPC), considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e documentos 
oficiais da Universidade, especialmente o PDI, o PPI, o Estatuto e o 
Regimento Geral; 

• Aprimoramento dos processos de ensinar e aprender, levando em 
consideração aspectos didáticos associados às novas tecnologias e 
inovações das áreas. 
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Avaliação das Metas/Propósitos do PDI voltadas para o Ensino 

A avaliação da Dimensão Ensino buscou, portanto, analisar o cumprimento 

das metas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 

2010-2015), para os dois primeiros anos de vigência (2010 e 2011), na perspectiva de 

dimensionar os avanços concretizados, no atendimento às prescrições previstas para o 

aperfeiçoamento do ensino na Universidade.  

A sistemática adotada manteve a preocupação de produzir análises 

comparativas, situando o compasso das ações de 2010 e 2011 frente aos resultados 

avaliativos do período de vigência do PDI anterior – 2005-2010. Tais análises foram 

orientadas por critérios avaliativos, tendo em vista oferecer elementos à orientação das 

ações voltadas para o ensino que permitam cumprir as metas previstas pelo PDI em 

vigor. 

Para realizar a análise avaliativa, as metas e propósitos institucionais 

voltados para o Ensino foram organizados em quatro Domínios, que, no seu conjunto 

contemplam as ações desenvolvidas pela universidade nesta dimensão. Tais domínios 

constam da Matriz de Avaliação da dimensão, construída pela comunidade e que tem 

orientado o trabalho de autoavaliação institucional desde 2004. 

A figura, a seguir, permite visualizar as Metas/Propósitos do PDI 2010-2015 

relativos à Dimensão Ensino, acompanhadas de cronograma de implementação e os 

Domínios avaliativos a elas associados. 
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Figura 2.1: Metas/Propósitos do PDI 2010-2015 e domínios avaliativos considerados na 
avaliação da Dimensão Ensino 
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Domínio avaliativo: Oferta e demanda de formação na PUC-SP 

Este domínio avaliativo abrange cinco Metas, conforme indicadas na figura 

anterior. 

Em relação à Oferta de formação pela universidade, nas diferentes 

modalidades e níveis, a meta proposta assinala um “redimensionamento da pertinência e 

da expansão das modalidades de formação oferecidas, levando em conta a oferta, a 

demanda e as condições institucionais” (PDI 2010-2015, p.10). 

Os dados do período 2010-2011 e início de 2012 mostraram que a PUC-SP 

cuidou da expansão da oferta de formação, associada a estudos e projeções, que geraram 

novas ampliações, redimensionamentos e diversificação de oferta.  

Em 2010, com a oficialização do campus Ipiranga, a Universidade se 

estruturava com 06 campi que guardam características bastante peculiares, refletindo a 

história da origem de cada campus e as condições do entorno social da realidade onde 

estão geograficamente inseridos. São eles: Monte Alegre, Marquês de Paranaguá, 

Sorocaba, Santana, Barueri e Ipiranga. 

 Foram mantidas as modalidades de formação oferecidas, ou seja, 

Graduação, Superior de Tecnologia, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, 

Educação Continuada, Cursos Sequenciais e Educação a Distância.  

Algumas meta constantes do PDI 2010-2015 são pertinentes a modalidades 

específicas de formação e serão avaliadas quando da análise de cada modalidade. 

 

 

Graduação 

A PUC-SP ofereceu, em 2011, a formação em Graduação a um total de 

15393 estudantes. Para atender a esse contingente de alunado, a Universidade 

disponibilizou 54 cursos de graduação, nos seis campi, incluindo Bacharelados, 

Licenciaturas e Superiores de Tecnologia, como mostra na tabela a seguir:  
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Tabela 2.1.1: Cursos de graduação por Faculdade e turnos oferecidos pela PUC-SP em 
2011 

Campus Faculdade Curso Turno 
Nº de 
alunos 
2011 

M
on

te
 A

le
gr

e 

Ciências Humanas 
e da Saúde 

Fonoaudiologia M 56 

Psicologia 
MV/V

N 867 

Sequencial Psicologia  
MV/V

N 0 

Ciências Sociais 

Ciências Sociais M/N 220 
Geografia N 102 
Historia M/N 272 
Relações Internacionais M/N/V 657 
Serviço social M/N 213 
Turismo N 49 

Direito Direito M/N 2958 

Economia, 
Administração,  
Contábeis e 
Atuariais 

Administração M/N 2560 
Ciências Atuariais N 131 
Ciências Contábeis N 528 
Ciências Econômicas M/N 1720 

Educação Pedagogia M/N 280 

Filosofia, 
Comunicação,  
Letras e Artes 

Comunicação das Artes do Corpo M 116 
Comunicação e Multimeios N 189 
Comunicação Social – Jornalismo M/N 394 
Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda M/N 413 
Filosofia M/N 113 
Sequencial Filosofia M/N 0 
Letras: Bacharelado em Tradução 
Inglês/Port. N 0 
Letras: Licenc. Língua Esp. e Língua 
Portuguesa N 19 
Letras: Licenc. Língua Franc. e Língua 
Portuguesa M/N 39 
Letras: Lic. em Língua Ingl. e Língua 
Portuguesa. M/N 204 
Letras: Licenciatura em Língua 
Portuguesa M/N 46 
Secretario Exec. Trilíngue – Port./ 
Inglês/Espanhol N 1 
Secretario Executivo Bilíngue – Port./ 
Inglês N 11 
Sequencial Letras - Intérprete em Língua 
Inglesa N 59 
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(Continuação) - Tabela 2.1.1: Cursos de graduação por Faculdade e turnos oferecidos 
pela PUC-SP em 2011 

Campus Faculdade Curso Turno 
Nº de 
alunos 
2011 

M
ar

qu
ês

 d
e 

P
ar

an
ag

uá
 

Ciências Exatas e 
Tecnologia 

Ciência da Computação M/N 176 
Engenharia Biomédica M 49 
Engenharia de Produção N 182 
Engenharia Elétrica N 117 
Física Médica N 23 
Licenciatura em Matemática – EAD I 45 
Matemática – Licenciatura N 12 
Sistemas de Informação N 94 
Superior de Tecnologia em Jogos 
Digitais M 138 
Tecnologia e Mídias Digitais N 73 

Filosofia, 
Comunicação,  
Letras e Artes 

Arte: História, Crítica e Curadoria M 40 
Superior de Tecn. de Conservação e 
Restauro N 22 

So
ro

ca
ba

 

Ciências Médicas e 
da Saúde 

Ciências Biológicas N/V 96 
Enfermagem M 165 
Medicina I 622 

Sa
nt

an
a 

Economia, 
administração, 
Contábeis e 
Atuariais 

Administração N 380 
Superior de Tecnologia em Comércio 
Exterior N 79 
Superior de Tecnologia em Gestão 
Ambiental N 24 
Superior de Tecnologia em Marketing N 75 

Teologia Teologia N 84 

B
ar

ue
ri

 

Ciências Humanas 
e da Saúde 

Fisioterapia M 51 
Psicologia M/V 130 

Economia, 
Administração,  
Contábeis e 
Atuariais 

Administração M/N 199 

Ciências Econ. Ênfase em Comércio 
Internacional N 96 

Ip
ir

an
ga

 

Economia, 
Administração, 
Contábeis e 
Atuariais 

Administração N/V 27 
Ciências Contábeis N 0 

Educação Pedagogia N 39 
Teologia Teologia M 138 

Total  15393 
Obs.: M = Matutino, V = Vespertino, N = Noturno e I = Integral.. Constam os cursos Sequenciais. Fonte: SAE 

Se analisarmos a distribuição dos alunos e cursos da graduação pelos seis 

campi em um panorama de cinco anos (2007 a 2011), refletindo fisionomias bastante 

diversas, comparando-se à situação em 2007, 2009 e 2011, a situação ficou configurada 

conforme este gráfico. 
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Gráfico 2.1.1: Distribuição dos alunos e cursos de graduação por campi em 2007, 2009 e 
2011 
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Fonte: Secretaria da Administração Escolar (SAE) – Base de dados: out./2007 e 2009; nov.2011 

 

Constatou-se que 2011 apresentou uma redução do número de alunos 

matriculados tanto em relação a 2007 como a 2009. Tal tendência, porém, não foi a 

mesma nos seis campi. Os campi Monte Alegre e Sorocaba mostraram uma queda 

contínua no atendimento à demanda. Monte Alegre diminuiu 9,7% do alunado; e a 

alteração do número de cursos ofertados, de fato, não ocorreu, podendo ser explicada 

pelo ajuste dos cursos de Letras, em atendimento a novas exigências oficiais. Sorocaba 

manteve o número de cursos e reduziu em 14,1% da demanda atendida, situação que se 

revelou mais acentuada em dois dos três cursos de graduação do campus (Ciências 

Biológicas e Enfermagem).  

Por outro lado, os demais campi aumentaram o atendimento à demanda, 

caracterizando-se pela diversificação de cursos oferecidos. O campus Marquês de 

Paranaguá teve um aumento de 38,9% do alunado, tendo ampliado a oferta de seis para 

doze cursos. Os campi Santana e Barueri também ampliaram o número de alunos 

atendidos no período, embora com pequena alteração no número de cursos ofertados. O 

aumento do alunado é possivelmente explicado pela implantação nos anos subsequentes 

dos cursos implantados até 2009. Isto representou para Barueri um incremento de 

340,7% no número de alunos e, para o campus Santana, 57,7%. O campus Ipiranga, por 

sua vez, com sua integração à PUC-SP a partir de 2009, ampliou em 234,42% o 

atendimento do alunado em 2011 e diversificou os cursos oferecidos. 
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Assim sendo, embora a política de expansão desencadeada desde 2007 tenha 

resultado num incremento no número de alunos na maioria dos campi (em quatro dos 

seis existentes), não levou a um aumento quantitativo global do atendimento à demanda 

da graduação. Esse resultado é explicado pela queda do número de alunos nos campi 

Monte Alegre e Sorocaba, que foi maior do que o incremento da demanda trazida pelos 

novos cursos.  

Pode-se analisar que a queda da demanda ocorreu nos campi que não 

diversificaram a oferta de cursos, indicando, num primeiro momento, resultado positivo 

desse tipo de política, com possibilidade de se constituir numa diretriz a ser considerada 

nas ações expansionistas da universidade. Porém tal política tem que ser aceita com 

reservas tendo em vista o decréscimo do número de ingressantes nos novos cursos 

ocorrida nos últimos dois anos.  

Analisando-se mais detalhadamente a política de expansão, voltada para a 

diversificação de cursos, foi iniciada em 2007 com a criação e implementação dos 

Cursos Superiores de Tecnologia, tendo continuidade em 2008 e 2009, mantendo-se em 

funcionamento em 2011 (Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Marketing, 

Tecnologia em Jogos Digitais, Gestão Ambiental e Conservação e Restauro).  

Integrando as ações de diversificação, houve uma ênfase de oferta de cursos 

na área de ciências exatas; em 2008, iniciaram o funcionamento Engenharia de 

Produção, os bacharelados Tecnologia e Mídias Digitais e Sistemas de Informação. Em 

2009, foram implantados Engenharia Biomédica e o curso de Matemática EaD, além do 

curso de Engenharia Civil com previsão para início em 2012, o que de fato ocorreu. 

Dois outros novos cursos foram oferecidos no período, sendo um na área de 

comunicação – Arte: História, Crítica e Curadoria – e outro na área de ciências 

econômicas – Ciências Econômicas com Ênfase em Comercio Internacional –, ambos 

iniciados em 2008. 

A partir de 2009, com a reinserção da Pontifícia Faculdade de Teologia 

Nossa Senhora da Assunção, a PUC-SP passou a ofertar formação em Teologia em dois 

campi (Ipiranga e Santana).  
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As demais ações expansionistas voltadas para a Graduação se 

caracterizaram pelo oferecimento de cursos já existentes no campus Monte Alegre em 

outros campi, como foi o caso de Administração (Barueri e Santana), Psicologia 

(Barueri), Ciências Contábeis (Ipiranga) e Pedagogia (Ipiranga). 

Os dados de 2010 e 2011 mostraram, porém, que os novos cursos não 

mantiveram o preenchimento das vagas propostas na sua criação.  

Diante desse quadro, foram definidos parâmetros para dimensionamento da 

oferta de vagas, orientados pelas políticas institucionais frente à situação de baixa 

evolução dos ingressantes na graduação associada às questões de sustentabilidade 

financeira da universidade.  

Essas definições, calcadas em decisões do Consun e Consad, respeitadas as 

condições acadêmicas previstas nos projetos de curso e no atendimento ao aluno, 

incidiram particularmente na definição de limites mínimos de alunos para constituição 

de turmas de cursos em andamento. As turmas da graduação passaram a ser organizadas 

com no mínimo quinze alunos por turma para os cursos de um turno e 25 alunos em 

cada turno para cursos com dois turnos. O Ato do Reitor n° 17/2011 sistematiza essas 

decisões.  

Um estudo ampliado, considerando um período de dez anos (2003 a 2012), 

mostrou a configuração conforme dados da Tabela 

 

Tabela 2.12. : Evolução do número de alunos ingressantes na graduação da PUC-SP (Vestibular e 

Prouni) de 2002 a 2011 

Nº de alunos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Inscritos 15.771 13860 13.690 13.885 10.067 12.265 13.036 14396 14917 14.741 

Vagas 4.600 4.560 4.910 5.690 6.130 5.867 5.771 6133 6095 5815 

Ingressos 4.306 3.738 4.215 3.957 3.638 4.017 4.077 3932 3574 3317 

Relação 
Candidato/vaga 

3.4 3.0 2.8 2.4 1.6 2.1 2.3 2.3 2.4 1,8 

Preenchimento 
de vagas 

93.6% 82.0% 85.8% 69.5% 59.3% 68.5% 70.6% 64,1% 58,6% 39% 

Obs.: Foram considerados os dados dos vestibulares de verão e inverno. 
Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Controladoria. 
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Os dados indicam oscilações no número de ingressantes com períodos de 

queda e de recuperação. Os anos de 2004 e 2007 apresentaram quedas significativas 

quando comparados a dois anos anteriores, com os percentuais de 13,1%, 13,6% 

respectivamente, acompanhados de períodos de recuperação, atingindo em 2009 

patamares semelhantes a 2003. Nos anos 2010 e 2011, porém, a oscilação mantém a 

tendência de queda, representando 12,3% na queda de matriculados, quando em 

comparação a 2009.  

Analisando a procura pela universidade mostrada no número de inscritos, 

observa-se a mesma oscilação entre queda e recuperação ocorrida nas matrículas, tendo 

o ponto crítico ocorrido em 2007 com o menor número de inscritos nesse período de 10 

anos. Como fator positivo, destaca-se uma tendência de crescimento da demanda pela 

PUC-SP, desde 2008, chegando a atingir 14096 inscritos em 2011, com um percentual 

significativo de 40% de ampliação se comparado com a situação de 2007. Houve 

também um aumento da relação candidato-vaga. 

Analisando especificamente o número de vagas oferecidas em relação aos 

matriculados ingressantes, como apresentado no Gráfico a seguir , a PUC-SP tem 

apresentado uma oferta de vagas sempre maior do que a demanda por educação na 

Instituição. A queda nos percentuais de preenchimento das vagas oferecidas a partir de 

2003 chega a atingir, em 2007, aproximadamente 60% – ou seja, 40,6% das vagas 

ficaram ociosas. Esse pico na oferta de vagas em 2007 é possivelmente explicado pela 

diversificação da oferta de formação, mas que não representou aumento no contingente 

dos matriculados. Os anos 2008 e 2009 se pautaram pelo ajuste dessa oferta levando em 

conta a demanda real do alunado. Entretanto, a discrepância volta a se apresentar em 

2010 e 2011, com índices de preenchimento de vagas da ordem de 64,1% e 58,6%, 

respectivamente, indicando a necessidade de revisões.  

Chama atenção a elevada demanda pelos cursos da PUC-SP, mas que não é 

compatível com o número de ingressantes. Diante dessa realidade, questiona-se: o 

estudante deseja a formação oferecida pela Universidade, mas não concretiza seu 

ingresso por fatores internos? Quais fatores? Essa demanda apenas expressa o elevado 

número de cursos oferecidos pela PUC-SP? Ou, ainda, ela está impregnada pela 

inscrição nos cursos de maior procura? São aspectos que precisam ser analisados em 

profundidade para orientar decisões da Instituição. 
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Gráfico 2.1.2: Evolução do número de vagas oferecidas, inscritos e ingressos 

(Vestibular e Prouni) na graduação da PUC-SP de 2003 a 2012 

 
Fonte: Coordenadoria de Vestibulares  

 

Em relação a esse desempenho, analisando-se o período 2007 a 2011, dados 

do Censo da Educação Superior (MEC/INEP) mostram que a educação superior 

brasileira, inclusive a paulista, apresentou altos índices de ociosidade das vagas 

disponibilizadas. Os dados da PUC-SP, porém, revelaram uma situação mais positiva, 

pois a Instituição apresentou um percentual de preenchimento de vagas próximo de 60% 

(70,6% em 2009), índice esse superior ao conjunto das instituições privadas brasileiras e 

paulistas, que não ultrapassaram 45% de vagas preenchidas. Somente as instituições 

públicas mantiveram alto percentual de preenchimento das vagas na graduação, tanto no 

Estado de São Paulo, como no Brasil. As evidências são apresentadas no próximo 

Gráfico. 
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Gráfico 2.1.3: Percentual de vagas de graduação preenchidas nas IES brasileiras e paulistas 

privadas e públicas e na PUC-SP em 2007, 2009 e 2011. 

 
Fonte: Censo da Educação Superior 2007, 2009 e 2011 - MEC/Inep (dados Graduação Presencial) e 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos. 

 

Por outro lado, enquanto as instituições privadas brasileiras e paulistas 

mostraram em 2011 um ligeiro aumento no percentual de preenchimento de vagas em 

relação a 2009, a PUC-SP apresentou queda nesse período. Esse movimento pode ser 

explicado por dados complementares dos censos analisados que evidenciaram uma 

redução da oferta de vagas nas instituições privadas em 2011 em relação a 2009, tanto 

no Brasil como em São Paulo (respectivamente -1% e -2%), com aumento de matrículas 

da ordem de 8,9% no Brasil e 3,95 no Estado de São Paulo. Esse resultado altera um 

padrão que vinha se revelando de crescimento da oferta não acompanhado de ampliação 

na mesma proporção do número de matrículas que acarretava uma ociosidade das vagas 

oferecidas. A PUC-SP, por sua vez, não conseguiu alterar esse padrão, pois ampliou a 

oferta em 6% e teve redução nos ingressantes em 12,3%. Cabe ressaltar que as 

instituições públicas tiveram ampliação de oferta acompanhada de ampliação dos 

ingressantes (da ordem de 20% no Brasil e de 35% em São Paulo).  

Para complementar a avaliação da oferta e demanda na Universidade, foram 

organizados gráficos por Faculdade, apresentados a seguir, mostrando as 

especificidades desses indicadores em cada uma de tais unidades desde 2009, data em 

que foram instituídas como tal, com o Redesenho institucional.  
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Gráficos 2.1.4: Distribuição da Oferta e demanda na PUC-SP por Faculdade –2009 a 2012 

• A Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia mostrou um crescimento 

na procura pelos cursos, porém não ampliou o número de ingressantes. 

• A Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde mantém uma significativa 

demanda pelos cursos, porém revelou um decréscimo de ingressantes, 

constando um ajuste de vagas, com uma diminuição da oferta. 

Gráficos 2.1.5: Distribuição da Oferta e demanda na PUC-SP por Faculdade – 
2009 a 2012 

  

 
• A Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde apresentou uma demanda 
crescente, acompanhada de uma diminuição das vagas ofertadas e uma tendência de 
equilíbrio entre vagas ofertadas e ingressantes. 

• A Faculdade de Ciências Sociais mostrou uma queda tanto na demanda pelos 
cursos como no ingresso. Apesar do declínio da procura, foi alto o número de inscritos, 
o que se revelou incompatível com o ingresso.  
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Gráficos 2.1.6: Distribuição da Oferta e demanda na PUC-SP por Faculdade – 2009 a 
2012 

 
 

• A Faculdade de Direito mostrou um aumento de demanda pelo curso com 
pequeno decréscimo em 2012. A oferta de vagas é compatível com o 
ingresso; 

• A Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais revelou 
um decréscimo da demanda e de ingressantes nos cursos oferecidos. Houve 
um ajuste do número de vagas com diminuição da oferta. 

Gráficos 2.1.7: Distribuição da Oferta e demanda na PUC-SP por Faculdade – 
2009 a 2012 

 
 

• A Faculdade de Educação mostrou uma estabilidade de demanda, com 
pequeno acréscimo de inscritos em 2012. O número de ingressantes 
aumentou, porém não recuperou os índices de 2009. Houve um ajuste da 
oferta de vagas. 

• A Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes evidenciou uma 
estabilização da demanda pelos cursos, recuperando parcialmente a queda 
havida em 2010. Houve um ajuste da oferta de vagas, mas o ingresso 
manteve uma tendência de diminuição. 
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Gráficos 2.1.8: Distribuição da Oferta e demanda na PUC-SP por Faculdade – 2009 a 
2012 

 

• A Faculdade de Teologia manteve estável, em 2010 e 2011, a demanda 
pelo curso, mas com queda em 2012. A oferta de vagas parece incompatível 
com os índices de procura e ingresso. 

Os turnos de atendimento 

A Universidade tem organizado a oferta de formação de modo a contemplar 

os diferentes turnos, procurando atender às necessidades da demanda e às 

especificidades dos cursos.  

Cabe destaque ao diferencial do desafio de ampliar a oferta de ensino de 

qualidade no período noturno, privilegiando o estudante trabalhador. Em 2011, 80% 

dos cursos de graduação da Universidade ofereceram opção de noturno, retornando aos 

patamares de 2007. Esse percentual indicou um aumento da ordem de 9% em relação a 

2009 e expressa uma grande diversificação da oferta de educação universitária no 

período noturno, ou seja, 43 dos 54 cursos disponibilizaram vagas nesse turno. A tabela, 

a seguir, apresenta dados sobre o total de cursos e o percentual de oferta do noturno. 

Dados sobre atendimento por turno nas diferentes faculdades e cursos podem ser 

visualizados na tabela geral da graduação, inserida no início do texto.  

Tabela 2.1.3: Percentual de cursos da PUC-SP com atendimento no noturno – 
2007, 2009, 2011 

Turno Noturno 

Ano 

2007 2009 2010 2011 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

N° Cursos com Noturno 32 80% 38 70% 39 71% 43 80% 

Total de cursos da PUC-SP* 40 100% 54 100% 55 100% 54 100% 

* O total de cursos apresenta duplicidade nos que são oferecidos em mais de um campus. 
Fonte: Sae / PUC-SP 
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No intuito de ampliar a visualização da distribuição dos cursos por turno e a 

inserção geográfica por campus desses dados, são apresentados o Gráfico e a Tabela a 

seguir: 

Gráfico 2.1.9: Distribuição dos alunos e cursos pelos turnos - 2011 

 

Fonte: SAE 

Os dados apontaram o predomínio da oferta do noturno em relação à 

totalidade dos demais turnos mantidos. Embora menor, houve um equilíbrio da oferta 

no matutino, somada a alternativas específicas (matutino/vespertino e 

vespertino/noturno) que se restringiram a poucos cursos.  

A situação da distribuição dos turnos nos diferentes campi (vide tabela a 

seguir) é bastante peculiar, destacando-se o campus Santana que, devido à divisão do 

espaço físico com o Colégio Luiza de Marillac, voltado à educação fundamental, tem 

mantido os cursos superiores somente no noturno.  

Os campi Monte Alegre e Marquês de Paranaguá atenderam a maioria do 

alunado à noite, enquanto nos campi Sorocaba e Ipiranga predominou o funcionamento 

dos cursos no período diurno. Barueri mostrou um equilíbrio de atendimento no 

matutino e no noturno.  

Os dados permitem analisar que existe ociosidade em todos os campi, em 

diferentes turnos, aspecto que deve ser considerado num planejamento de expansão e 

distribuição da demanda. 
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Tabela 2.1.4.:Distribuição dos alunos pelos turnos e campi em 2011 

Campus 

Turno 

Integral Matutino 
Mat/ 

Vesp 
Noturno Vespertino 

Vesp/ 

Not 

Total 

Geral 

Monte Alegre 0 4336 335 6713 301 532 12217 

Marquês de Paranaguá 45 382 0 544 0 0 971 

Sorocaba 622 165 0 40 56 0 883 

Santana 0 0 0 642 0 0 642 

Barueri 0 100 130 246 0 0 476 

Ipiranga 0 138 0 57 9 0 204 

Total 15393 
Fonte: Sae 

Licenciatura 

A tabela anterior mostra a distribuição dos alunos de Licenciatura por 

campus e curso no período estudado: 2007 a 2011. Por causa da alteração de 

metodologia para coleta de dados, as informações permitem comparar pares de anos 

considerados. Por um lado, observa-se uma estabilidade no número de alunos de 2007 a 

2009; por outro lado, a situação de 2011 em relação a 2010 indica uma queda no 

número de licenciandos (11,6%), que pode ser analisada como compatível com a 

redução do número de alunos na Universidade. É importante ressaltar que a 

Licenciatura, na maioria dos cursos, é oferecida nos turnos diurno e noturno, 

favorecendo o interesse do estudante pela formação docente, tão necessária no contexto 

da educação brasileira.  
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Tabela2.1.5: Distribuição dos alunos de Licenciatura por campus e curso de 2007 a 2011 

Campus Faculdade Cursos 
2007 2009 2010 2011 

Diur. Not. Diur. Not. Diur. Not. Diur. Not. 

Monte 
Alegre  

Filosofia, 
Comunicação, 
Letras e Artes 

Letras:  
L. Espanhola 
L. Francesa 
L. Inglesa 
L. Portuguesa 

50 56 50 56 149 165 148 160 

Filosofia 38 49 38 49 70 65 45 72 

Educação Pedagogia:  
Ed. Infantil e 
Séries Iniciais 
Ens. 
Fundamental 

50 60 50 60 148 144 141 139 

Ciências Sociais Geografia 7 7 7 7 0 113 0 73 

História 00 37 - 37 119 175 122 150 

Marquês de 
Paranaguá 

Ciências Exatas e 
Tecnologia 

Física 22 13 22 13 0 35 0 9 

Matemática 17 9 17 9 0 17 0 12 

Sorocaba 
Ciências Médicas  
e da Saúde 

Ciências 
Biológicas 

46 45 46 45 56 65 56 40 

Total 506 506 1321 1167 
Fonte: SAE - Obs. A partir de 2009, houve alteração na metodologia de coleta de informações para 
ajustar às orientações do Censo.  
 

Programa de Apoio à Formação Docente (Parfor) 

Voltado para a formação de docentes, a PUC-SP integrou o Programa de Apoio 

a Formação Docente (Parfor), oferecendo, até o final de 2011, 1798 vagas, assim 

distribuídas:  

Quadro 2.1.1: Vagas oferecidas pela PUC-SP no Parfor 

Campus Área de formação Nº vagas 

Monte Alegre 

Educação Física 105 
Filosofia 31 
Geografia 35 
História 20 
L. Espanhola + L. Portuguesa 47 
L. Francesa + L. Portuguesa 30 
L. Inglesa + L. Portuguesa 80 
L. Portuguesa 80 
Pedagogia 280 

Marquês de Paranaguá 
Física 350 
Matemática – Presencial 200 

Santana 
L. Espanhola + L. Portuguesa 25 
Matemática – Presencial 150 
Pedagogia  140 

Barueri 
L. Inglesa + L. Portuguesa 25 
Matemática – Presencial 150 

Sorocaba Ciências Biológicas 50 
Total  1798 

Fonte: Relatório de Atividades 2010. Fundasp/PUC-SP 
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Cursos Superiores de Tecnologia 

Os Cursos Superiores de Tecnologia passaram a ser oferecidos pela 

Universidade a partir de 2007 com o desafio de oferecer uma educação que 

efetivamente articulasse as dimensões trabalho, ciência e tecnologia. Em 2009, a PUC-

SP contava com cinco cursos dessa modalidade em funcionamento, o que foi mantido 

no período de 2010-2011. Os cursos criados continuam em funcionamento em 2011, 

sendo que três iniciaram o funcionamento em 2007 (Tecnologia em Comércio Exterior, 

Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Jogos Digitais). Em 2008, foram 

implementados mais dois cursos superiores de tecnologia: Gestão Ambiental e 

Conservação e Restauro.  

O crescimento ocorrido até 2009 representou ampliação da oferta e 

demanda, com a criação dos dois cursos em 2008 e um aumento da ordem de 244% do 

número de alunos. A partir de 2009, porém, verificou-se uma estabilização da demanda, 

com pequenas alterações, indicando um pequeno crescimento em 2010, acompanhado 

de um retorno aos patamares do ano anterior em 2011. Em termos percentuais, o total de 

alunos desse ano representou um crescimento de apenas 2,4% do alunado atendido em 

2009. A Tabela, a seguir mostra a distribuição desses dados: 

Tabela 2.1.6: Número de alunos nos Cursos Superiores de Tecnologia oferecidos pela 

PUC-SP em 2007 a 2011 

Faculdade Campus Curso Turno* 
 Número de 

Alunos 
  

2007 2008 2009 2010 2011 

Economia, 
Administração, 
Contábeis e 
Atuariais 

Santana 

Tecnologia em Com. 
Exterior 

N 23 53 77 86 79 

Tecnologia em 
Marketing 

N 35 71 90 90 75 

Tecnologia em 
Gestão Ambiental 

N - 20 39 42 24 

Ciências Exatas e 
Tecnologia 

Marquês de 
Paranaguá 

Tecnologia em 
Jogos Digitais 

M 38 71 96 106 138 

Filosofia, 
Comunicação, 
Letras e Artes 

Marquês de 
Paranaguá 

Tecnologia de 
Conservação e 
Restauro 

M - 17 28 38 22 

Total 96 232 330 362 338 

Obs.: N= Noturno; M= Matutino 
Fonte: SAE e Consulteg  
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Dados de ingressantes nos cursos superiores de tecnologia em 2010 e 2011 

mostraram índices baixos de preenchimento das vagas oferecidas. Constatou-se que três 

deles (Comercio Exterior, Marketing e Jogos Digitais) apresentaram uma demanda 

potencial de busca da PUC-SP, mas que não concretizaram a matrícula, resultando o 

não preenchimento das vagas. Dois cursos (Gestão Ambiental e Conservação e 

Restauro) não compuseram turmas iniciais em 2011, pois não houve o número mínimo 

de alunos legalmente estabelecido para tal.  

Cursos Sequenciais 

A PUC-SP prevê no seu Projeto Pedagógico Institucional a possibilidade de 

oferta de cursos sequenciais, como modalidade de ensino superior, reconhecidos pelo MEC e 

que apresentam configuração distinta dos cursos de graduação. Em consonância com sua 

legislação, têm como objetivo interagir com a sociedade, disponibilizando conhecimentos 

organizados por campos de saber, qualificando e sistematizando conteúdos e práticas 

profissionais adequados à realidade regional.  

Entre as três possibilidades de formação oferecidas nessa modalidade, dois 

cursos estão consolidados – Intérprete em Língua Inglesa e Psicologia. Embora este tenha 

apresentado uma demanda pouco expressiva, aquele evidenciou um atendimento regular nos 

três últimos anos, atingindo por volta de 60 alunos. 

Tabela 2.1.7: Cursos sequenciais oferecidos pela PUC-SP, número de alunos e turnos em 

2007, 2009, 2010 e 2011 

Faculdade Cursos 
Sequenciais 

Turno 
N° de alunos 

2007 2009 2010 2011 

Filosofia, 
Comunicação, 
Letras e Artes 

Filosofia Matutino 00 00 00 00 

Interprete em 
Língua Inglesa  

Noturno 18 51 65 59 

Ciências 
Humanas e 

Saúde 
Psicologia 

Matutino/
vespertin

o 
02 02 01 00 

Total 20 53 66 59 
Fonte: Sae 
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Educação Continuada 

A Universidade tem oferecido a educação continuada nas seguintes 

modalidades: Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão. A gestão dessas atividades 

de formação é empreendida pela Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão – Cogeae.  

O PDI 2010-2015 (p.10) contempla meta específica para a educação 

continuada, assim definida: 

 

Ampliação das atividades de formação continuada para atingir um público 

interno e externo amplo e diversificado, buscando parcerias com a iniciativa 

pública e privada.  

 

A análise da formação continuada oferecida no formato de cursos de 

Especialização e Aperfeiçoamento, no período de 2006 a 2011, revelou que foi mantida 

a oferta do número de cursos, com algumas oscilações e com ampliação em 2011, da 

ordem de 28,3% em relação a 2006.  

Esse resultado mostrou uma recuperação da tendência de decréscimo 

observada de 2008 a 2010. Com relação ao número de atendidos, porém, manteve-se a 

tendência de queda a partir de 2008, chegando a atingir níveis próximos a 2007, ano que 

apresentou o pior desempenho em relação ao número de matriculados. Os gráficos, a 

seguir, mostram esse movimento dos dados. 
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Gráfico 2.1.10. : Número de cursos de Especialização, Aperfeiçoamento - 2006 a 2011 

 

Fonte: Cogeae 
 

Gráfico 2.1.11 : Número de alunos matriculados em Cursos de Especialização, 

Aperfeiçoamento - 2006 a 2011 

 
Fonte: Cogeae 
Obs: Houve mudança na metodologia de coleta de dados de demanda pela COGEAE, que passou a 
considerar o período semestral e não anual, como apresentado em relatórios anteriores, para evitar a 
contagem dupla do mesmo aluno. 

 

A tabela, a seguir, apresenta a distribuição das atividades de Especialização e 

Aperfeiçoamento pelas unidades proponentes em 2010 e 2011, considerando apenas o 

segundo semestre. É importante ressaltar que a maioria dessas atividades (aproximadamente 

90%) são cursos de Especialização. 
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Tabela 2.1.12: Atividades de Especialização e Aperfeiçoamento por unidade proponente. 

Período: 2° semestre de 2010 e 2011 

Unidade 
proponente/Faculdade 

2º semestre de 2010 2º semestre de 2011 

N° 

cursos 

N° 

alunos 

N° 

Parcerias 

N° 

cursos 

N° 

alunos 

N° 

Parcerias 

Ciências Exatas e Tecnologia 4 81 0 4 82 0 

Ciências Humanas e da Saúde 5 197 0 18 274 0 

Ciências Médicas e da Saúde 2 37 0 2 16 0 

Ciências Sociais 4 381 1 4 360 1 

Direito 14 2357 8 18 2277 7 

Economia, Administração, 
Contábeis e Atuarias 

12 851 2 15 670 5 

Faculdade de Educação 7 364 0 6 224 1 

Filos., Comun., Letras e Artes 17 656 2 9 417 2 

Teologia 0 0 0 0 0 0 

Ciências Exatas e Tecnologia 
e Faculdade de Educação 

1 103 1 0 0 0 

Educação e Ciênc. Humanas e 
da Saúde 

1 29 0 1 34 0 

Total 67 5056 11 77 4354 16 
Fonte: Cogeae 

A análise da proatividade das unidades acadêmicas, particularmente das 

Faculdades quanto à proposição de cursos de Especialização e Aperfeiçoamento, no 

período de 2010 e 2011, permitiu afirmar que a grande maioria das Faculdades (com 

exceção de Teologia) propôs e realizou atividades nessa modalidade. As maiores 

concentrações de número de propostas e de atendimento situaram-se nas atividades das 

Faculdades de Direito, de Economia, Administração, Contábeis, Atuarias e na 

Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras, Artes. Outras Faculdades também 

receberam demandas expressivas para cursos oferecidos: Filosofia, Comunicação, 

Letras e Artes, Ciências Sociais, Educação e Ciências Humanas e da Saúde.  

As atividades/cursos de Extensão, sendo a grande maioria em formato de 

cursos, atenderam em 2011 um público de 7502 participantes, representando uma 

tendência positiva de ampliação a partir de 2010 com superação da queda havida em 

2009.  
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Comparando-se com este ano, o aumento de matriculados representou 

44,5% (5051 em 2009 e 7502 em 2010). Por outro lado, a partir de 2009, constatou-se 

um aumento da diversidade de oferta em 2010 e uma sensível redução em 2011, da 

ordem de 41,7% (187 em 2009 e 109 em 2011), indicando maior concentração de 

alunos nas atividades oferecidas.  

Gráfico 2.1.13: Atividades/cursos de Extensão. Período: 2006 e 2011 

 
Fonte: Cogeae 
 

A tabela, a seguir, apresenta a distribuição dos cursos/atividades de 

Extensão pelas unidades proponentes em 2010 e 2011. 

Tabela 2.1.8: Cursos/atividades de extensão em 2010 e 2011 por unidade proponente 

Unidades proponentes 

2010 (1°e 2°s.) 2011 (1°e 2°s.) 

N° 
Atividad
e/Cursos 

N°  
alunos 

Parcerias 
 

N° 
Atividad
e/Cursos 

N° 
alunos 

Parcerias 
 

F. Ciências Exatas e Tecnologia 6 100 0 7 167 0 

F. Ciências Humanas e da Saúde 33 1006 0 15 1325 0 

F. Ciências Médicas e da Saúde 0 0 0 0 0 0 

F. Ciências Sociais 15 349 0 11 491 0 

F. Direito 13 236 2 3 189 1 

F. Economias, Administração, 
Contábeis e Atuariais 

19 516 8 9 410 2 

F. Educação 24 1411 0 9 1690 1 

F. Filosofia, Comum., Letras e Artes 114 2340 4 48 2703 1 

F. Teologia 1 40 0 2 285 0 
TUCA 7 116 0 5 242 0 

Total 232 6114 15 109 7502 5 

Fonte: Cogeae 
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Em relação à proposição das atividades/cursos de extensão no período de 

2010 e 2011, os dados da tabela anterior permitiram afirmar que a grande maioria das 

unidades (com exceção da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde) propôs e 

realizou atividades de extensão. Os dados também revelaram que as propostas de três 

Faculdades atenderam maiores demandas: Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 

(Faficla), Educação (FED) e Ciências Humanas e da Saúde (FCHS). A Faculdade de 

Teologia, recentemente integrada a PUC-SP, também foi proponente de extensão em 

2010 e 2011, assim como o Tuca (teatro da PUC-SP), oferecendo cursos específicos. 

Os dados apresentados relativos à formação continuada permitem analisar 

que, apesar da diminuição quantitativa do público atendido em cursos de Especialização 

e Aperfeiçoamento, houve ampliação no atendimento pelas atividades de extensão. 

Esses resultados revelam que a universidade manteve, com variações, uma oferta 

significativa quanto à diversificação de atividades e um contingente expressivo de 

público. Existe, portanto, um potencial de oferta que precisa ser dimensionado e 

ampliado para se atingir a meta proposta no Plano Institucional, a partir de 2012, 

quando se prevê implementação de ações com investimento nessa área.  

O PDI/2010-2015 destaca a busca de construção de parcerias na meta 

específica da formação continuada. Se for considerado o número de parcerias 

concretizadas em 2010 e 2011, relativas ao conjunto de atividades de formação 

continuada oferecidas, houve uma redução quantitativa (26 em 2010 e 21 em 2011). 

Conforme dados mostrados nas tabelas específicas, em relação às atividades de 

Especialização e Aperfeiçoamento, constatou-se, porém, uma ampliação da ordem de 

36,3% se compararmos 2010 e 2011 (onze em 2010 e dezesseis em 2011). Ressalta-se, 

entretanto, que o número de parcerias em 2011 não significou um aumento real, pois em 

2009 já haviam sido registradas quinze parcerias. O maior número de parcerias foi 

promovido pelas Faculdades de Direito e de Economia, Administração, Contábeis e 

Atuariais, sendo que a quase totalidade dos parceiros são externos. Por outro lado, na 

proposição da extensão, constatou-se uma redução acentuada no estabelecimento de 

parcerias, se compararmos 2010 e 2011 (quinze em 2010 e cinco em 2011).  

Analisando-se o cumprimento da meta, aponta-se para a necessidade de 

ações mais propositivas no sentido da ampliação de parcerias, para atender o proposto 

no PDI/2010-2015.  
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Pós-Graduação Stricto Sensu 

O PDI 2010-2015 (p. 10) contempla duas metas específicas para a pós-

graduação, assim definidas: 

• Implementação do doutorado nos nove Programas com mestrado, seguindo os 

referenciais de qualidade dos Projetos Institucionais da Universidade e da Capes. 

• Apoio e implantação de iniciativas de criação de mestrados profissionais 

 

A Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-SP apresentou, no período de 2007 

a 2011, um panorama positivo de expansão no Doutorado, registrando um crescimento 

contínuo, com uma variação de 25% e aumento de três cursos e programas 

(Fonoaudiologia, Psicologia Experimental e Tecnologia da Inteligência e Design Digital 

– TIDD). O Mestrado Acadêmico e o Mestrado Profissional, por outro lado, revelaram 

queda do número de alunos. Os índices chegaram a um decréscimo do alunado de 28% 

no Mestrado Acadêmico, mesmo com a criação de três programas em 2010 (Geografia, 

Tecnologia da Inteligência e Design Digital) e do Programa de Teologia em 2011. 

Quanto ao Mestrado Profissional, o decréscimo foi da ordem de 63%, apesar da criação 

de um programa em 2011 (Educação nas Profissões da Saúde). Esses dados 

expressaram um enxugamento do atendimento da pós-graduação, da ordem de 14%, 

como pode ser visualizado na tabela e no gráfico a seguir.  

Gráfico 2.1.14: Alunos matriculados nos Programas de Mestrado e Doutorado da PUC-SP 

- 2007, 2009, 2011 (2º semestre) 

 

 
Fonte: Secretaria da Pós-Graduação. 
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Tabela 2.1.9: Número de alunos e de cursos e Programas da Pós-Graduação Stricto Sensu 

da PUC-SP – 2007, 2009, 2010 e 2011 

Ano 

PROGRAMAS E CURSOS 

Mestrado 

Acadêmico 

Mestrado 
Profissional 

Doutorado Total  

Nº 
Alunos 

Nº 
Programas 

e Cursos 

Nº 
Alunos 

Nº 
Programas 

e Cursos 

Nº 
Alunos 

Nº 
Programas 

e Cursos 

Nº 
Alunos 

Nº 
Programas 

e Cursos 

2007 2972 25 137 1 1231 16 4340 42 

2009 2505 26 70 1 1432 18 4007 45 

2010 2153 27 33 1 1529 18 3715 46 

2011 2135 27 51 2 1544 19 3730 47 

Fonte: Setor de Pós-Graduação. 

 

Uma análise da demanda na PUC-SP num contexto ampliado, comparado 

com a situação no Estado de São Paulo e Brasil mostra que, com algumas ressalvas, 

essas realidades apresentaram o mesmo movimento no período de 2007 a 2011 em 

relação ao doutorado com uma tendência de crescimento do alunado (PUC-SP 25%; 

Brasil 44%; São Paulo 23%). Houve uma tendência de pequeno crescimento do 

Mestrado Acadêmico, com apenas 3% em São Paulo e 23% no Brasil, enquanto a PUC-

SP mostrou uma queda do alunado de 28%. O Mestrado Profissional, por sua vez, 

revelou um grande crescimento no Brasil (60%) e em São Paulo (33%). Na PUC-SP, 

verificou-se diminuição dos matriculados em 63%, dado que expressa a situação de 

apenas dois cursos existentes em 2011. Cabe ressaltar, porém, que, no caso da PUC-SP, 

existe um potencial de crescimento, dados os encaminhamentos realizados para a 

criação de novos mestrados profissionais, a partir de 2012. Pode-se analisar, 

especialmente na realidade brasileira e paulista, que a expansão do mestrado 

profissional explica, de certa forma, a queda do mestrado acadêmico. O gráfico, a 

seguir, mostra a variação do crescimento da pós-graduação nas realidades analisadas. 
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Gráfico 2.1.15:  Percentual de variação da demanda do Doutorado, Mestrado Acadêmico e 
Mestrado Profissional no Brasil, Estado de São Paulo e PUC-SP. Período de 2007 a 2011 

 
Fontes: Censo da Educação Superior- 2007e2011 do MEC/INEP e Pós-Graduação da PUC-SP 
 

Se considerarmos dados relativos à situação da pós-graduação stricto sensu 

como um todo, ficou evidenciado um aumento em 33% das matrículas na realidade 

Brasil, enquanto a ampliação no Estado de São Paulo foi da ordem de 13%. A situação 

da PUC-SP, porém, representou uma queda do atendimento da ordem de 14%. A 

retração evidenciada pode ser atribuída ao aumento do doutorado que amplia o número 

de anos para sua conclusão, restringindo o atendimento pela Instituição. A ampliação do 

Mestrado no Estado de São Paulo pode, de certa forma, explicar a queda do alunado da 

PUC-SP, que passou a concorrer com a oferta de pós-graduação stricto sensu por outras 

instituições paulistas em diferentes áreas geográficas.  

Nesse contexto, mesmo com sua tradição de excelência, a PUC-SP sofre 

reflexos não somente da expansão da oferta como da lógica de mercado impressa na 

realidade do ensino superior em São Paulo. Saliente-se que tais dados devem ser pauta 

de estudos pelos órgãos acadêmicos e administrativos, visando a um reordenamento da 

política de expansão desse nível de formação na Universidade. 
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A tabela, a seguir, apresenta a situação específica dos Programas da PUC-

SP e mostra que, com exceção dos programas ou cursos criados em 2011, tanto o 

Mestrado Acadêmico como o Profissional revelaram queda no atendimento. O resultado 

do Doutorado foi mais positivo, sendo que 63% dos programas e cursos tiveram 

ampliação no número de matrículas.  

 

Tabela 2.1.10: Distribuição dos alunos nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

PUC-SP Período: 2007, 2010 e 2011 

PROGRAMAS  
Alunos 

Matrículas 2007 Matrículas 2010 Matrículas 2011 
MA MP Do MA MP Do MA MP Do 

1 Administração (ADM) 130  –  – 97  –  – 87  –  – 
2 Ciências Contábeis e Atuariais (CCA) 112  –  – 101  –  – 92  –  – 
3 Comunicação e Semiótica (COS) 124  – 124 117  – 142 122  – 150 
4 Ciências da Religião (CRE) 69  – 36 54  – 36 45  – 37 
5 Ciências Sociais (CSO) 123  – 177 95  – 181 114  – 179 
6 Direito (DIR) 832  – 185 491  – 360 534  – 353 
7 Economia (ECO) 77  –  – 65  –  – 58  –  – 
8 Educação: Psicologia da Educação (PED) 82  – 68 64  – 60 65  – 57 
9 Educação Matemática (EDM) 62 137 43 40 33 68 39 23 74 

10 Educação: Currículo (CED) 81  – 151 77  – 145 56  – 121 

11 
Educação: História, Política, 
 Sociedade (EHPS) 

77 – 39 65 – 48 69 – 43 

12 Educação nas Profissões da Saúde – – –  – – – 28 – 
13 Filosofia (FIL) 70  – 41 71  – 37 69  – 38 
14 Fonoaudiologia (FONO) 68  –  – 52  – 15 46  – 19 
15 Geografia (GEO) 33  –  – 17  –  – 17  –  – 
16 Gerontologia (GERO) 75  –  – 53  –  – 46  –  – 
17 História da Ciência (HCS) 62  – 32 15  – 26 16  – 30 
18 História (HIS) 95  – 77 66  – 67 56  – 59 

19 
Linguística Aplicada e Estudos  
da Linguagem (LAEL) 

138  – 88 
79 

 – 
72 79 

 – 
84 

20 Literatura e Crítica Literária (LCL) 99  –  – 50  –  – 43  –  
21 Língua Portuguesa (LPO) 140  – 24 48  – 41 66  – 49 
22 Psicologia: Psicologia Clínica (PCL) 173  – 91 155  – 96 145  – 90 

23 
Psicologia Experimental: Análise do  
Comportamento (PEXP) 

54 – – 34 – 19 40 – 25 

24 Psicologia: Psicologia Social (PSO) 61  – 53 61  – 48 58  – 56 

25 
Rel. Internacionais /  
San Tiago Dantas (RI) 

– – – 10 – – 10 – – 

26 Serviço Social (SSO) 74  – 02 71  – 68 66  –  65 

27 
Tec. da Inteligência e  
Design Digital (TIDD) 

61 – – 61 – – 54 – 15 

28 Teologia  –  –  – 44  –  – 43  – – 
  TOTAL 2972 137 1231 2153 33 1529 2135 51 1544 

Fonte: Setor de Pós-Graduação. 
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Quanto à meta proposta para o quinquênio de implementação do doutorado nos 

nove programas com mestrado, considerando os dados apresentados e especificamente o 

panorama de 2010 e 2011, ou seja, os dois primeiros anos da vigência do PDI 2010-2015 

pode-se afirmar que a intenção está distante de sua concretização, pois apenas dois 

programas – Tecnologia da Inteligência e Design Digital (TIDD) e Fonoaudiologia – 

implementaram o doutorado. Outras propostas de doutorado foram encaminhadas a Capes 

e, posteriormente, aprovadas: Administração (Faculdade de Economia e Administração) e 

Relações Internacionais (Faculdade de Ciências Sociais).  

Assim sendo, apesar do nível de implementação da meta, em 2010 e 2011, ter 

sido proposto como “Análise/Projeções: estudos diagnósticos, projeções ou ações e de 

Implementação/Consolidação: ações de consolidação e ações sociais”, o que estaria 

compatível com o realizado, tem-se a ponderar que se faz necessária a aceleração de 

medidas para atingir a o nível de “Implementação com investimentos” previsto para 2012, 

contemplando o número de cursos assinalados na meta.  

A outra meta do PDI 2010-2015, específica para a pós-graduação, diz respeito 

ao Apoio e implantação de iniciativas de criação de mestrados profissionais. Constatou-se 

que a meta foi atingida, na medida em que foi criado o mestrado profissional Educação nas 

Profissões da Saúde, além de terem sido encaminhadas quatro propostas para aprovação e 

criação de Mestrados Profissionais: 

• Administração (Faculdade de Economia e Administração);  

• Engenharia Biomédica (Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológica);  

• Engenharia de Projetos de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação 

(Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológica);  

• Economia da Mundialização e do desenvolvimento (com dupla 

diplomação). 

 

Além disso, foram iniciados estudos para implantação do Mestrado Profissional 

em Educação Formação de Formadores, vinculado ao Programa de Educação: Psicologia da 

Educação, e Tecnologia da Inteligência e Design Digital (TIDD), integrado ao programa de 

mesmo nome. 
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Educação a Distância (EaD) 

A Educação a Distância (EaD) foi contemplada no PDI 2010-2015 (p.10) 

com meta específica voltada para a efetivação de uma política em EaD e investimentos 

na infraestrutura e formação docente, assim especificada:  

Efetivação de uma política para a modalidade de ensino “Educação a Distância – 
EaD”, com investimentos na infraestrutura tecnológica e capacitação docente. 

 

A análise avaliativa da Educação a distância na PUC-SP passou pela 

consideração dos aspectos organizacionais de institucionalização da coordenadoria 

específica, o oferecimento da graduação nessa modalidade e o trabalho de educação 

continuada, incluindo cursos e atividades em educação a distância.  

A Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD) 

Estruturação da Coordenadoria de EaD: 

A estrutura organizacional da Universidade, aprovada em 2009, previu uma 

Coordenadoria de EaD evidenciando a valorização da área pelos órgãos de gestão da 

Instituição. Acompanhando o processo de implantação do novo redesenho da PUC-SP, 

houve a constituição da Coordenadoria e, em 2010, foi desencadeada a eleição para o 

cargo de coordenador, tendo o eleito assumido em 01/09/2010. 

Conforme dados do novo órgão, até início de 2012, a coordenadoria não 

tinha espaço próprio para funcionamento. Dada essa problemática, não houve a 

organização de uma equipe de trabalho para o desenvolvimento da política de EaD na 

Instituição. Ressalte-se que, desde maio de 2011, foi aprovada pelo Consad uma 

assistente administrativa com carga horária de 40h para atuar no Setor; porém não foi 

selecionada devido à falta de infraestrutura de funcionamento. 

Em 2011, houve a Constituição de Grupo de Trabalho com o objetivo de 

elaborar a proposta para a política de educação a distância da PUC-SP e o regulamento 

da Coordenadoria de Educação a Distância. O grupo foi composto por um representante 

de cada Faculdade indicado no Cepe. Em 15/04/2011, iniciou suas atividades, com 

reuniões mensais. A primeira versão dos documentos previstos foi concretizada em 

setembro do mesmo ano e encaminhada para manifestação de cada Faculdade, de forma 

a ouvir a comunidade para implantação da nova Coordenadoria.  
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Com base nas propostas, em dezembro de 2011 o grupo escreveu a segunda 

versão do documento a ser encaminhada ao Cepe para discussão e aprovação. Até o 

final do primeiro semestre de 2012 o assunto ainda não havia sido pautado no Cepe. 

As atividades da Coordenadoria foram realizadas em parceria com 

diferentes setores da Universidade, especialmente com a Divisão de Tecnologia 

Institucional (DTI) e com a TV PUC-SP. 

Ações da Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD) 

São destacadas, a seguir, as principais ações em educação a distância 

desenvolvidas em 2010/2011, sob coordenação da recente Coordenadoria, assim 

categorizadas:  

Projetos de assessoria em EaD  

O quadro, a seguir, discrimina os projetos desencadeados em 2010 e 2011 

que compõem ações de assessoria na área de EaD.  

 
Quadro2.1.2: Projetos de assessoria realizados pela Coordenadoria em Educação a 

distância (CEAD)- 2010 e 2011 

Projetos Demanda Status 
Oficina Moodle Coordenadoria de Projetos de 

Estudos Especiais 
Concluído  
(03 a 08/11/ 2010) 

Elaboração de espaço 
diferenciado no Moodle para 
o curso da Price 

Curso de Contábeis Price Concluído 

Revisão do design 
instrucional 

Curso de Licenciatura em 
Matemática a distância 

Em andamento 

Parceria para elaboração do 
instrumento de avaliação 
institucional para cursos a 
distância 

CPA Concluído 

Fonte: Coordenadoria de EaD  
 

Implantação do Programa de qualificação: Moodle e EaD 

O programa destina-se à comunidade interna da PUC-SP – professores, 

pesquisadores, funcionários e alunos que sintam a necessidade de se apropriarem do 

ambiente para modelarem e gerenciarem seus cursos e/ou disciplinas, parcial ou 

integralmente a distância no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle.  
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O Programa atende a meta proposta no PDI de capacitação docente para 

atuar na modalidade de educação a distância e resultou da parceria entre a CEAD e a 

Divisão de Tecnologia da Informação, especificamente o Núcleo de Mídias Digitais. Foi 

organizado em cinco Módulos com carga horária de 20 horas cada um. 

Em 2011, foram realizados dois módulos do Programa, recebendo uma 

demanda de 209 interessados. Houve, porém, um alto percentual de desistência dos 

inscritos, por problemas profissionais.  

1. Relações com a comunidade externa 

Em 2011, houve participação da coordenadora da CEAD em eventos da área 

com participação em comunicações, palestras e mesas redondas: 

• eventos internacionais: EUROCALL (Nottingham-Inglaterra) e ISCAR 

(Roma-Itália), com apresentação de comunicações relativas à 

implementação do ensino híbrido (semipresencial) e de seu impacto para a 

formação do aluno. 

• evento nacional: Hipertexto 2011: participação com palestra e 

coordenação de mesa sobre o tema “Formação do professor para a sociedade 

de informação: problemas, dilemas e expectativas atuais”.  

 

2.  Formação na Graduação na modalidade EaD 

A Universidade foi credenciada para EaD em 2009, para a instalação do 

Curso de Graduação em Matemática em dois campi: Monte Alegre e Marquês de 

Paranaguá. Foram consideradas satisfatórias as condições do Campus Virtual da PUC-

SP pela avaliação externa do MEC/Inep no processo de autorização do funcionamento 

do curso.  

A Universidade foi credenciada para EaD em 2009, para a instalação do 

Curso de Graduação em Matemática em dois campi: Monte Alegre e Marquês de 

Paranaguá. Foram consideradas satisfatórias as condições do Campus Virtual da PUC-

SP pela avaliação externa do MEC/Inep no processo de autorização do funcionamento 

do curso.  
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O curso de Matemática EaD foi implementado no campus Marquês de 

Paranaguá, tendo sido reconhecido pelo MEC, recebendo avaliação positiva nos 

quesitos considerados pela Comissão de Avaliação Externa, com conceito 04, o que 

expressa a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido na Universidade. O curso 

previsto para o campus Monte Alegre ainda não foi instalado devido à ausência de 

procura efetiva que justifique sua implantação. Uma análise da demanda atendida, 

porém, indica a necessidade de ampliação do atendimento para potencializar o uso da 

estrutura montada para o atendimento na modalidade a distância. Apesar do aumento da 

ordem de 136,8%, se comparado o número de matrículas de 2011 em relação a 2009 

(2011: 45 alunos e 2009: 19 alunos), o atendimento em 2011 ainda é considerado 

reduzido para a modalidade. 

3. A formação continuada em EaD 

Foi dada continuidade à oferta de cursos de formação continuada na 

modalidade EaD, existente desde a década de 1990, coordenadas pela Coordenadoria de 

Educação Continuada (Cogeae) .  

Em 2010, foram oferecidas 33 atividades, atendendo a 660 alunos, sendo 

que, em 2011, com uma redução quantitativa, foram implementadas 24 atividades, 

mantendo-se, contudo a demanda, ou seja, 666 participantes. Houve predomínio de 

cursos de extensão, tendo sido oferecido apenas um curso de especialização. Embora 

esse atendimento tenha representado um aumento de quase 20% em relação a 2009 (562 

alunos), indicou uma redução da ordem de 60,9% em relação a 2007, quando a 

educação continuada contava com 737 participantes atividades oferecidas.  

A universidade também ofereceu em 2010, no primeiro e no segundo 

semestres, um curso de especialização voltado para a formação em educação a distância, 

envolvendo 103 educadores de escolas oficiais: Formação para Orientadores de 

Aprendizagem para Educação a Distância. O curso foi promovido pelo Programa de 

Pós- Graduação em Educação: Currículo e pelo Departamento das Ciências da 

Computação, em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo.  
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Tabela 2.1.11: Atividades oferecidas pela PUC-SP em EaD - 2010 e 2011 

Faculdade  Unidade Promotora Atividade Natureza 
Nº 

Alunos 
2010 

Nº 
Alunos 
2011 

FAFICLA 

Programa de Estudos Pós-
Graduados em Linguística 
Aplicada em Estudos da 
Linguagem 

Teachers Links: Reflexão e Des. para 
professores de Inglês 
(Aperfeiçoamento) 

Especialização 
(1° e 2° s.) 

131 152 

FCET Dep. de Ciências da Computação Educação a Distância na Prática Extensão (1° e 2° s) 47 50 

FCET Dep. de Matemática Matemática Dinâmica Extensão(1° e 2° s) 21   

FCET Dep. de Matemática Matemática Financeira para Gestão Extensão(1° s)  
13 
(1° s) 

FCHS 
Núcleo de Pesquisa da Psicologia 
em Informática - NPPI 

Psicologia e Informática - Um 
panorama sobre os relacionamentos 
virtuais e os serviços psicológicos 
mediados por computadores  

Extensão(1° e 2° s) 15 26 

FCS 
Programa de Estudos Pós-
Graduados em História da Ciência 

História da Ciência Extensão(1° e 2° s) 40 14 

FAFICLA 

Dep. de Port./ Grupo de Pesquisa 
(CNPQ) "Ensino de L. Port. para 
Fins Específicos"/.Núcleo de 
Pesquisa "Núcleo de L.Port. e o 
Ensino por Computador"/ Instituto 
de Pesquisas Linguísticas "Sedes 
Sapientiae" de Português 

Atualização Gramatical - Oficina de 
Gramatica - online 

Extensão(1° e 2° s) 74 88 

FAFICLA 

F.de Comum. e Filos./ Dep. de 
Port./ Progr. Est. Pós-Graduados 
em L. Port. e Instituto de Pesquisas 
Linguísticas "Sedes Sapientiae" de 
Português 

Da leitura para a Redação - online Extensão(1° e 2° s) 38 38 

FAFICLA 
Progr. Est. Pós-Graduados em 
Linguística. Aplicada em Est. da 
Linguagem. 

Elaboração de Projetos de Pesquisa 
online 

Extensão(1° e 2° s) 38 27 

FAFICLA 
Programa de Estudos Pós-
Graduados em Linguística Aplic. 
em Estudos da Linguagem. 

Estratégias em Tecnologia para 
Produção de Materiais Didáticos 

Extensão 
31 
(1° e 2° s) 

13 
(1° s) 

FAFICLA 
Programa de Estudos Pós-
Graduados em Linguística Aplic. 
em Estudos da Linguag. 

Inglês Instrumental online: Leitura de 
Textos Acadêmicos – N I 

Extensão(1° e 2° s) 60 51 

FAFICLA 
Programa de Estudos Pós-
Graduados em Linguística Aplic. 
em Estudos da Linguagem 

Inglês Instrumental online: Leitura de 
Textos Acadêmicos - N II 

Extensão(1° e 2° s) 
 07 
(2° s) 

18 

FAFICLA 
Programa de Estudos Pós-
Graduados em Linguística Aplic. 
em Estudos da Linguagem. 

Inglês Instrumental: Formação online 
de Professores Módulo I 

Extensão (1° e 2° s) 21 14 

FAFICLA 
Programa de Estudos Pós-
Graduados em Linguística Aplic. 
em Estudos da Linguagem. 

Inglês Instrumental: Formação online 
de Professores Módulo II 

Extensão (2° s) 06 - 

FAFICLA Departamento de Francês 
Itinerários de Leit. em Francês a 
Distância - I 

Extensão(1° e 2° s) 24 64  

FAFICLA Departamento de Francês 
Itinerários de Leit. em Francês a 
Distância - II 

Extensão(1° e 2° s) 22  27 

FAFICLA Departamento de Francês 
Itinerários de Leit. em Francês a 
Distância - III 

Extensão 
29  
(2°s) 

11 
1° s)  

FAFICLA Departamento de Francês 
Itinerários de Leitura em Francês a 
Distância – Séc.XX 

Extensão 
12 
(2° s) 

10 
(1° s) 

FAFICLA Departamento de Francês 
Itinerários de Leitura em Francês a 
Distância- Se.XIX 

Extensão (2° s) -  12 

FAFICLA Departamento de Francês 
Itinerários de Leitura em Francês a 
Distância - Textos Acadêmicos 

Extensão 
12 
(1° s) 

8 
(2° s)  

 FAFICLA 

F. de Comun. e Fil./ Dep. de Port./ 
Progr. de Est. Pós-Grad. em L. 
Port./ Instituto de Pesq. Lingüíst. 
"Sedes Sapientiae" de Port. 

O Texto na Universidade: Leitura e 
Redação (online) 

Extensão(1° e 2° s) 32 30 

Total  660 666 
Fonte: Cogeae. 
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Constata-se que a grande maioria das atividades propostas teve como 

Unidade Promotora a Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, na área de 

Letras, integrando Graduação e Pós-Graduação, seguida da Faculdade de Ciências 

Exatas e Tecnologia. 

Com base nos dados coletados, em relação á concretização da meta 

específica para EaD, proposta no PDI 2010-2015, pode-se considerar que a 

institucionalização da Educação a Distância ainda é um projeto que merece maior 

atenção dos gestores da Instituição. Aponta-se a necessidade de decisões e 

encaminhamentos na área, com investimentos para a efetivação da política na 

modalidade de ensino a distância, passando pela explicitação da política em EaD da 

Instituição, que norteará tanto a formação na graduação e na educação continuada 

quanto na capacitação dos docentes para atuar com diferentes mídias no 

desenvolvimento de cursos e disciplinas em EaD. Além disso, deverá contemplar e a 

implantação da Coordenadoria em Educação Continuada criada pela reforma 

institucional de 2009. 

Domínios avaliativos: Articulação dos PPC com o PPI, diretrizes curriculares e 
inovações da área e Organização didático-pedagógica dos cursos: administração 
acadêmica e práticas curriculares.  

 

No âmbito da graduação e da pós-graduação da PUC-SP, destacaram-se 

encaminhamentos voltados para a organização didático-pedagógica dos cursos, conforme 

apontados a seguir.  

Na graduação foram efetivadas ações coordenadas pela Pró-Reitoria de 

Graduação, conforme relatório desta Pro Reitoria2, especialmente voltadas para o 

aperfeiçoamento e regularização dos Projetos Pedagógicos de Cursos, além de normatizações 

de instâncias acadêmicas e apoio a projetos com parcerias externas. 

Os cursos de Licenciatura da PUC-SP implementados com base no Projeto 

Institucional para Formação de Professores da PUC-SP (PIFPEB), aprovado em 2004/2005, 

receberam um acompanhamento contínuo do desenvolvimento das atividades.  

                                                                 
2 Fonte: Relatório de atividades 2011,exercício 2010 e de atividades 2012, exercício 2011 da  PUC-
SP/FUNDASP, elaborado pela Consulteg. 
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Desde sua implantação, o PIFPEB contou com a atuação da Reitoria de 

Graduação, Consulteg, do setor responsável, acompanhada de diálogo contínuo com os 

coordenadores de curso e com os colegiados da Universidade. Esse processo agregou 

características avaliativas que orientaram revisões e ajustes da proposta original. Os ajustes da 

proposta original, implantados a partir de sua criação, foram normatizados pela Deliberação 

do Consun 54/10, complementada por outros normativos, integrando as alterações 

curriculares dos cursos de Licenciatura. A referida Deliberação reafirmou a subordinação do 

PIFPEB ao PPI da PUC-SP, retroagindo seus efeitos a 2006. 

Envolvendo as relações bacharelado e licenciatura, foram realizados estudos e 

encaminhamentos de decisões considerando questões legais oficiais, aspectos operacionais e 

o interesse do alunado em formações específicas e dupla formação. Tais aspectos envolveram 

questões de múltiplas naturezas, tanto curriculares como acadêmico-administrativas, ligadas 

matrícula, diploma, composição de turmas e aspectos financeiros. Em 2011, novos estudos 

foram desencadeados, tendo em vista os dispositivos legais oficiais do MEC, especialmente a 

Nota Técnica n° 003/2010 da Coordenadoria Geral de Orientação e Controle da Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação. Foi nomeado um grupo executivo pelo Ato do 

Reitor n° 22/2011, composto de representantes de setores administrativo-acadêmicos da 

Universidade, com a função de identificar, mapear e propor ajustes que envolvessem desde a 

definição de vagas até a expedição e registro dos diplomas. O trabalho do grupo resultou em 

importantes definições que levaram a adoção de medidas para aperfeiçoamento da 

estruturação das licenciaturas na universidade. Em atendimento ao previsto no referido Ato, 

os encaminhamentos foram definidos conjuntamente com os coordenadores dos cursos de 

graduação. Pode-se afirmar que existiram avanços nessa área, porém, ainda há espaços para 

definições e implementações nas relações bacharelado e licenciatura. 

Constatou-se o desenvolvimento de importante trabalho de aperfeiçoamento dos 

Projetos Pedagógicos de Cursos, de modo a garantir clareza e precisão das informações, 

assegurando coerência dos registros dos PPC. Entre outros, são exemplos de tais registros: a 

versão eletrônica dos projetos, as informações postadas no e-MEC, o resumo da identificação 

do curso constante no software RM, o banco de dados da SAE, as informações do Vestibular 

e o site da Universidade. O trabalho visou garantir, por um lado, a orientação de processos 

internos, como fluxos relativos à construção/reformulação de PPC, da elaboração do Manual 

do Vestibular, dos registros acadêmicos da SAE, dos conteúdos dos sites das faculdades, da 

divulgação de informações e da certificação dos alunos.  
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Por outro lado, procurou subsidiar processos externos de credenciamento, 

recredenciamento, avaliação e financiamento. Conforme relatório da Pró-Reitoria de 

Graduação, o trabalho foi efetivado numa parceria envolvendo Prograd, Consulteg, Sae, 

Coordenadoria da Assessoria Jurídica (CAJ) e Controladoria. Os ajustes nos registros dos 

cursos de graduação tiveram os seguintes focos: 1) carga horária; 2) nomenclatura; 3) 

disciplinas da grade. O trabalho resultou na atualização de atos legais pela Universidade para 

contemplar os ajustes dos Projetos.  

Em 2011, foi concretizada a regulamentação do Núcleo Docente estruturante 

(NDE), por meio da Deliberação do Cepe N° 02/2011, atendendo normas oficiais, 

especialmente a Resolução n° 01/2010 e o Parecer n° 04/2010 da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior- Conaes. Os NDE foram constituídos por grupos de 

docentes responsáveis pela concepção, consolidação, acompanhamento e atualização contínua 

dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação. Dada a existência na PUC-SP das 

Comissões de Coordenação Didática, previstas regimentalmente, instituiu-se que tais 

comissões e os NDE assumiriam funções de colegiado de Cursos, devendo trabalhar de forma 

articulada, a fim de que as referidas comissões pudessem realizar a gestão dos cursos, 

implementando as recomendações feitas pelos NDE. O ato legal normatizador previu também 

critérios de composição e detalhamento das funções da nova instância colegiada. 

A elaboração do Regulamento da Câmara de Graduação (Deliberação Cepe nº 

01/2011) pode ser apontada como medida importante para contribuir para com a organização 

didático-pedagógica dos cursos. A Câmara foi criada pela estrutura da Universidade 

implantada em 2009 como órgão de caráter consultivo, com a finalidade de assessorar o Cepe 

nas questões acadêmicas de sua competência, fomentando a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Tendo em sua composição os coordenadores dos cursos de graduação, 

constitui-se como importante colegiado para discussão e encaminhamentos das questões 

acadêmicas vivenciadas no cotidiano pelos cursos.  

Implementação da disciplina de Libras no currículo da graduação, assegurada 

pela Deliberação 02/2010 (referendando Ato do Reitor 192/2009), em atendimento a 

dispositivos normativos oficiais. Foi agregada qualidade a esse trabalho com a participação de 

especialistas da Derdic e da Fonoaudiologia na proposição do currículo da disciplina e na 

definição dos profissionais para assumir o trabalho.  
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Na perspectiva de ampliação de parcerias entre universidade e redes 

colaborativas de aprendizagem, a Prograd, além de coordenar as atividades do PARFOR na 

PUC-SP, implementou ações ligadas a outros programas de políticas públicas: 

• Implantação e desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – 2010/11 (Pibid); 

• Implantação e desenvolvimento Pibic-EM – Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência no Ensino Médio; 

• Implantação e desenvolvimento Programa de Educação Tutorial do Ministério 
da Educação (PET); 

• Implantação e desenvolvimento do Programa de Educação Tutorial (PET 
Saúde). 

 

Destacou-se, também no período, a continuidade da participação da Universidade 

no Programa de Política Pública Pró-Saúde I (Curso de Medicina), Pró-Saúde II (da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – SGTES), com dois projetos 

envolvendo os cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem e Fonoaudiologia, Psicologia e 

Serviço Social. Essa participação tem contribuído para a aproximação com os serviços de 

saúde dos municípios e com o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

no território, permitindo importantes mudanças na formação e também envolvimento de 

estudantes na resolução de problemas de saúde das UBS – Unidades Básicas de Saúde. 

Dados avaliativos mostraram que o trabalho de avaliação de curso concretizado 

pela Câmara de Graduação em parceria com a CPA-PUCSP não teve continuidade em 2010 e 

2011, tendo sido previstas novas fases, que não foram efetivadas. Além disso, a avaliação do 

desempenho docente pelo aluno careceu de um processo mais abrangente e universal, o que 

poderia ter contribuído para ampliar a participação dos alunos. Tais ações, que se revestem de 

caráter regimental, necessitam ser retomadas face a uma política mais ampla, integrando a 

avaliação de curso com a avaliação do docente. 

No âmbito da Pós Graduação, foram efetivadas ações pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, conforme relatório desta Pro Reitoria3 , relativas a revisão de normas e 

a produção de documentos regimentais que contribuíram para a organização didático-

pedagógica dos cursos e programas de pós-graduação.  

                                                                 
3 Fonte: Relatório de atividades 2011,exercício 2010 e de atividades 2012, exercício 2011 da PUC-
SP/Fundasp, elaborado pela Consulteg. 
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Destacaram-se a criação da comissão de estudos para análise das normas 

externas dos mestrados profissionais (Ato n° 07/2010); a constituição de comissão para 

revisão do regulamento da Pós-Graduação, além de atos de que disciplinaram a 

realização de defesas de dissertação e teses, gerenciamento de bolsas e constituição de 

grupos de pesquisa (Atos n° 1/2010, 02/2010, 01/2011, 03/2011). 

Buscou-se a integração graduação e pós-graduação, por meio de ações que 

tiveram os seguintes focos, conforme consta dos relatórios dos Programas de Pós-Graduação 

encaminhados à CAPES: orientação de TCC e de monografia; orientação de Iniciação 

Científica e de estágio; Projetos Pesquisa e Extensão; Grupo Pesquisa com participação de 

professores e alunos da graduação e da pós-graduação; atuação de professores com aulas na 

pós-graduação e em atividades não docentes na graduação; participação em órgãos colegiados 

(colegiado do departamento e da faculdade); participação em núcleos de pesquisa; orientação 

de estágio de docência para bolsistas da CAPES; participação em projetos de intercâmbio 

com participação de alunos da graduação e pós-graduação. 

 

A política de internacionalização de cursos e Programas  

A questão da internacionalização recebeu destaque no PDI 2010-2015 (p. 10), 

sendo objeto de duas metas específicas, integrando os aspectos previstos para atender ao 

objetivo de “Ampliar o nível de excelência acadêmica da universidade”:  

• Implantação de política de internacionalização dos cursos de graduação. 

• Ampliação e incentivo à internacionalização dos Programas de Estudos 
Pós-Graduados, assim como ações de solidariedade no país (ex. Minter e 
Dinter). 

 

Tais metas foram tratadas neste Relatório na Dimensão Pesquisa.  

Aperfeiçoamento do Ensino: Encaminhamento para tomada de decisões 

A análise das políticas de Ensino desenvolvidas no período, visando atingir 

as metas propostas no PDI 2010- 2015, mostrou que existiram avanços importantes, 

porém evidenciou alguns aspectos que necessitam revisões, aprofundamentos e 

agilização de ações para se alcançar o proposto até 2015. 
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A política de expansão adotada trouxe resultados positivos no início da 

implantação, mas que não se sustentaram em anos subsequentes. Resultou na ampliação 

geográfica de atendimento, com a implementação de novos campi e na diversificação da 

oferta da formação, mas não se concretizou uma expansão quantitativa, identificando-se 

uma ociosidade de atendimento nos diferentes campi. Os dados revelaram que o 

ingresso na graduação teve uma redução da ordem de 22,9% e os novos cursos criados, 

como os superiores de tecnologia, mostraram índices baixos de preenchimento das 

vagas oferecidas em 2010 e 2011. A pós-graduação, por sua vez, apresentou uma queda 

do alunado da ordem de 14%, embora também tenha havido diversificação de oferta. 

È uma situação que merece estudos específicos e aprofundados, pois a 

realidade traz alguns paradoxos. Os dados mostraram, por exemplo, um ponto crítico a 

ser estudado pela Universidade, que pode ser traduzido por alguns questionamentos: 

Por que há uma queda da matrícula em 2010 e 2011 se há um aumento dos inscritos no 

vestibular? Por que o aluno que se inscreve, que se mobiliza para cursar a PUC-SP 

não se matricula? Por que o curso não mantém a matricula inicial? Nessa direção, 

outros questionamentos ainda podem ser feitos levando em conta os resultados positivos 

das avaliações externas do MEC: A qualidade reconhecida pelos órgãos oficiais nas 

avaliações externas não tem sido fator preponderante para reter o aluno? Os 

potenciais candidatos conhecem esses resultados? Os resultados de infraestrutura, 

dimensão esta que tem sofrido ressalvas pelo MEC, estão tendo um peso maior para a 

definição do estudante?  

Sabe-se que a análise desses resultados passa pela consideração de fatores 

externos e internos. Enquanto os externos são responsáveis pelo quadro geral de 

ociosidade de vagas presente na realidade das instituições privadas brasileiras e 

paulistas e pela disputa do aluno num clima mercadológico, que não favorece a PUC-

SP, acredita-se que existam fatores internos influenciando a queda da demanda na PUC-

SP.  

Diante dos dados, salienta-se que tal panorama deve ser pauta de estudos 

pelos órgãos acadêmicos e administrativos, visando a um reordenamento da política de 

expansão de formação na Universidade. Exige a definição de diretrizes claras e ações 

concretas para fixar a demanda potencial que tem se apresentado à universidade, 

atendendo o que prevê a meta expressa no PDI: “Redimensionamento da pertinência e da 

expansão das modalidades de formação oferecidas, levando em conta a oferta, a demanda e 

as condições institucionais”. Aqui também se colocam questões que exigirão debates e 

reflexões: A PUC-SP quer expandir? Quais são as áreas prioritárias?  
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Nesse contexto se colocam aspectos específicos voltados para as diferentes 

modalidades de formação.  

Em relação à pós-graduação, houve o crescimento das matrículas do doutorado 

e a criação de um novo programa, o que ficou aquém da meta constante no PDI que previu 

a implementação do doutorado nos nove programas com mestrado. Tem-se a ponderar que 

se faz necessária a aceleração de medidas, incluindo investimentos, como previsto para 

2012, para contemplar a ampliação prevista na meta. Quanto à meta voltada para ampliação 

do mestrado profissional, há uma perspectiva positiva indicada pelas ações já efetivadas que 

mostram possibilidades de atingimento da meta nos anos seguintes de vigência do PDI. 

Quanto à educação continuada, considerando-se o volume da oferta e demanda 

observado no período avaliado, pode-se afirmar que existe, um potencial de oferta que 

precisa ser dimensionado e ampliado, a partir de 2012, para se atingir a meta proposta para 

essa modalidade de formação. Assinala-se também para a necessidade de ações mais 

propositivas no sentido da ampliação de parcerias, como prevê meta específica. 

Considerando a perspectiva de concretização da meta dirigida para EaD, 

proposta no PDI 2010-2015, pode-se afirmar que a institucionalização da Educação a 

Distância ainda é um projeto que merece maior atenção dos gestores da Instituição, 

incluindo investimentos na infraestrutura tecnológica, capacitação docente e a implantação 

da Coordenadoria específica criada pela reforma institucional de 2009. 

No âmbito organização didático-pedagógica dos cursos e programas, pode-se 

afirmar que existiram avanços nessa área, com importantes normatizações e implementações, 

como a ampliação de parcerias com redes colaborativas de aprendizagem e as ações voltadas 

para a regularização dos Projetos Pedagógicos dos cursos. Há, porém, espaços para definições 

e encaminhamentos, podendo-se citar as relações entre bacharelado e licenciatura, que, apesar 

de terem recebido atenção da gestão, ainda devem ser objeto de regularizações.  

Ainda relativo às questões didático-pedagógica dos cursos e programas, ressalta-

se a importância da gestão acadêmica voltar-se para a avaliação de curso e avaliação do 

docente, também previstas no PDI como metas para o ensino. Tais ações, que se revestem de 

caráter regimental e estatutário, necessitam ser retomadas face a uma política mais ampla, 

tratando-as de forma integrada.  
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• Redimensionamento da pertinência e da expansão das modalidades de 

formação oferecidas, levando em conta a oferta, a demanda e as condições 

institucionais. 

• Efetivação de uma política para a modalidade de ensino “Educação a 

Distância – EaD”, com investimentos na infraestrutura tecnológica e 

capacitação docente. 

• Implementação do doutorado nos nove Programas com mestrado, 

seguindo os referenciais de qualidade dos Projetos Institucionais da 

Universidade e da Capes.  

• Implantação de política de internacionalização dos cursos de graduação. 

• Ampliação e incentivo à internacionalização dos Programas de Estudos 

Pós-Graduados, assim como ações de solidariedade no país (ex. Minter e 

Dinter). 

• Apoio e implantação de iniciativas de criação de mestrados profissionais.  

• Ampliação das atividades de formação continuada para atingir um 

público interno e externo amplo e diversificado, buscando parcerias com a 

iniciativa pública e privada. 

• Aperfeiçoamento da implementação de Projetos Pedagógicos de Curso 

(PPC), considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e documentos 

oficiais da Universidade, especialmente o PDI, o PPI, o Estatuto e o 

Regimento Geral. 

• Aprimoramento dos processos de ensinar e aprender, levando em 

consideração aspectos didáticos associados às novas tecnologias e inovações 

das áreas. 
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II 
PESQUISA 

 

A PUC-SP sempre teve sua trajetória marcada pela ênfase dada à pesquisa e 

à produção de conhecimento. Essa preocupação se revela em sua missão e nos 

principais documentos legais como o Estatuto e Regimento da Universidade, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), assim 

como em práticas institucionais voltadas para a pesquisa e integradas ao ensino e à 

extensão. 

A leitura do Estatuto da PUPC-SP evidencia que a pesquisa está 

contemplada de forma privilegiada, recebendo três ênfases específicas dentre as 

finalidades da Universidade, com indicação da direção das intenções da Instituição:  

• “Realizar investigação e pesquisa científicas” (art. 4° inciso II);  

• “Elaborar programas de pesquisa, estudo e documentação que 
favoreçam subsídios para a solução de problemas nacionais e 
globais” (art. 4° inciso X); 

• “Promover a internacionalização de programas e projetos de ensino e 
pesquisa, bem como de pesquisadores e estudantes, por meio de 
convênios e acordos firmados com instituições universitárias e de 
pesquisa nacionais e estrangeiras” (art. 4° inciso XIII). 

No Regimento da PUC-SP, o capítulo II e seus artigos 132 a 137 definem a 

concepção, as finalidades, as modalidades da pesquisa na Universidade, bem como 

indicam os órgãos responsáveis pela definição de políticas e apoio ao trabalho. A 

pesquisa é considerada “essencial à natureza da PUC-SP e constitui, com o ensino e a 

extensão, o conjunto de atividades que interagem e se alimentam reciprocamente” (art. 

132, p. 115). O desenvolvimento da pesquisa terá as seguintes finalidades, de acordo 

com o expresso no art.133 do Regimento:  

I- a produção de conhecimento e sua crítica aberta e permanente; 

II- a formação de quadros capazes de produzir conhecimento, com 
consequente aperfeiçoamento do ensino; 

III- a requalificação constante de pesquisadores e, consequentemente, da 
docência; 

IV- a formação de profissionais capazes de intervir criticamente e que 
tenham a renovação do conhecimento como princípio ético; 
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V- a intervenção na sociedade a partir das competências específicas geradas 
pela pesquisa; 

VI- a atuação em grandes projetos nacionais e internacionais. 

A pesquisa constitui-se, portanto, como eixo que se integra com o ensino e a 

extensão, de forma indissociável, compondo o conjunto de atividades de caráter 

acadêmico capazes de garantir a identidade da Universidade e é considerada eixo 

essencial no processo de produção do conhecimento.  

Pesquisa no PDI 

O PDI com vigência no período 2010-2015 definiu as preocupações da 

PUC-SP com o aperfeiçoamento da pesquisa, que é reconhecida como elemento 

essencial à natureza da Universidade. 

Considerando as finalidades da pesquisa expressas no Regimento da PUC-

SP, constam do PDI metas específicas para a pesquisa, que foram destacadas em dois 

objetivos propostos pela Universidade em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 

assim formuladas: 

Objetivo: Ampliar o nível de excelência acadêmica da Universidade, 

contemplando as seguintes metas para pesquisa (p.10-11): 

• Fortalecimento das propostas e dos grupos de pesquisa existentes na 
Universidade e incentivo à criação de novos grupos e tendências.  

• Incentivo ao desenvolvimento e consolidação de grupos de pesquisa na 
área da Saúde, Engenharia, Tecnologia e interdisciplinares, como base 
para criação de programas de mestrado e doutorado capazes de produzir 
pesquisas aplicadas, geradoras de novos conhecimentos e de produção 
de bens e serviços, bem como de parcerias geradoras dos recursos 
necessários para essas investigações. 

• Continuidade e aperfeiçoamento da política de incentivo à pesquisa na 
Universidade. 

• Ampliação quantitativa e qualitativa da produção acadêmica e apoio à 
sua divulgação em veículos qualificados. 

• Implantação de uma política que incentive uma maior visibilidade da 
pesquisa.  

• Ampliação do suporte técnico oferecido pela Universidade à pesquisa 
por meio de centros técnicos específicos.  

• Incentivo a projetos de inovação tecnológica constituindo parcerias para 
partilhar o financiamento da produção técnica e de conhecimento. 
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Objetivo: Aprimorar a gestão acadêmica, administrativa e financeira, 

contemplando as seguintes metas:  

• Apoio à criação de polos de pesquisa como sustentação à formação de 
institutos entre áreas correlatas na forma que vem sendo incentivada 
pelos órgãos de fomento e similares. 

• Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento do Programa de Apoio e 
Incentivo à Pesquisa do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe) para pesquisas de interesse institucional ou de caráter 
interinstitucional. 

• Aperfeiçoamento e consolidação do sistema de cadastramento da 
pesquisa desencadeada na Universidade. 
 

Avaliação das Metas/Propósitos do PDI voltadas para a Pesquisa 

A avaliação da Dimensão Pesquisa buscou analisar o cumprimento das 

metas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2010-

2015), nos primeiros anos de vigência (ou seja, 2010, 2011 e início de 2012), na 

perspectiva de dimensionar os avanços concretizados, no atendimento às prescrições 

previstas para o aperfeiçoamento da Pesquisa na Universidade.  

A sistemática adotada manteve a preocupação de produzir análises 

comparativas, situando o compasso das ações de 2010, 2011 e início de 2012 frente aos 

resultados avaliativos do período de vigência do PDI 2005-2010. Tais análises foram 

orientadas por critérios avaliativos, tendo em vista oferecer elementos à orientação das 

ações voltadas para a pesquisa que permitiram cumprir as metas previstas pelo PDI em 

vigor. 

Para realizar a análise avaliativa, as metas e propósitos institucionais 

voltados para a Pesquisa foram organizados em quatro Domínios, que, no seu conjunto 

contemplam as ações desenvolvidas pela Universidade nesta dimensão. Tais domínios 

constam da Matriz de Avaliação da dimensão, construída pela comunidade e que tem 

orientado o trabalho de autoavaliação institucional desde 2004. 

A figura, a seguir, permite visualizar as Metas/Propósitos do PDI 2010-2015 

relativos à Dimensão Pesquisa, acompanhadas/os de cronograma de implementação e 

os Domínios avaliativos a elas associados:  
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Figura 2.2.1: Metas/Propósitos do PDI 2010-2015 e domínios avaliativos considerados na 

avaliação da Dimensão Pesquisa 
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Domínio avaliativo: Organização institucional da pesquisa 

 

Esse domínio avaliativo abrange três Metas previstas no PDI 2010-2015 

(p.11), conforme indicadas na figura anterior:  

• Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento do Programa de Apoio e 
Incentivo à Pesquisa do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) 
para pesquisas de interesse institucional ou de caráter interinstitucional.  

 

• Aperfeiçoamento e consolidação do sistema de cadastramento da 
pesquisa desencadeada na Universidade. 

• Apoio à criação de polos de pesquisa como sustentação à formação de 
institutos entre áreas correlatas na forma que vem sendo incentivada pelos 
órgãos de fomento e similares.  
 

Tais metas, relacionadas à pesquisa, fazem parte de um conjunto de metas 

indicadas no PDI 2010-2015 para atender ao objetivo proposto pela Universidade de 

“Aprimorar a gestão acadêmica, administrativa e financeira” (p. 13) 

 
A Pesquisa na estrutura da Universidade 

Com a implantação da nova estrutura da Universidade, a partir de 2009 

foram previstas algumas instâncias específicas para o trabalho de pesquisa: a 

Coordenadoria de Pesquisa e a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa ligada à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação. Tais instâncias passaram por um processo de implantação e 

normatização, que ainda está em andamento, com o objetivo de integrar as ações e 

definir especificidades. 

Na composição da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, conforme 

Regimento Geral da Universidade (Subseção II, Art. 38), fazem parte os gestores ou 

representantes de instâncias envolvidos com a pesquisa. É o caso da Pró-Reitora de 

Graduação e de Educação Continuada (ou seu representante), Coordenadores de 

Programas de Pós-Graduação e Coordenador de Pesquisa, além de líderes de pesquisa 

membros dos Conselhos de Faculdade, pesquisadores com liderança interna e externa na 

sua área e representantes discentes.  
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Com a atribuição de auxiliar a referida Câmara para atender às demandas 

relativas à pesquisa na Universidade, foi instituída a Subcâmara de Pesquisa (Ato do 

Pró-Reitor de Pós-Graduação nº 08/2009, complementado com os Atos 02 e 05/ 10 que 

nomeiam integrantes da Câmara e Subcâmara). A Subcâmara de Pesquisa é presidida 

pelo Coordenador de Pesquisa e composta por um Representante da Pró-Reitoria de 

Graduação, um Representante da Educação Continuada, nove Líderes de Pesquisa, 

conselheiros de Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e dos Conselhos das Faculdades. 

O Ato 03/09 do Pró-Reitor de Pós-Graduação constitui comissão para elaboração do 

regulamento da Câmara. 

Quanto à Coordenadoria de Pesquisa, conforme dados da coordenação, está 

instalada, ainda provisoriamente, em uma sala no campus Marquês de Paranaguá, sendo 

que a localização, sugerida pelo Coordenador, foi aprovada pelo Consad, em outubro de 

2011, devido à indisponibilidade de espaço físico no campus Monte Alegre. Nessa 

mesma ocasião, houve aprovação do apoio técnico de um funcionário para o setor e, 

atualmente, a estrutura é constituída pelo Coordenador, um professor assessor e uma 

secretária. A nomeação do coordenador consta do Ato do Reitor 13/10, ratificando o 

processo de seleção de projeto apresentado ao Cepe, submetido ao Consad e aprovado 

pelo Consun. A Coordenadoria de Pesquisa encontra-se em processo de construção do 

seu Regulamento e seu coordenador está envolvido com as atividades da área, de forma 

integrada com as instâncias institucionalizadas responsáveis pela pesquisa na 

Instituição. As atividades da Coordenadoria são desenvolvidas de acordo com as 

políticas de pesquisa definidas pelo Cepe. 

A Universidade manteve o apoio financeiro à pesquisa, com 

disponibilização de verba específica para projetos: a verba FAP (Fundo de Apoio à 

Pesquisa) existente desde 1970 e vinculada ao Cepe, voltada ao apoio à Iniciação 

Científica (IC) e à pesquisa docente. Esse investimento foi implementado com 

orientação, acompanhamento e avaliação pelas instâncias responsáveis pela pesquisa. A 

pesquisa de Iniciação Científica foi implementada com estrutura já existente na 

Universidade, mediante atuação do Comitê Institucional do PIBIC, sob a coordenação 

da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), com apoio da Consulteg. Cabe destacar que a 

institucionalização da Iniciação Científica, além de ter as atividades previstas no 

calendário escolar, manteve o apoio em site específico na página da PUC-SP: 

http://www.pucsp.br/iniciacaocientifica/.  
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Em 2011, a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa construiu a proposta do 

novo Regulamento do Programa de Apoio e Incentivo à Pesquisa, que foi encaminhada 

ao CEPE para aprovação e viabilização da implementação.  

Tais atividades contemplam a meta proposta no PDI 2010-2015, assim 

expressa: “Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento do Programa de Apoio e 

Incentivo à Pesquisa do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) para pesquisas 

de interesse institucional ou de caráter interinstitucional”.  

Quanto à implementação da meta “Aperfeiçoamento e consolidação do 

sistema de cadastramento da pesquisa desencadeada na Universidade”, dados do 

relatório da Pró-Reitoria de Pós-Graduação4 mostraram que houve um investimento no 

Mapeamento da pesquisa institucional.  

Para tanto, foram realizadas diversas reuniões e foi estabelecido diálogo 

constante, envolvendo as Pró-Reitorias acadêmicas, a DTI, com a função de 

operacionalização, o Coordenador de pesquisa e a Fundasp. O objetivo foi a criação de 

um banco institucional de pesquisa, que permitisse a integração dos dados institucionais 

do sistema RM e dados acadêmicos da plataforma Lattes do CNPq (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Foi construído um banco de dados 

piloto que se encontra em fase de testes. Foram ainda realizadas reuniões com Diretores 

de Faculdade e Coordenadores de Pós-Graduação, para realização dos testes necessários 

com participação de funcionários administrativos. Essa ação se constituiu parte inicial 

do processo de capacitação do apoio técnico-administrativo ao cadastramento da 

pesquisa na Universidade. 

Os dados evidenciaram um importante trabalho pela Universidade de 

institucionalização do apoio e acompanhamento à constituição e à produção dos grupos 

de pesquisa, com definição de procedimentos para certificação institucional de grupos e 

líderes de pesquisa na PUC-SP, como condição para certificação no CNPq. 

 

                                                                 
4 Fonte: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: Relatório de atividades 2012-exercício 2011. 
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O trabalho envolveu diversos instrumentos normativos definidores e 

orientadores, incluindo definição das instâncias de responsabilidade e dos encaminhamentos e 

procedimentos necessários à criação e funcionamento dos grupos de pesquisa na 

Universidade, bem como o relacionamento com o CNPq. Entre tais instrumentos normativos, 

podem ser destacados: 

 

• Ato do Reitor 56/2008, designando o Pró-Reitor de Pós-Graduação como 

dirigente responsável pela certificação dos grupos de pesquisa, ouvindo os Pró-

Reitores de Graduação e Educação Continuada nos casos de grupos originários 

dessas instâncias.  

• Ato do Pró-Reitor de Pós-Graduação nº 01/2010, que estabelece 

procedimentos para a certificação institucional de grupos e líderes de pesquisa na 

PUC-SP. Segundo a norma, o gerenciamento do processo cabe ao Pró-Reitor de 

Pós-Graduação com o auxílio da Subcâmara de Pesquisa, instância que tem 

representação das unidades acadêmicas da Universidade, tanto das Pró-Reitorias 

como das faculdades, às quais se vinculam integrantes dos grupos. Foi definida a 

organização dos grupos, explicitando competências e funções, especialmente dos 

líderes. Previram-se também, além da inserção das áreas de conhecimento nas 

faculdades, os encaminhamentos e acompanhamento para certificação interna 

dos grupos, considerando preceitos definidos pelo CNPq.  

� Ato do Pró-Reitor de Pós-Graduação nº03/2011, que revoga o Ato nº 01/2010, 

retomando o mesmo conteúdo, com ajustes e complementações que se fizeram 

necessárias. Destacou-se a referência a funções da coordenadoria de pesquisa no 

processo, revelando uma preocupação de integração de ações de unidades que 

tratam da pesquisa. Foi inserido no dispositivo um tópico relativo ao 

acompanhamento e à avaliação dos grupos a serem realizados pela referida 

coordenadoria de forma integrada com a Subcâmara de Pesquisa. Foi também 

salientada a participação das instâncias acadêmicas e colegiadas, como os 

Departamentos e Conselhos de Faculdade. 

� Comunicado do Pró-Reitor de Pós-Graduação, de 23/09/2011, que esclarece 

aspectos do Ato n° 03/11. 
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Domínio avaliativo: Pesquisa na proposta acadêmica 

 

Este domínio avaliativo abrange quatro Metas do PDI, conforme indicadas 

na figura 2.2.1, que estão voltadas para a continuidade e aperfeiçoamento da política de 

incentivo à pesquisa na Universidade, com ênfase no fortalecimento, ampliação e 

consolidação de grupos de pesquisa, além do estabelecimento de parcerias.  

Para análise da pesquisa na proposta acadêmica da PUC-SP, foram 

destacadas as seguintes práticas que têm recebido ênfase no período avaliado: (i) a 

constituição e a produção dos Grupos de Pesquisa cadastrados na Instituição e no 

CNPq; (ii) o trabalho de Iniciação Científica na graduação; (iii) a realização de Projetos 

de Pesquisa pelas Unidades; (iv) a Produção de Pesquisa pelos concluintes da Pós-

Graduação stricto sensu (dissertações de mestrado e teses de doutorado) e pelos 

concluintes dos cursos de lato sensu, como os cursos de especialização (monografias) e 

dos cursos de graduação (TCC);os incentivos à produção científica.  

 

Grupos de pesquisa 

Em relação aos grupos de pesquisa, foram previstas metas específicas no 

PDI 2010-2015 (p.11), assim formuladas: 

• Fortalecimento das propostas e dos grupos de pesquisa existentes na 
Universidade e incentivo à criação de novos grupos e tendências. 

• Incentivo ao desenvolvimento e consolidação de grupos de pesquisa na 
área da Saúde, Engenharia, Tecnologia e interdisciplinares, como base 
para criação de programas de mestrado e doutorado capazes de produzir 
pesquisas aplicadas, geradoras de novos conhecimentos e de produção 
de bens e serviços, bem como de parcerias geradoras dos recursos 
necessários para essas investigações.  

 

A análise do período 2000 a 2010, com base nos dados do Censo do CNPq, 

mostrou que PUC-SP tem se situado em posição privilegiada na ordenação do CNPq, 

considerando o número de grupos, de pesquisadores e de doutores. A Universidade vem 

ocupando, desde 2004, o 1º lugar em relação às instituições privadas do país.  

  



 
 

 75

Quanto à classificação da PUC-SP levando em conta todas as IES 

brasileiras, porém, houve uma queda no seu posicionamento passando do 16º lugar, 

mantido desde 2004, ao 22° posto, conforme revelou o censo de 2010. Tal panorama é 

apresentado no quadro, a seguir. 

 

Quadro 2.2.1 : Situação da PUC-SP na ordenação do diretório dos grupos de pesquisa do 

CNPq 

Ano 
Total Grupos de 
pesquisa PUC-SP 

Classificação PUC-SP/ 
Instituições brasileiras* 

Classificação PUC-SP/ 
Instituições Privadas Nacionais 

2000 90 30° 3°  

2002 145 27° 3°  

2004 182 16°  1°  

2006 221 16º  1º  

2008 217 16º  1º  

2010 219  22° 1°  

*A classificação das instituições pela Fapesp levou em conta três indicadores: N° de grupos e N° de 
pesquisadores e N° de doutores. 
Fonte: Censo CNPq. 

 

Esse decréscimo na ordenação possivelmente se deveu ao número de grupos 

de pesquisa, pois na classificação apresentada pelo CNPq, considerando esse indicador, 

a PUC-SP não aparece em uma listagem das 30 instituições com maior número de 

grupos. A situação na Universidade, que até 2006 mostrou uma tendência de aumento 

do número de grupos, apresentou uma queda em 2008, seguida de recuperação parcial 

em 2010, porém com diminuição de dois grupos em relação a 2006 (-1%). 

Quanto à composição dos grupos, como mostram os dados da Tabela, a seguir, 

destaca-se como dado relevante o aumento de 19% no número de pesquisadores e a 

qualificação desses profissionais, mantendo-se desde 2004 mais de 70% titulados doutores. 

Embora tenha havido um aumento da ordem de 18,6% do número de doutores, o percentual 

de pesquisadores com essa qualificação se manteve estável em relação a 2006. 
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Tabela 2.2.1: Crescimento do número de grupos de pesquisa da PUC-SP e do número de 

pesquisadores 

Anos Nº Grupos N° Pesquisadores N° doutores % doutores 

2000 90 688 353 51,3 

2002 145 892 567 63,6 

2004 182 1.123 808 72,0 

2006 221 1.406 1076 76,5 

2008 217 1.519 1172 77,2 

2010 219 1.679 1277 76,1 

Taxa de variação 2006 a 2010 - 1% + 19% + 18,6% -0,5 

Fonte: Censos CNPq 

 

Os grupos de pesquisa assim se distribuíram por área de produção de 

conhecimento na PUC-SP, conforme tabela a seguir, com dados do CNPq:  

 
Tabela 2.2.2 : Áreas de conhecimento e n° de linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa da PUC-

SP em 2006 , 2008 e 2010 

Grande área 

2006 2008 2010 

Grupos 
Linhas de 
Pesquisa 

Grupos 
Linhas de 
Pesquisa 

Grupos 
Linhas de 
Pesquisa 

Ciências Biológicas  3 11 3 11 03 * 

Ciências da Saúde  24 82 23 90 23 * 

Ciências Exatas e da Terra  02 05 3 10 03 * 

Ciências Humanas  99 251 98 289 98 * 

Ciências Sociais Aplicadas  55 129 52 130 54 * 

Engenharias  4 10 4 10 04 * 

Linguística, Letras e Artes  34 77 34 89 33 * 

Totais  221 565 217 629 219 583 

Fonte: Censos CNPq.- 2006,2008,2010 
*Dados não disponibilizados pelo Censo CNPq 2010 
 

Os dados revelaram uma pequena diminuição da ordem de 7,3% no número 

de linhas de pesquisa, se analisados os dois últimos censos, alterando a tendência de 

crescimento observada em 2009 com um aumento de 43,6%. A análise por área de 

conhecimento ficou prejudicada, pois o CNPq não disponibilizou as informações por IES. 

A tabela a seguir mostra informações de 2011 sobre os grupos de pesquisa 

cadastrados na Universidade, por faculdade,  
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Tabela 2.2.3: Número de grupos de pesquisa cadastrados na Universidade em 2009 e 2011 

Faculdade 
2009 2011* 

Nº grupos Nº grupos 

Ciências Exatas e Tecnologia 13 18 

Ciências Humanas e da Saúde 33 31 

Ciências Médicas e Saúde 16 19 

Ciências Sociais 57 48 

Direito 4 12 

Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 18 22 

Educação 21 25 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 52 57 

Teologia - 7 

Total 214 239* 

Fontes: FUNDASP/PUC-SP: Relatório de atividades exercício 2009 elaboração CONSULTEG e Pós-
Graduação:2011. 
*: Grupos certificados: 190 atualizados; 34 não atualizados e 15 com status em preenchimento 

 
 

Os dados revelaram um aumento do número de grupos em 2011 (239 

grupos), se compararmos com o total em 2009 (214), sendo que essa expansão ocorreu 

em seis faculdades, tendo também havido a constituição de grupos na Faculdade de 

Teologia, recém-instituída. Esse aumento em 2011 foi, possivelmente, resultado do 

trabalho de institucionalização da constituição e acompanhamento dos grupos de 

pesquisa na Universidade. As ações de institucionalização foram detalhadas no tópico 

relativo ao Domínio: Organização Institucional da pesquisa. 

A análise do foco de produção de conhecimento pela pesquisa, considerando o 

indicador n° de grupos de pesquisa por área, revelou que a PUC-SP não vem alterando o 

padrão desde 2007. Observou-se que a concentração da produção incidiu sobre Ciências 

Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, que detêm 84,5% dos 

grupos de pesquisa da instituição.  

Assim sendo, pode-se afirmar que a meta proposta no PDI 2010-2015 (p.11), 

relativa ao “Incentivo ao desenvolvimento e consolidação de grupos de pesquisa na área 

da Saúde, Engenharia, Tecnologia e interdisciplinares...”, não apresentou resultados 

positivos em 2010. Em 2011, porém, dados da Universidade mostraram ampliação dos 

grupos de pesquisa em Ciências Médicas e Saúde e em Ciências Exatas e Tecnologia, 

indicando a implementação de ações iniciais, que necessitam consolidação em 2012.  
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Iniciação Científica 

A Iniciação Científica, trabalho já consolidado na Universidade, foi 

implementada atendendo à seguinte meta explicitada no PDI 2010-2015 (p.11): 

“Continuidade e aperfeiçoamento da política de incentivo à pesquisa da Universidade”.  

A PUC-SP manteve em 2010 e 2011 o apoio à Iniciação Científica na graduação, 

que se materializou especialmente pelo trabalho institucionalizado do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC CEPE/CNPq). Além da organização da 

disponibilização de bolsas para alunos, o Programa cuida do processo de orientação e 

acompanhamento de estudantes da graduação envolvidos com projetos de Iniciação 

Científica, que incluiu também atendimento aos alunos sem bolsa. 

O trabalho, sob coordenação da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e 

apoio da Consulteg, foi implementado pelo Comitê Institucional do PIBIC, com 

composição local e externa. Seguiu pautado por agenda específica da Iniciação 

Científica, constante do calendário da Universidade, que definiu, entre outros, prazos 

para seleção dos projetos candidatos a bolsas, entrega de relatórios e eventos. 

A Iniciação Científica na PUC-SP, no período avaliado, recebeu apoio de 

fomento externo, com bolsas oriundas da Fapesp e do Programa PET, contando o 

estudante, nesses casos, com a orientação e acompanhamento dos professores e dos 

tutores do PET.  

Os dados do período 2010 e 2011 revelaram uma ampliação da Iniciação 

Científica, se compararmos com a situação em 2007, com aumento do número de 

estudantes envolvidos e de projetos realizados, recuperando a queda contatada em 2009, 

como se constata na Tabela, a seguir. Essa ampliação representou, em relação ao 

número de estudantes, um aumento de 9,1% em 2010 e de 22,5% em 2011 (2007: 782; 

2010: 853; 2011: 958) e; quanto aos projetos, 15,5% em 2010 e 23,4% em 2011 (2007: 

522; 2010:603; 2011:693).  

O número de docentes, porém, mostrou uma diminuição da participação da 

ordem de 21,3%, com ligeira recuperação em 2011 (2007:571; 2010:427 e 2011:449). 

Essa diminuição associada ao aumento de estudantes e projetos, possivelmente indica 

um aumento de responsabilidades para os professores envolvidos. 
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Tabela 2.2.4: Número de projetos, professores e alunos envolvidos em Iniciação Científica 

(com e sem bolsa) na PUC-SP em 2007, 2009, 2010 e 2011 

Iniciação Científica 2007 2009 2010 2011 

Nº de Projetos* 522 483 603 693 

Nº de Professores envolvidos* 571 491 427 449 

Nº de Alunos envolvidos* 782 747 853 976 

Fonte: Consulteg. 
*Há casos de dupla contagem de professores, alunos e projetos, tendo em vista a vigência dos projetos. 
Foram incluídos os bolsistas da Fapesp e do Programa PET. 
 

 

 

Gráfico 2.2.5: Distribuição dos projetos, professores e alunos (com bolsa e sem bolsa) 
envolvidos em Iniciação Científica em 2007, 2009, 2010 e 2011 

 
Fonte: Consulteg. 
Obs.: Há casos de dupla contagem de professores e alunos tendo em vista a vigência dos projetos. Foram 
incluídos os bolsistas da Fapesp e do Programa PET. 
 

O gráfico, apresentado a seguir mostra a distribuição do número de alunos 

participantes da Iniciação Científica por faculdade:  
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Gráfico 2.2.1: Número de alunos com bolsa e sem bolsa em Iniciação Científica por 

faculdade 

 
Fonte: Consulteg. 
Obs.: Há casos de dupla contagem de professores e alunos tendo em vista a vigência dos projetos. Foram 
incluídos os bolsistas da Fapesp e do Programa PET. A Faculdade de Teologia encontrava-se em processo 
de consolidação da Iniciação Científica. 

 

Analisando esse resultado referente ao período 2010 e 2011, constatou-se 

que a maioria das faculdades apresentou um aumento considerável na participação, com 

destaque para FEA, Ciências Humanas e Saúde, Ciências Sociais e Faficla (todas com 

aumento de mais de 15%), além de Ciências Médicas e Saúde, que ampliou o número 

expressivo da participação.  

Como evidenciado, foi contabilizada, em 2011, a participação de 976 

estudantes e de 449 docentes orientadores de 693 projetos de Iniciação Científica com 

bolsa e sem bolsa. Envolveram-se no trabalho 337 bolsistas CNPq (vigência ago./2010-

jul./2011 e ago./2011-jul./2012); 337 bolsistas CEPE (com financiamento FAP na 

vigência mar./2011-fev./2012 e ago./11 a jul./12) e 263 alunos de IC (sem bolsa). A 

PUC-SP contou também com nove bolsistas de IC/Fapesp e 30 do Programa MEC/PET. 

Para explicar a ampliação da Iniciação Científica em 2011, foi ouvido o 

Comitê do PIBIC, que atribuiu o resultado a alguns fatores. Por um lado, nesse ano, 

houve uma política de atender a demanda que iria ficar reprimida em 2012, com a 

revisão do período de entrada de solicitação de bolsa PIBIC, que passaria a ser único, de 

1° a 31 de março, a partir de 2012. Foi então aberta nova solicitação de bolsas em 

agosto de 2011. O objetivo da medida de redução a um único período para solicitações 

foi simplificar a complexa logística do trabalho, evitando sobrecarga aos pareceristas.  
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A ampliação da iniciação também foi atribuída a uma ação intensa do 

comitê junto aos Departamentos e Direções de faculdade para proposição de projetos, 

especialmente de áreas que tinham pequena participação na Iniciação Científica. 

Também foi salientado o interesse dos docentes em melhorar sua produção acadêmica 

constante do Lattes, incluindo orientações e publicações.  

Em síntese, pode-se entender que o aumento no número de projetos de 

Iniciação Científica constitui um indicador da qualidade da formação oferecida pela 

Universidade, dadas as características pedagógicas da Iniciação Científica. Cabe, 

entretanto, apontar a necessidade de se avaliar com mais profundidade o 

equacionamento do número de docentes envolvidos, com tendência de queda desde 

2006, com o aumento do número de alunos e projetos. Esse encaminhamento tem o 

objetivo de orientar decisões que assegurem a manutenção da qualidade do trabalho 

realizado na PUC-SP nessa área. 

 

Encontro de Iniciação Científica 

A realização anual do Encontro de Iniciação Científica se manteve enquanto 

prática consolidada e integrada. Em 2010, na sua 19ª versão, foram concluídas 332 

pesquisas de IC para integrar o evento, com 440 alunos que apresentaram 

presencialmente 272 pesquisas em pôsteres e sessões coordenadas e 253 docentes 

orientadores. No 20° Encontro de IC, em 2011, esses números foram semelhantes, 

porém com um ligeiro decréscimo da participação, ou seja, 322 pesquisas concluídas, 

263 apresentadas por 350 alunos, com participação de 234 docentes orientadores. 

Também ocorreu, como previsto anualmente, a premiação dos melhores 

trabalhos de Iniciação Científica das diferentes áreas, tendo sido premiados em 2010: 85 

alunos e 65 orientadores e em 2011: 87 alunos e 73 orientadores. A PUC-SP assegurou 

apoio financeiro aos estudantes, de todas as áreas, inscritos no PIBIC CNPq/CEPE, cujos 

trabalhos de IC foram premiados, para participação nos congressos anuais da Sociedade 

Brasileira para o Progresso Científico (SBPC). 



 
 

 82

Domínio: Incentivo à produção científica e à pesquisa 

Este domínio avaliativo abrange três Metas do PDI 2010-2015, conforme 

indicadas na figura 2.2.1, que estão voltadas para o objetivo de ampliação da produção 

acadêmica, bem como para o incentivo à divulgação e visibilidade da pesquisa, além da 

constituição de centros técnicos de apoio. Tais metas foram assim delineadas: 

• Ampliação quantitativa e qualitativa da produção acadêmica e apoio à 
sua divulgação em veículos qualificados. (p.11) 

• Implantação de uma política que incentive uma maior visibilidade da 
pesquisa. (p.10) 

• Ampliação do suporte técnico oferecido pela Universidade à pesquisa por 
meio de centros técnicos específicos. (p.10) 

 

Quanto à produção acadêmica no período avaliado – 2010 e 2011 –, são 

apresentados os dados da Pós-Graduação, da Educação Continuada e da Graduação. 

A análise da produção em pesquisa na Pós-Graduação, considerando os 

projetos individuais de alunos, que resultaram em dissertações e teses, evidenciou no 

período analisado, 2007 a 2011, que o aumento ocorrido em 2009 foi seguido de 

diminuição crescente em 2010 e 2011. O número de 1.212 produtos desse último ano 

representou uma redução de 7,4% em relação a 2007, observada particularmente no 

mestrado, expressando a diminuição do atendimento nesse nível da Pós-Graduação 

stricto sensu da PUC-SP. No doutorado, o número de teses mostrou ligeiro aumento, 

como apresentado na tabela a seguir, compatível com o aumento da demanda.  

 

Tabela 2.2.5: Número de dissertações e teses produzidas na PUC-SP: 2007, 2009.2010 e 2011 

DEFESAS 2007 2009 2010 2011 

Dissertações (Mestrado 

Acadêmico e Profissional) 
1.004 1.132 1133 886 

Teses (Doutorado) 319 325 301 326 

Total 1.309 1.457 1434 1212 

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação stricto sensu. 

Essa produção em pesquisa foi assim distribuída pelos Programas de Pós-

Graduação stricto sensu da PUC-SP nos anos de 2009, 2010 e 2011:  
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Tabela 2.2.6: Nº de defesas por Programa em 2009, 2010 e 2011 

Programas 

Nº de Defesas 

2009 2010 2011 

M D MP M D MP M D MP 

Administração (ADM) 41 - - 51 0 0 38 0 0 

Ciências Contábeis e Atuariais (CCA) 23 - - 42 0 0 35 0 0 

Ciências da Religião (CRE) 25 9 - 23 6 0 24 11 0 

Ciências Sociais (CSO) 60 44 - 65 36 0 27 52 0 

Comunicação e Semiótica (COS) 47 32 - 62 28 0 45 22 0 

Direito (DIR) 265 65 - 282 65 0 171 53 0 

Economia (ECO) 39 - - 24 0 0 30 0 0 

Educação Matemática (EDM) 22 15 31 22 7 38 15 10 22 

Educação nas profissões da saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educação: Currículo (CED) 35 32 - 24 32 0 32 47 0 

Educação: História, Política, Sociedade (EHPS) 31 9 - 34 7 0 26 9 0 

Educação: Psicologia da Educação (PED) 34 17 - 26 15 0 25 12 0 

Engenharia biomédica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filosofia (FIL) 17 7 - 25 8 0 19 8 0 

Fonoaudiologia (FONO) 29 - - 29 0 0 27 0 0 

Geografia (GEO) 16 - - 11 0 0 7 0 0 

Gerontologia (GERO) 25 - - 23 0 0 20 0 0 

História da Ciência (HCS) 22 7 - 22 10 0 6 5 0 

História (HIS) 38 23 - 35 16 0 43 20 0 

Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem (LAEL) 52 14 - 37 20 0 34 13 0 

Literatura e Crítica Literária (LCL) 41 - - 33 0 0 25 0 0 

Língua Portuguesa (LPO) 49 6 - 42 6 0 22 8 0 

Psic. Experimental: Análise do Comportamento (PEXP) 26 - - 21 0 0 15 0 0 

Psicologia: Psicologia Clínica (PCL) 69 19 - 59 16 0 63 25 0 

Psicologia: Psicologia Social (PSO) 28 10 - 26 11 0 26 12 0 

Relações internacionais 5 - - 5 0 0 5 0 0 

Serviço Social (SSO) 33 16 - 34 14 0 36 15 0 

Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD) 29 - - 29 0 0 27 0 0 

Teologia - - - 9 4 0 21 4 0 

Total 1101 325 31 1095 301 38 864 326 22 

Total Geral 1457 1434 1212 

M: Mestrado; D: Doutorado; MP: Mestrado Profissional 

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

 

Os dados avaliativos evidenciaram a continuidade do apoio à produção 

científica na Pós-Graduação por meio de bolsas institucionais e de parcerias com 

agências de fomento, o que tem resultado em número relevante de mais de 600 Projetos 

de pesquisa, envolvendo docentes e alunos, conforme dados do Relatório da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação. 

A análise do período 2007-2011 mostrou que, embora tenha havido ligeiro 

decréscimo em 2009 (2007:661 projetos e 2009:644), houve uma recuperação em 2011, 

atingindo 696 projetos, com aumento de 5,3% em relação a 2007. Desse total, 120 

tiveram financiamento externo.  
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Na Educação Continuada, em cursos de Especialização e 

Aperfeiçoamento, constatou-se um aumento crescente na produção de monografias, 

resultante do trabalho de pesquisa dos estudantes. Em 2011, foram efetivadas 1868 

monografias, representando um crescimento, da ordem de 49,2 % em relação a 2007 e 

16,3% em relação a 2009, na construção de trabalhos de pesquisas nesses cursos. 

 

Tabela 2.2.7: Nº de Monografias elaboradas nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu/ 

Especialização em 2007, 2009 e 2011 

Ano Nº de Monografias 

2007 1.252 

2009 1.605 

2011 1.868 

Fonte: Cogeae. 

Na Graduação, a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se 

constitui em experiência de pesquisa para o estudante, estando contemplado em todos os 

projetos de cursos de graduação como condição da formação. Em 2011, foram 

mapeados 2.010 TCC; em 2010, 1.194; em 2008, 1.671. Constata-se que o registro 

dessa produção ainda está em processo de normatização, demandando diretrizes comuns 

para sua formalização pelos diferentes cursos de graduação da Universidade.  

Outra importante vivência em pesquisa na graduação é o trabalho de 

Iniciação Científica, já descrito, que também foi ampliado em 2011, como explicitado 

no tópico anterior, envolvendo a participação de 976 estudantes.  

Destacou-se como importante incentivo à qualidade da produção da 

pesquisa discente na Graduação a manutenção da política de depositar na Biblioteca 

Digital da PUC-SP - SAPIENTIA os trabalhos mais bem avaliados e indicados pelos 

docentes, tanto os TCC, como os relatórios de pesquisa de IC. Tal iniciativa consta na 

Resolução 05/ 2008, que criou a referida biblioteca, que ainda se encontra em processo 

de customização para comportar o volume de materiais e vem ajustando as normas para 

o encaminhamento das produções dos alunos.  
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Financiamento da pesquisa 

Concessão de bolsas na Iniciação Científica 

Quanto à concessão de bolsas de Iniciação Científica, dados do período 

evidenciaram que o PIBIC-CEPE/CNPq ampliou a cota de bolsas concedidas. A 

participação do CNPq mostrou um pequeno aumento, se considerada a vigência do ano 

em curso, sendo que, em 2009, a Universidade contava com a cota de 183 bolsas 

(agosto/2009 a julho/2010) e, na vigência de 2011, passou a contar com 198 bolsas. Em 

relação à contrapartida institucional, constatou-se uma estabilidade a partir de 2007, 

seguida de um grande aumento em 2011, por razões já explicitadas e que tende a voltar 

a um patamar previsto de 250 bolsas a partir de 2012, oferecidas em um único período. 

A Tabela, a seguir, mostra a concessão de bolsas por agente financiador no período de 

2009 a 2011. 

 

Tabela 2.2.7: Número de bolsas de Iniciação Científica concedidas por agente financiador em 2009, 

2010 e 2011 

Financiadores 2009 2010 2011 

PIBIC-CEPE  227 189 337 

PIBIC-CNPq 346* 358* 337* 

Fapesp 08 10 09 

MEC (PET) 12 12 30 

Total 593 569 713 

*Foram computadas bolsas de 02 vigências: ago./08 a jul./09 e ago./09 a jul./10 
Fonte: Consulteg 

 

Constatou-se que a estruturação da Iniciação Científica com concessão de bolsas 

se instalou nas diferentes faculdades da Universidade, abrangendo a grande maioria dos 

cursos. Tal situação pode ser observada pelo gráfico e pela tabela, que seguem, observando-se 

que a tabela também indica os agentes financiadores. 
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Gráfico 2.2.2: Número de alunos de Iniciação Científica com bolsa por faculdade: 2010 e 2011  

 
Fonte: Consulteg e tutores do PET 
Obs.: A Faculdade de Teologia, recém-integrada, não contava com bolsas de IC no período 

Tabela 2.2.8: N° de alunos com bolsas de Iniciação Científica por faculdade e agente financiador: 

2010 e 2011 

Faculdades  

2010 2011 

Cepe 
CNPq 

Fapesp 
e PET 

Total  
Cepe 
CNPq 

Fapesp 
e PET 

Total  

Ciências Exatas e Tecnologia 30 1 31 39 - 39 

Ciências Humanas e da Saúde 123 14 137 163 12 175 

Ciências Médicas e da Saúde 177 4 181 174 3 177 

Ciências Sociais 73 2 75 55 15 70 

Direito 28 2 30 57 - 57 

Economia, Administração, Contábeis e 

Atuariais 
36 - 36 63 1 64 

Educação 22 - 22 38 6 44 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 58 1 59 85 2 87 

Teologia* - - - - - - 

Total 547 24 571 674 39 713 
Fonte: Consulteg e tutores do PET 
*A Faculdade de Teologia, recém-integrada não contava com bolsas de IC. 
 

Concessão de bolsas na Pós-Graduação 

A análise de dados relativos aos projetos de pesquisa realizados pela Pós-

Graduação stricto sensu aponta uma gama de agências de fomento e formas 

diversificadas de implementação do apoio à pesquisa. São destacadas, a seguir, as 

principais agências de fomento que mantiveram parceria com a Universidade no período 

avaliado 2010-2011: 
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I - Capes [Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior]: 

• Prosup [Programa de Suporte a Instituições de Ensino Superior 
Particulares] 

• Minter [Programa de Mestrado Interinstitucional] 
• Dinter [Programa de Doutorado Interinstitucional] 
• PEC-PG [Programa de Estudantes e Convênio de Pós-Graduação] 
• Proex [Programa de Excelência Acadêmica] 
• Prodoutoral [Programa de Formação Doutoral Docente] 
• Observatório da Educação 
• PDSE [Programa Institucional de Bolsas de doutorado Sanduíche no 

Exterior] 
• Proex [Programa de Excelência Acadêmica] 
• Prodoutoral [Programa de Formação Doutoral Docente] 
• Observatório da Educação 
• PDSE [Programa Institucional de Bolsas de doutorado Sanduíche no 

Exterior] 
II - CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico] 
III - Fundação Ford: Concessão de bolsas via Fundação Carlos Chagas 
[Brasil] e The African-America Institute [Moçambique] 
IV - Fapesp [Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo] 
V - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 
VI- Conselho Nacional de Justiça[ Concessão de bolsa de estudo para curso 
de pós-graduação] 

 

Na Pós-Graduação, foram computadas as bolsas disponibilizadas aos 

alunos, considerando a especificidade desse nível de ensino na PUC-SP, que dá grande 

ênfase à formação de pesquisadores. A tabela, a seguir, mostra a distribuição e 

modalidade de bolsas concedidas por agências de fomento e pela própria PUC-SP. 

Cumpre ressaltar que a Universidade tem uma contrapartida institucional financeira para 

a grande maioria das bolsas externas.  

Tabela2.2.9: Nº e fontes de bolsas da pós-graduação em 2007, 2009 e 2011 

Ano Programa CAPES CNPQ 
Acordo 
Interno 

Fundasp/ 
Doação 

/ Convênios 

Fundação 
Ford 

Sec. 
Ed. 
SP 

Fapesp Total 

2007 
Mestrado 604 232 51 4 27 568 7 1493 

Doutorado 506 184 90 1 2 19 9 811 

Total 1110 416 141 5 29 587 16 2304 

2009 
Mestrado 554 239 50 5 14 184 - 1.046 

Doutorado 489 186 92 0 2 8 - 777 

Total 1043 425 142 5 16 192 - 1823 

2011 
Mestrado 572 239 * * 21 44 7 883 

Doutorado 496 188 * * 6 5 12 707 

Total 1068 427 155 24 27 49 19 1769 
Fonte: Secretaria da Pós-Graduação e Relatório de Atividades 2012 exercício 2011 Fundasp/PUC-SP 
*Alguns dados não foram especificados por Programa. 
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Embora a concessão de bolsas tenha revelado um montante significativo, os 

dados mostraram uma redução quantitativa no período avaliado – 2010-2011. Tal 

resultado pode ser explicado, por um lado, como compatível com a redução do número 

de estudantes e, por outro, pelo redimensionamento de algumas agências de fomento em 

relação ao número de bolsas disponibilizadas. 

 

Auxílio à Pesquisa Docente 

Dados do período avaliado 2010-2011, evidenciaram que a Universidade 

manteve o Auxílio à Pesquisa Docente, viabilizado pelo Fundo de Apoio à Pesquisa 

(verba FAP), obedecendo à política de pesquisa estabelecida pelo CEPE.  

Os dados da tabela, a seguir, mostram o volume do apoio financeiro com as 

horas destinadas e as alterações de políticas de dotação. Pode-se constatar, no período 

de 2007 2011, um aumento crescente das dotações, que se manteve em 2011, embora 

tenha havido uma grande queda em 2010, da ordem de 58,5% em relação a 2009.  

 

Tabela 2.2.10: Número de auxílios à pesquisa docente oferecidos pela PUC-SP, por modalidade de 

pesquisa - 2007, 2009, 2010 e 2011 

Modalidade de 
Pesquisa Docente 

2007 2009 2010 2011 

Nº 

docentes 

N° h  

Seman. 

concedd. 

Nº 

docentes 

N° h.  

Seman. 

concedd. 

N° 

docentes 

N° h. 

 Seman. 

concedd. 

N° 

docentes 

N° h. 

 Seman, 

concedd. 

Capacitação 

Docente 
10 190 11 390 04 70 07 120 

Pesquisa 

Interdisciplinar(até 

2009) 

Pesquisa Integrada 

(a partir de 2010) 

02 20 12 120 04 40 19 190 

Pesquisa 

Institucional 
12 120 - - 04 40 06 60 

Pesquisa 

Individual 
- - - - 01 20 03 30 

Total 24 330 23 410 13 170 35 400 

Fonte: Consulteg (2007 e 2009) e Coordenadoria de Pesquisa (2010 e 2011) 
Obs.: Parte dos professores recebeu o auxílio por sis meses e parte por um ano. 
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Gráfico 2.2.3: Número de horas semanais disponibilizadas como Auxílio a Modalidades de 

pesquisa Docente: 2007, 2009,2010 e 2011 

 
Fonte: Coordenadoria de Pesquisa (2010 e 2011) e Consulteg (2007 e 2009). 

 

Verificou-se também que existiram alterações na política relativa às 

modalidades de pesquisas abrangidas pela verba institucional, alteração compatível com 

o previsto pelo Regimento da Universidade. Passou a ser incluída a “pesquisa de 

iniciativa individual do professor”, não contemplada em situações anteriores. Conforme 

esse documento legal (artigo 134, p. 116): 

As atividades de pesquisa serão desenvolvidas, entre outras, por meio das 
seguintes modalidades:  

I - pesquisa institucional, cujos temas e objetivos, além de vinculados à 
política científica, sejam de interesse da instituição; 

II - pesquisa de capacitação docente, que objetiva a obtenção da titulação 
acadêmica; 

III - pesquisa de iniciativa individual do professor; 

IV - pesquisa de Iniciação Científica, realizada por discente da Graduação, 
sob orientação e supervisão docente; 

V - pesquisa integrada, realizada em grupos de pesquisa ou núcleos 
temáticos com equipes formadas por docentes e discentes em projetos 
conjuntos; 

VI - atuação em projetos nacionais e internacionais.  
 

Foram efetivados, portanto, apoios a pesquisas na modalidade de Horas 

Pesquisa de Capacitação Docente, Pesquisa Integrada, Pesquisa Institucional e Pesquisa 

individual. Tais definições estiveram no contexto da discussão pelo CEPE do Programa 

de apoio à pesquisa, em integração com a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e 

Subcâmara de Pesquisa. 
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Os dados dos auxílios à pesquisa docente, comparando-se 2009 e 2011, 

conforme tabela e gráfico anteriores, mostraram que foi privilegiada a Pesquisa 

Integrada (com 47% da dotação em 2011), modalidade esta que apresenta similaridades 

com a Pesquisa Interdisciplinar que vinha sendo beneficiada até 2009. Houve uma 

queda no número de horas disponibilizadas para Capacitação Docente, possivelmente 

explicada pela qualidade da titulação dos docentes da Universidade. Verificou-se ainda 

uma redução do número de auxílios para a Pesquisa Institucional. 

Como importante resultado institucional da produção em pesquisa na 

Universidade, destaca-se o número de bolsas CNPq na modalidade “Produtividade em 

pesquisa” de docentes da Universidade. Tal Programa está voltado para pesquisadores que 

possuem uma vasta e reconhecida produção científica e é considerado um dos principais 

indicadores para subsidiar as demais linhas de fomento não só dessa agência como de outras 

similares. Em 2011 conforme relatório da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, foram 

contabilizados 55 docentes bolsistas da PUC-SP. Esse número representou um aumento de 

40% da participação no Programa, considerando que em 2007, vinte docentes recebiam esse 

apoio à pesquisa. 

Política de divulgação da produção científica 

Verificou-se um aprimoramento da política de divulgação da produção 

científica, que se concretiza por diferentes fontes e mídias. 

Desde 2009, a Instituição, investiu na publicação Pesquisas PUC-SP: 

Seleta, que cataloga e informa à comunidade interna e externa os projetos de pesquisa 

em andamento. Segundo afirmam os Pró-Reitores acadêmicos da Universidade, 

responsáveis pelo trabalho, a proposta Pesquisas PUC-SP: Seleta foi desenvolvida no 

interior da Universidade, nos seus diferentes campi, e pode ser definida como um 

mapeamento inicial da Instituição no atinente ao trabalho acadêmico realizado pelos 

professores/pesquisadores. Encontra-se ainda em processo de aperfeiçoamento. Na 

primeira edição, foram registradas 245 pesquisas, número esse que foi ampliado para 

389 na edição de 2010. As publicações de 2009 e 2010 em versão digital estão 

disponíveis no site da PUC-SP: www.pucs-.br/pesquisa. A edição 2011/2012 

encontrava-se em processo de construção quando da elaboração deste Relatório.  



 
 

 91

Esse mapeamento das pesquisas institucionais está sendo dinamizado por 

força do Ato Conjunto nº 01/10, dos Pró-Reitores Acadêmicos, que criou uma força 

tarefa para tal, o que teve reflexos no aumento do número de registros na edição de 

2010. 

Outro importante canal de comunicação de veiculação da produção 

científica da Universidade são as revistas, impressas ou digitais, organizadas pelas 

unidades acadêmicas ou pelos núcleos de pesquisa.  

Como parte do incentivo à visibilidade dessas publicações, houve um 

investimento no Portal de Revistas Eletrônicas, baseado no Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas (SEER5), compondo uma política editorial de divulgação, com 

acesso aberto a todas as produções periódicas com abrangência nacional e internacional. 

É importante esclarecer que as revistas produzidas na Universidade têm a opção de não 

integrar o sistema, mas fica garantida sua disponibilização no Portal.  

Conforme dados do Relatório de atividades da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, vários encaminhamentos foram concretizados para implantação do Portal: 

formalização da comissão editorial; publicação de ato conjunto das Pró-Reitorias 

Acadêmicas com o regulamento do Portal de Revistas Eletrônicas (SEER) e com a 

definição das políticas de apoio e funcionamento; associação da PUC-SP à Associação 

Brasileira de Editores Científicos (ABEC); realização de oficinas (30) com grupo de 

editores e técnicos responsáveis pelas revistas em várias áreas; outros eventos como 

mesas-redondas, palestras, além de contatos para aproximação com Scielo (Scientific 

Electronic Library Online) e portais oficiais. 

                                                                 

5 SEER – Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – traduzido para o português do OJS (Open 
Journal Systems), pelo IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), é uma 
iniciativa de pesquisa e desenvolvimento do PKP (Public Knowledge Project), da Universidade de British 
Columbia, Canadá. Seu desenvolvimento é acompanhado em parceria com o PKP, o Centro Canadense de 
Estudos em Editoração e a Biblioteca da Universidade Simon Fraser. Apresenta-se em versões que vão 
sendo atualizadas. (Fonte: site da PUC-SP) 
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Dados de 2011 indicaram que 51 títulos de revistas foram inscritas no 

Portal, representando um aumento da ordem de 19% em relação a 2009, com a 

divulgação de 44 títulos. Assinale-se que quase 50% das revistas (25) divulgadas são 

qualificadas pela Qualis/Capes com notas A e B. 

Compondo a política de divulgação, a Instituição conta também com a 

EDUC – Editora da PUC-SP – que faz a edição de trabalhos acadêmicos e cuja política 

editorial prioriza a divulgação de pesquisas, dissertações e teses produzidas 

internamente. A editora também atua na comercialização e na divulgação dos livros e 

revistas por ela publicados, contribuindo para a visibilidade do trabalho científico da 

PUC-SP. Em 2010, a Educ produziu 27 livros e quatro números de revistas e, em 2011, 

produziu 28 livros e quatro números de revistas. Dentre os trabalhos da EDUC como 

demanda institucional, inclui a produção da Seleta de Pesquisas da Pós-Graduação da 

PUC-SP, informativa da pesquisa na Universidade. 

Destaca-se no contexto a visibilidade da pesquisa com a prática consolidada 

na PUC-SP da promoção da Semana Acadêmica, que integra dois eventos importantes 

voltados para a divulgação e a socialização dos trabalhos de pesquisa discente nas 

diferentes instâncias de ensino na Universidade. Trata-se do Encontro de Iniciação 

Científica, com apresentação dos trabalhos de Iniciação Científica e seleção dos 

melhores para premiação e o Congresso de Pesquisa Discente, reunindo trabalhos de 

graduação – trabalhos de conclusão de curso (TCC) e equivalentes e pesquisas da pós-

graduação (doutorado, mestrados acadêmico e profissional) e de especialização 

(monografia final de curso).  

O evento vem se mantendo com a realização de simpósios. Em 2011, foram 

realizados 98 simpósios, com 375 pesquisas apresentadas; 98 docentes envolvidos como 

coordenadores e debatedores com a participação de 440 discentes apresentando 

trabalhos, conforme dados do Núcleo de Eventos e Cerimonial. Tais dados, porém, 

representaram uma diminuição em relação a 2009, quando foram contabilizados 112 

simpósios, 541 pesquisas apresentadas e o envolvimento de 240 docentes. Saliente-se a 

relevância de que tal evento seja incentivado, procurando manter níveis já conquistados 

na sua realização. Observe-se que dados detalhados do Encontro de Iniciação Científica 

já foram apresentados neste tópico do Relatório. 
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Ainda entre as metas do domínio avaliativo “Incentivo à produção científica 

e à pesquisa”, foi proposta no PDI 2010-2015 a Ampliação do suporte técnico oferecido 

pela Universidade à pesquisa por meio de centros técnicos específicos. Essa meta se 

compõe com a seguinte meta categorizada no domínio Organização institucional da 

pesquisa: Apoio à criação de polos de pesquisa como sustentação à formação de 

institutos entre áreas correlatas na forma que vem sendo incentivada pelos órgãos de 

fomento e similares. 

Quanto a essas metas, sendo a primeira apresentada no nível consolidação e 

investimento, conforme consta na figura 2.2.1, constatou-se a efetivação de ações 

preliminares para a constituição de centros interativos de pesquisa, visando à formação 

de polo de pesquisa. Para tanto, foi utilizado o fomento da Fapesp relativo à Reserva 

Técnica Institucional que tem como objetivos: I) incentivo às áreas institucionais que 

estão iniciando suas atividades de pesquisa; II) estabelecimento de polos de pesquisa 

interface entre áreas tanto diversas quanto correlatas, promovendo a inter e 

multidisciplinaridade, bem como a transversalidade do conhecimento.  

Na primeira houve instalação de quatro novos laboratórios de informática 

multiuso destinado aos Programas de Estudos Pós-Graduados em fase de 

implementação, que foram inaugurados no primeiro semestre de 2011. Na segunda fase 

o plano de aplicação voltou-se para melhorias de dois outros laboratórios instalados 

junto a três dos já existentes, no Campus Consolação, constituindo um modelo 

preliminar para centros interativos de pesquisa e já visando a formação de um polo de 

pesquisa. 

Pode-se analisar, entretanto, que as ações de implementação da meta 

necessitam ser ampliadas, especialmente no que se refere à sua abrangência e aos 

investimentos. 
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Domínio: Institucionalização das atividades interinstitucionais e internacionais 

 

O domínio “Institucionalização das Atividades Interinstitucionais e 

Internacionais” abrange a seguinte meta/propósito, conforme especificado na figura 

2.2.1: 

Incentivo a projetos de inovação tecnológica constituindo parcerias para 
partilhar o financiamento da produção técnica e de conhecimento.  
 

O PDI 2010-2015 indicou outras metas voltadas para a institucionalização 

das atividades Interinstitucionais e Internacionais, porém mais ligadas à dimensão 

Ensino. Tais intenções também serão consideradas no presente tópico. Foram elas: 

• Implantação de política de internacionalização dos cursos de graduação;  

• Ampliação e incentivo à internacionalização dos Programas de Estudos Pós-
Graduados. Assim, como, ações de solidariedade no país (ex. Minter e Dinter);  

• Ampliação de parcerias entre a Universidade, redes colaborativas de 
aprendizagem e mundo corporativo. 

Na institucionalização das atividades internacionais e interinstitucionais, a 

PUC-SP contou com a atuação da Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais 

– ARII. Trata-se de órgão da Reitoria que atua na prestação de assessoria e apoio a 

projetos e parcerias interinstitucionais, por meio de duas Divisões: Divisão de 

Cooperação Internacional (DCI/ARII) e Divisão de Desenvolvimento Institucional 

(DDI/ARII). 

A Divisão de Cooperação Internacional (DCI-ARII) é responsável, dentre 

outras atribuições, pela implantação e gestão de programas internacionais, interlocução 

com instituições estrangeiras e formalização de convênios internacionais. 

Quatro eixos de atuação estruturaram as atividades da DCI-ARII, no período 

avaliado de 2010 e 2011: 

• Gestão de Mobilidade Internacional  

• Representação Institucional  

• Promoção e Suporte Internos de Atividades Internacionais  

• Atendimento a Interessados em Oportunidades Internacionais  
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No âmbito da mobilidade Internacional a Divisão oferece suporte a 

programas, tanto para estudantes da PUC-SP em IES no exterior, como para estudantes 

de IES estrangeiras, ou por meio de acordos bilaterais ou de forma independente. Essa 

atuação envolve a graduação e a pós-graduação e é dirigida a estudantes e também 

docentes. 

Dados do período avaliado 2010 e 20126 mostraram que foram 

desenvolvidos programas de cooperação em diversas áreas, de diferentes níveis, por 

meio de múltiplas modalidades, com parceiros, de reconhecida excelência acadêmica, 

de várias partes do mundo. A mobilidade de estudantes da graduação é apresentada de 

forma sintética na tabela, a seguir, mostrando a participação de 198 alunos em 2010 e 

226 em 2011 em cinco programas de parceria internacional.  

 

Tabela 2.2.11 N° de estudantes da Graduação participantes das ações de Mobilidade 

Internacional - 2010 e 2011 

Programas na Graduação Tipo de participação 2010 2011 

Intercambio Acadêmico* 
PUCSP –> IES estrangeira 83 100 
IES estrangeria –> PUCSP 79 84 

Diploma integrado em Relações 
Internacionais 

PUCSP –> Sciences Po 10 9 

Public Internacional Law PUCSP –> Europa 21 16 

Curso de inglês – University of 
Victoria (Canadá)* 

PUCSP –> Univ.Vic  8 

Estágio internacional 

PUCSP –> Univ Catholique Lille 7 7 
PUC-SP –> Univ. Sant. Concepción  1 
PUC-SP –> Clinique La Borde  1 
PUC-SP –> Washington Center 2 2 

Total de participantes 198 226 
Fonte: ARII/PUC-SP 

 

O Programa de Intercâmbio acadêmico envolveu 183 estudantes no 

período, incluindo o envio de estudantes da PUC-SP e a acolhida de estudantes na PUC-

SP. Em 2011, a participação internacional de estudantes da PUC-SP abrangeu 24 

instituições de 13 países, ampliando a situação de 2009, com a participação de setenta 

estudantes, em quinze IES de dez países. Quanto ao acolhimento de estudantes na 

PUCP-SP foram envolvidas 14 instituições de 09 países A tabela, a seguir,  

  

                                                                 
6 Fonte: Relatório de atividades da ARII-2010-2011; Relatório de atividades, exercício 2010 e 2011. 
PUC-SP/FUNDASP. 
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Tabela 2.2.12: Países e instituições em Programas Intercambistas da PUC-SP e na PUC-SP-2011 

País 
IES com intercambista 

da PUC-SP 
País 

IES com intercambista 
 na PUC-SP 

Alemanha 
Friedrich-Alexander-Un. 

Erlangen-Nürnberg  
- 

 

Argentina Univ. del Salvador 
- 

 

PUC Argentina  

Bolívia 
Univ. Católica Boliviana “San 

Pablo” 

Bolívia Univ. Católica Boliviana “San 

Pablo” 

Chile PUC- Chile Chile PUC- Chile 

Univ. de Talca   

Univ. Diego Portales  

Colômbia Univ. del Norte Colômbia Univ. del Norte 

Dinamarca Kobenhavns Universiteit  Dinamarca Kobenhavns Universiteit 

Espanha Univ.de Castilla-La Mancha  Estados Unidos  

Estados Unidos Univ.de Santiago de 

Compostela  

 

Univ. of the Incarnate Word  Univ. of the Incarnate Word 

State Un. of New York at 

Oswego  

State Un. of New York at 

Oswego 

França Institut d’Etudes Politiques de 

Paris 

França Institut d’Etudes Politiques de 

Paris 

Institut Catholique de Paris  

Univ. Paris 1 Panthéon 

Sorbone 

Univ. Paris 1 Panthéon 

Sorbone 

Univ.Paris 10  

Itália Univ. Cattolica del Sacro Cuore  Itália Univ. Cattolica del Sacro Cuore 

Peru PUC del Perú  -  

Portugal 
Instituto Politécnico de Setúbal  

Portugal Instituto Politécnico de 

Setúbal 

Univ.do Porto  

Univ.Católica Portuguesa Univ.Católica Portuguesa 

Univ.de Coimbra  

 Univ. de Lisboa 

 
ISCTE-IUL (Instit. Un. de 

Lisboa) 

Suíça Univ. de Genève Suíça Univ. de Genève 

Total países: 13 Total instituições: 24 Total países: 09 Total instituições: 14 

Fonte: ARII/ PUC-SP 

O Programa Diploma integrado em Relações Internacionais faz parte da 

cooperação entre a PUC-SP e o Institut d’Études Politiques de Paris – Sciences Po 

existe desde 1998. Por meio deste convênio, os alunos do Curso de Relações 

Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais podem obter, em onze semestres de 

estudos, dois diplomas: o Diploma de Bacharel em Relações Internacionais da PUC-SP 

(ao final do 9º ou 10º semestre) e o Diploma Master da Sciences Po (ao final do 11º 

período).  
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Durante a realização do “Diploma Integrado” na França e do período de 

estágio, o estudante fica isento de pagamento das mensalidades da PUC-SP, mas deve 

pagar a integralidade das anuidades escolares da entidade francesa. No período avaliado 

participaram do Programa 10 alunos em 2010 e 09 alunos em 2011.  

Quanto aos três outros programas, dois deles consistiram em parcerias para 

cursos em áreas específicas, de língua e política internacional e o Programa de estágio 

internacional vem sendo consolidado na instituição.  

A DCI-ARII manteve no período avaliado um sistema de ampla 

comunicação com a comunidade, o que está evidenciado no quadro, a seguir: 

 

Quadro 2.2.2: Comunicação com a comunidade- 2010 e 2011 

Atividades de Comunicação 2010 2011 

Atendimento ao Público  

(presencial e a distância) 
500/mês 550/mês 

Cadastro de interessados (mailing) 2507 3159 

Acessos ao site www.pucsp.br/arii 43.244 39.982 

Fonte: ARII/PUC-SP 

 

Em relação à pós-graduação, dados de 20117 apontaram a manutenção de 

ações de apoio e incentivo no desenvolvimento de Minters e Dinters, bem como ao 

corpo docente para realização de intercâmbios no país e no exterior/incentivo ao corpo 

discente para realização de estágios no exterior. 

Convênios Minter e Dinter em andamento:  

• Programa de Psicologia da Educação - Dinter com a UNIVILLE - 
Universidade de Joinville.  

• Programa de Educação Matemática - Dinter com a UEPA - Universidade 
Estadual do Pará. 

• Programa de Ciências Sociais - Minter com a UVV - Universidade de 
Vila Velha.  

 

Propostas de convênios Minter e Dinter:  

• Proposta de DINTER – PEPG em Ciências Sociais e o Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET (aprovada).  

                                                                 
7 Relatório da Pró-Reitoria de Pós-Graduação – 2011. 
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• Proposta de DINTER – PEPG em Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem e a Universidade do Estado de Mato Grosso.  

• Proposta de DINTER – PEPG em Ciências da Religião e Universidade 
Estadual de Montes Claros (aprovada).  

• Proposta de MINTER – PEPG em Educação Matemática e a 
Universidade do Estado da Bahia  

• Proposta de DINTER – PEPG em Direito com a Universidade 
Tiradentes, Aracaju  

 

Proposta de mestrado profissional em Economia da Mundialização e do 

Desenvolvimento (com dupla diplomação) encaminhada à CAPES, 

conforme previsto no Convênio Geral de Cooperação entre a Université de 

Paris I Pantheon-Sorbonne e PUC-SP. 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da CAPES  

Dos 28 programas de pós-graduação, 12 encaminharam doutorandos para 

realizar estágio no exterior por meio do Programa Institucional de Bolsas de Doutorado 

Sanduíche: 48 alunos foram contemplados com esta modalidade de bolsa, que 

utilizaram 374 meses de benefício no total.  

Visitas internacionais: foi constatado um grande número de idas de 

professores dos programas e vindas de professores visitantes internacionais, com apoio 

da Fapesp, CAPES, CNPq e outros órgãos nacionais de internacionais de apoio à 

pesquisa. 

A Universidade também assegurou parcerias com instituições no âmbito 

nacional, e, especialmente com agências de fomento, como já assinalado neste relatório, 

no tópico relativo a bolsas de estudo.  

Apesar dos avanços, os docentes têm solicitado maior sistematização das 

orientações e apoio para participação de editais voltados para o fomento do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

Embora as ações do período tenham evidenciado investimentos na área das 

parcerias interinstitucionais, pode-se analisar que existem amplos espaços a serem 

desenvolvidos para atender as metas nessa direção que foram propostas no PDI 2010-

2015. 
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O Aperfeiçoamento da pesquisa: encaminhamento para tomada de decisões 

A análise das políticas de pesquisa desenvolvidas para atingir as metas 

propostas no PDI 2010-2015 mostrou que existiram avanços importantes o período 

avaliado, porém evidenciou alguns aspectos que necessitam revisões, aprofundamentos 

e agilização de ações para se alcançar o proposto até 2015. 

Quanto às ações voltadas para os grupos de pesquisa, constatou-se um 

significativo trabalho voltado para a institucionalização da constituição e 

acompanhamento dos grupos, o que possivelmente influenciou no aumento do número 

ocorrido em 2011. Tal desempenho revela que a meta específica de “Fortalecimento das 

propostas e dos grupos de pesquisa existentes na Universidade e incentivo à criação de 

novos grupos e tendências” (p.11) está sendo atendida, indicando-se sua continuidade 

nos próximos anos de vigência do atual PDI e um contínuo aperfeiçoamento do 

trabalho.  

Por outro lado, foi pequeno o avanço na meta voltada para desenvolvimento 

e consolidação de grupos nas áreas da Saúde, Engenharia, Tecnologia e 

interdisciplinares, fazendo-se necessárias ações  de consolidação.   

O trabalho de  iniciação científica revelou uma ampliação, constituindo-se como 

importante indicador de qualidade da formação oferecida pela PUC-SP. Cabe assinalar, 

entretanto, que,  devido à tendência de queda do número de docentes envolvidos, associada ao 

aumento do número de alunos e projetos, instaura-se a necessidade de se analisar esse 

equacionamento, com o objetivo de orientar decisões que assegurem a manutenção da 

qualidade do trabalho nessa área. 

Os resultados foram positivos em relação à produção em pesquisa de alunos, 

tanto da graduação (TCC) como educação continuada (monografia) e pós-graduação (teses e 

dissertações).  É importante indicar, porém, em relação aos dois primeiros, a necessidade de 

normatizações com definição de diretrizes comuns para a formalização dessas 

produções, incluindo seu registro e divulgação, pelos diferentes cursos de graduação da 

Universidade. No que diz respeito à divulgação, incluem-se normas para o 

encaminhamento à Biblioteca digital da PUC-SP. 

  



 
 

 100

 

No que diz respeito às parcerias com agências de fomento, observaram-se 

resultados importantes, mas também certo  recuo de algumas agências na disponibilização de 

financiamentos e bolsas. Esses dados apontam para o necessário empenho no sentido de 

ampliação das parcerias, especialmente considerando as diferentes metas do PDI 2010-2015 

voltadas para essa questão, associada à problemática da sustentabilidade financeira da 

Instituição. 

No conjunto de dados cabe destaque ao investimento no Portal de Revistas 

Eletrônicas, baseado no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) e à 

consolidação dos eventos voltados para pesquisa do aluno: Encontro de Iniciação Científica e 

Semana Acadêmica, que devem ter continuidade com aperfeiçoamentos para o atingimento 

das metas propostas até 2015. 

Quanto às metas da área da gestão acadêmica da pesquisa, foram verificados 

avanços no sistema de cadastramento e normatização do programa de apoio à pesquisa do 

Cepe, indicando-se a continuidade e aperfeiçoamento visando à consecução das intensões 

com investimentos.  

As ações de implementação das  metas relativas à constituição de centros 

técnicos específicos e criação de polos de pesquisa e incentivos a projetos de inovação 

tecnológica  necessitam ser ampliadas, especialmente no que se refere à sua abrangência e aos 

investimentos. 
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III 
EXTENSÃO 

 
A PUC-SP, principalmente por seu perfil de Universidade Comunitária 8, 

expõe, por meio das atividades de Extensão, sua identidade institucional sem fins 

lucrativos, declarada filantrópica e de interesse coletivo. Tais atividades, a partir do 

redesenho da Universidade, ocorrido em 2009, foram reafirmadas como ações de 

natureza acadêmico/social capazes de contribuir na dinâmica pedagógica, 

principalmente por sua natureza, que exige a articulação entre teoria e prática e a 

aproximação com a realidade. Tal reconhecimento fortaleceu a tríade Ensino/Pesquisa e 

Extensão que, aliado ao contexto histórico de discussão do Redesenho da Universidade, 

implicou na alteração colegiado, responsável pela deliberação e consulta no campo 

acadêmico-científico da Universidade, que passou a ser denominado por Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE9). 

É inegável a contribuição das atividades de Extensão para formação 

universitária voltada para o desenvolvimento da solidariedade humana, expressamente 

no campo social e cultural. A PUC-SP desde seu primeiro Estatuto (1946)10 busca 

atingir essa finalidade e ao longo de sua história tem reafirmado a importância de 

associar a formação universitária à realidade nacional. 

A preocupação com a extensão tomou impulso nos movimentos 
universitários, principalmente no final da década de 50 e início dos anos 60. 
Surgiu e criou força com a tomada de consciência dos estudantes 
universitários do aspecto fortemente elitista da universidade brasileira da 
época e da consequente necessidade de sua abertura para “além de seus 
muros”, isto é, estender à comunidade maior os resultados da sua produção 
cultural, (...) (PUC-SP, 2000, p. 123). 

                                                                 

8 Para melhor especificação vide LDB 9394/96 Art.20, Inciso II: Comunitárias, assim 
entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade 
mantenedora representantes da comunidade; (redação modificada pela Lei nº 12.020/2009). 
9 No antigo Estatuto (2000), apesar de não constar do nome do Colegiado Superior, as 
atividades associadas à Extensão faziam parte das atribuições do CEPE em relação às atividades 
de extensão: velar pelos seus padrões, definir prioridades e apreciar seus planos. 
10 Os documentos oficiais (Estatuto e Regimento) que orientaram a vida universitária em 1946 
encontram-se descrito no Decreto-Lei nº 9632 de 22 de agosto de 1946, assinado pelo então 
Presidente da República Eurico Gaspar Dutra, que dispõe sobre a equiparação da Universidade 
Católica de São Paulo e concede a ela a título de Universidade livre. 
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Desde sua fundação, a PUC-SP, por meio de Cursos, Programas, Projetos ou 

atividades isoladas, as atividades de Extensão busca aproximar a formação universitária, 

ao atendimento de demandas da comunidade interna e externa. Para as demandas 

internas, as atividades de Extensão se articulam com o planejamento do Ensino e da 

Pesquisa, favorecendo a convivência entre teoria e prática, mediante reprodução, 

construção e reconstrução do conhecimento, dando sentido ao movimento de 

transformação dos indivíduos e da sociedade. Tais movimentos possibilitam ao estudante 

referenciar sua formação com os problemas que um dia terá de enfrentar. 

Para às demandas externas, a PUC-SP dá destaque ao acolhimento da 

população excluída, que não tem acesso à rede de bens e serviços da sociedade, 

incluindo-se, aí, a educação, a saúde e a assistência social. As atividades de diferentes 

naturezas se traduzem por meio da oferta de cursos, ao atendimento à saúde coletiva, da 

assessoria às prefeituras, instituições sociais e empresas, do acompanhamento, da 

resolução de processos jurídicos, entre outras.  

É neste leque de possibilidades de atuação que a PUC-SP, revela sua 

competência para transformar sua ação educativa para além da instrução técnica e 

profissional, pois cumpre parte de sua missão ao atrelar a formação universitária ao 

compromisso ético-social como princípio formativo, perpassando o conjunto de 

formação curricular (PDI 2010-2015, p.17). 

 

Extensão nos documentos oficiais: foco no PDI 2010-2015 

No atual Estatuto da PUC-SP, quando se compara a lista de finalidades da 

Universidade com a lista apresentada no antigo Estatuto de 2000, pode-se concluir que 

o número de itens foi ampliado de 12 para 14. Um dos acréscimos diz respeito 

diretamente à valorização da Extensão para a PUC-SP: organizar atividades de 

extensão de modo a responder aos múltiplos desafios da realidade presente11. 

  

                                                                 

11 A outra finalidade acrescida foi desenvolver atividades na área da inovação tecnológica. 
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Esta decisão implicou a revisão das atribuições dos órgãos superiores12, 

CEPE e Conselho de Cultura e Relações Comunitárias (Ceccom), e seus respectivos 

dirigentes – Pró-Reitorias13 de Graduação (Prograd), de Pós-Graduação (Propos), 

Educação Continuada (Proec) e Cultura e Relações Comunitárias (Procrc).  

Estes espaços de gestão passaram a ter ações específicas associadas ao 

desenvolvimento de atividades de Extensão, justificadas pela indissociabilidade entre as 

ações acadêmicas e sociais. 

O reconhecimento das atividades de Extensão como ações de natureza 

acadêmico/social pautou, em muitos aspectos, o PDI 2010-2015 que reafirmou o 

conceito de Extensão reconhecendo suas atividades como elementos constituintes dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC).  

As propostas de extensão podem partir de qualquer Unidade da PUC-SP. 
No caso das Faculdades, devem estar atreladas aos projetos pedagógicos 
dos cursos. Nas demais Unidades, atrelam-se às políticas institucionais dos 
órgãos a que se subordinam, sendo necessariamente submetidas à 
aprovação do CEPE. (p.34).  

 
  

                                                                 

12 São atribuições do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE – Art. 27 – Item I - zelar pelos 
padrões de qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão em toda a PUC-SP; Item IV - orientar e 
acompanhar as Faculdades na implementação da política educacional e de desenvolvimento do ensino, da 
pesquisa e da extensão fixada pelo CONSUN; 

São atribuições do Conselho de Cultura e Relações Comunitárias - Ceccom Art. 34 – Item V - assegurar 
e promover avaliação das políticas e dos programas, projetos, atividades e serviços comunitários e 
culturais; Item VI - apreciar e aprovar normas e orientações técnicas gerais para elaboração e tramitação 
de propostas, programas e projetos nos campos comunitário e cultural e Item VII - apreciar e aprovar, 
com parecer de mérito, as propostas, programas e projetos de natureza comunitária e cultural; 
13 São atribuições do Pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias: IV - fomentar, acompanhar e avaliar, 
por meio do Conselho de Cultura e Relações Comunitárias, políticas de serviços comunitários e culturais 
exercidos pelas unidades suplementares, pelos núcleos extensionistas ou por projetos específicos; 

São atribuições do Pró-reitor de Graduação: Item V - assistir os Diretores das Faculdades e 
Coordenadores de cursos na elaboração dos planos anuais de atividades de ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito da Graduação; 

São atribuições do Pró-reitor de Pós-Graduação : Item VII - elaborar e apresentar ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, planos de desenvolvimento da PUC-SP no campo da pesquisa, do ensino e da 
extensão, na Pós-Graduação; 

São atribuições do Pró-reitor de Educação Continuada : Item IV - supervisionar a execução dos planos de 
ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Educação Continuada, por meio da Coordenadoria Geral dos 
Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão; 
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No mesmo documento foi possível identificar a Extensão Universitária 

como um elemento de natureza transcendente, capaz de contribuir para a articulação 

das demandas interna com as demandas da realidade local, regional, nacional ou 

internacional. (PDI 2010-2015, p. 33) 

A natureza transcendente pode ser compreendida pela indissociabilidade 

com o planejamento da Pesquisa e do Ensino. A articulação com a Pesquisa se dá no 

processo de produção de conhecimento, apoiada na interface entre a Universidade e a 

comunidade, privilegiando as metodologias participativas e o diálogo do pesquisador 

com os pesquisados, tendo em vista a criação de conhecimentos que levem a 

transformações sociais (Ibidem, p.33).  

Associada ao Ensino, a Extensão possibilita a ampliação do conceito de sala 

de aula que não deve mais ser limitado ao espaço físico tradicional. O ensino deve 

integrar outros espaços dentro e fora da Universidade, nos quais se realizam os 

processos sociais com toda a sua complexidade, passando a expressar um conteúdo 

multi, inter e transdisciplinar, fundamental à formação do aluno e do professor. 

(Ibidem, p.33).  

Apesar do aprimoramento de diferentes aspectos associados à Extensão e o 

reconhecimento da importância da indissociabilidade com os demais eixos que 

sustentam a Universidade, o que se pode afirmar é que, nos documentos oficiais, foram 

mantidas as mesmas diretrizes e as mesmas modalidades contidas no PDI anterior 

(2005-2010). Tais diretrizes já foram apresentadas e analisadas em Relatórios de 

Autoavaliação Institucional anteriores caracterizando esse estudo avaliativo como uma 

ação contínua, sistêmica, pautada pelas demandas, interesses e necessidades da 

Universidade. 

As diretrizes que continuam orientando a extensão na Universidade são: 

 

• Defesa do princípio da indissociabilidade entre as ações acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão; 

• Articulação (bidirecional) com a sociedade; 

• Institucionalização da extensão por meio do processo de produção 

coletiva; 

• Participação de toda comunidade acadêmica nas ações com a sociedade; 

• Não substituição do Estado; 

• Valorização da interdisciplinaridade e da produção do conhecimento 
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As quatro modalidades que permaneceram no atual PDI (2010/2015) são 

assim descritas: 

 

1. Educação continuada – refere-se a um conjunto articulado de ações 
pedagógicas que visam à aquisição de aprendizagem em diferentes 
formatos – workshops, seminários, conferências –, de caráter teórico ou 
prático, presencial ou à distância, planejada e organizada de modo 
sistemático, com carga horária definida em cursos de curto prazo, com 
mais de dez horas (aperfeiçoamento ou extensão universitária), e de longo 
prazo, com mínimo de 360 horas (especializações e MBA), além de 
processo de avaliação (p. 35);  

2. Comunicação e divulgação cultural – operam na disseminação da 
produção de conhecimento, assim como a eventos culturais e científicos. 
Disseminar conhecimento envolve tanto a publicação como outros produtos 
acadêmicos. São reconhecidas como produção de publicações e produtos 
acadêmicos decorrentes das ações de extensão, para difusão e divulgação 
cultural, científica e tecnológica: livros, capítulos de livros, anais, 
comunicações, manuais, jornais, revistas, artigos, relatórios técnicos, 
produtos audiovisuais (filmes, vídeos, CD-Rom’s, DVD’s, programas de 
rádio, de TV), softwares, jogos educativos, produtos artísticos e outros. 
(p.34); 

3. Serviços comunitários – trata-se de atendimento a diferentes demandas 
da comunidade, realizada por professores, pesquisadores e alunos da 
Universidade, nas áreas de saúde, educação, cidadania, cultura e outras. 
(PDI p. 35); 

4. Prestação de serviços – transferência à comunidade dos conhecimentos 
gerados na Universidade, incluindo-se as assessorias e consultorias, 
pesquisas encomendadas e atividades contratadas e financiadas por 
terceiros (sociedade civil ou empresa). Caracterizam-se por intangibilidade 
e inseparabilidade, e não resultam na posse de um bem – serviço eventual, 
assistência à saúde humana, assistência à saúde animal, laudos técnicos, 
assistência jurídica e judicial. (p. 35). 

Avaliação das Metas/Propósitos do PDI voltadas para a Extensão 

Para a avaliação da Extensão na Universidade, no período entre 2010 e 

2011, além dos três grandes objetivos propostos para a Universidade, expressos no PDI 

2010-2015, foram consideradas as seguintes metas/propósitos que tratam 

especificamente dos aspectos associados a essa dimensão. São elas: 

• Aprimoramento da política de extensão, enfatizando a organicidade no 
conjunto das ações voltadas à educação continuada, à prestação de serviços, 
à comunicação e divulgação cultural, e a eventos científicos; 
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• Incentivo à composição e à implantação de parcerias, tendo em vista a 
realização e o fomento das atividades de extensão; 

• Implementação das atividades de extensão previstas nos projetos 
curriculares e nos Planos Trienais, indissociáveis do ensino e da pesquisa; 

• Ampliação da visibilidade do trabalho de extensão na Universidade, 
visando ao reforço de seu papel nos projetos curriculares e na identidade 
comunitária e filantrópica; 

• Implantação e aperfeiçoamento do sistema de informação para a extensão 
na Universidade, visando à viabilização de uma comunicação rigorosa e ágil 
para acompanhamento pelos órgãos gestores da Universidade. 

Para a avaliação das referidas metas, foram selecionados dois Domínios 

Avaliativos que, juntos, se complementam descrevendo as ações realizadas pela 

Universidade nesta dimensão. A organização do trabalho avaliativo se orientou pela 

definição de indicadores criteriais, cujas evidências se destacaram no formato das ações 

realizadas nos diferentes Domínios Avaliativos. Tais domínios constam da Matriz de 

Avaliação da dimensão Extensão, construída pela comunidade, que tem orientado o 

trabalho de autoavaliação institucional desde 2004. São eles: 

• Domínio: Organização institucional das atividades de extensão: Política 
para a Extensão na Universidade 
• Domínio: Abrangência da extensão na PUC-SP: cadastro de extensão 

Também para a realização do trabalho avaliativo foi considerado a 

dinamicidade que envolveu os processos de implementação das metas que, como já dito 

na introdução deste relatório, admitiu o pressuposto que uma meta, objetivo que se 

almeja, é um elemento dinâmico que move e orienta as ações da gestão universitária. 

Tal processo tem início partir de estudos diagnósticos e projeções (1). Em seguida, 

caminha para a consolidação de ações iniciais (2) e finalmente, atinge sua realização por 

meio de implementação de ações com investimentos (3), que por sua vez exigirá novos 

estudos diagnósticos e projeções (1) reiniciando o processo num ciclo virtuoso de 

melhoria contínua. 

A metodologia para a realização da Autoavaliação Institucional da Extensão 

também considerou o mesmo pressuposto de dinamicidade para a ordenação do trabalho 

avaliativo. O processo avaliativo da dimensão Extensão, inicialmente, analisou 

descrevendo a Política de Extensão da Universidade, por meio da apresentação da 

Organização Institucional da Extensão (domínio avaliativo). Para tanto, foram 

utilizados, como referenciais, os Planos de ação das Pró-Reitorias e as atas dos 

Conselhos Superiores (CEPE e Ceccom). 
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Além desta apresentação, que indica os rumos deste eixo universitário, 

foram sistematizados alguns dados para a descrição da atual Abrangência da extensão 

na PUC-SP(domínio avaliativo) que trata da circunscrição de determinadas atividades 

de Extensão que foram realizadas na Universidade em 2010. Para tanto, utilizou-se o 

Cadastro de Extensão Universitária (Cadex) que se encontra na fase de consolidação de 

ações envolvendo a construção de seu banco de dados.  

O Cadex tem sua importância na possibilidade de mapear o universo das 

atividades de Extensão que proporcionam o atendimento das demandas interna 

(disseminação de conhecimentos produzidos) e externas (movimentos populares). Desta 

forma, o estudo/avaliação do Cadex se constituiu como um modo de conhecer o que 

Guimarães (1997, p. 56) chamou de dupla origem da extensão,  

De alguma forma, a história da extensão brasileira tem em seu bojo essa 

dupla origem: ora se caracterizando por voltar-se aos movimentos populares, ora se 

afirmando como disseminadora do conhecimento produzido pela universidade. (p.56) 

Finalmente, o documento se finaliza com uma proposta de Aperfeiçoamento 

da Extensão: encaminhamentos para tomada de decisões que se apresenta por meio da 

exposição de considerações finais para a Autoavaliação da Dimensão Extensão. Assim, 

foram propostas recomendações que poderão, futuramente, receber investimentos que, 

por sua vez, exigirão novos estudos diagnósticos e projeções mantendo assim, um 

círculo virtuoso de cooperação entre os resultados avaliativos e as tomadas de decisão. 

A figura, a seguir, permite sintetizar, de forma visual, os objetivos, as 

metas/propósitos do PDI 2010-2015 relativas à Dimensão Extensão e os domínios da 

avaliação propostos para o encaminhamento do trabalho avaliativo. Permite também, 

identificar o cronograma de ação que, para esse Relatório de Autoavaliação 

Institucional, privilegiou os acontecimentos, associados à Extensão, nos anos de 2010 e 

2011, com alguns destaques para o ano de 2012. 
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Figura 2.3.1: Metas/Propósitos do PDI 2010-2015 e domínios avaliativos considerados na 

avaliação da Dimensão Extensão 

 

 

 

Domínio avaliativo: Organização institucional das atividades de extensão 

Política para a Extensão na Universidade 

A transversalidade da Extensão como promotora de atividades de natureza 

acadêmico/social, foi referendada pelas políticas externas para a Educação Superior, 

reconhecendo a Extensão, como um importante eixo de promoção da formação integral 

universitária.  
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Como exemplo, a Extensão recebeu destaque na Lei de Diretrizes e Bases 

nº9394/9614, no Plano Nacional de Educação (PNE) 2001/1015 e no novo PNE, que 

deverá vigorar até 2020 – Projeto de Lei 8035/201016. 

Além disso, na legislação vigente, que orienta aspectos importantes da 

Educação Superior – Portaria Normativa 40/200717, republicada em dezembro de 2010 

– houve também destaque para a Extensão que foi compreendida como 

Programa de formação da educação superior, voltado a estreitar a relação 
entre universidade e sociedade, aberto a candidatos que atendam aos 
requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, que confere certificado 
aos estudantes concluintes. Compreende programas, projetos e cursos 
voltados a disseminar ao público externo o conhecimento desenvolvido e 
sistematizado nos âmbitos do ensino e da pesquisa e, reciprocamente, 
compreender as demandas da comunidade relacionadas às competências 
acadêmicas da instituição de educação superior. (p.39). 

 

Neste contexto de dispositivos legais, a PUC-SP participou, por meio da 

Procrc, desde 2010, dos encontros promovidos pelo Fórum Nacional de Extensão e 

Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias – 

ForExt18.  

                                                                 

14LDB 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Art. 43, a Extensão é declarada como finalidade da Educação Superior e a sua promoção, aberta à 
participação da população, visa à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e 
da pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição de Educação Superior. 
15 Lei 10172 de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). No capítulo sobre 
a Educação Superior (artigo23), traça objetivos e metas que permitem às Universidades desenvolverem, 
com autonomia, ações de ensino, pesquisa e extensão, de forma indissociável, flexibilizando o Currículo. 
Além disso, foi prevista a implantação do Programa de Desenvolvimento da Extensão Universitária 
(...)que assegura, no mínimo, 10% do total de créditos exigidos para a graduação no ensino superior no 
País será reservado para a atuação dos alunos em ações extensionistas.  
16 Desde dezembro de 2010, a proposta do novo PNE está sendo debatida na Câmara dos Deputados. O 
documento elenca 20 metas que devem ser alcançadas em até 10 anos. Neste documento é reafirmada a 
estratégia de oferecer o mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 
programas e projetos de extensão universitária. 
17 Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 
processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o 
Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de 
qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e 
outras disposições. 
18 No final da década de 2010 o poder público regulariza/orienta, por meio de diferentes legislações, a 
extensão para a Universidade pública. São exemplos de legislações para as Universidades públicas: 
DECRETO Nº 6.495, DE 30 DE Junho DE 2008. – Institui o Programa de Extensão Universitária 
PROEXT; LEI Nº 12.155, DE 23 DE Dezembro DE 2009 - Art. 9o Fica o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE autorizado a conceder bolsas para alunos e professores vinculados 
a projetos e programas de ensino e extensão voltados a populações indígenas, quilombolas e do campo; 
DECRETO Nº 7.416, DE 30 DE Dezembro DE 2010.Regulamenta os arts. 10 e 12 da Lei nº 12.155, de 
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Tal entidade, de âmbito nacional, reúne Pró-Reitores de Extensão e 

Comunitários das IES Comunitárias do país19 (confessionais e não confessionais). 

Criada oficialmente desde 1999 tem como meta proporcionar a reflexão das principais 

questões sobre a extensão. A proposta da entidade é fortalecer o diálogo entre os 

gestores, representantes das políticas públicas do Governo Federal e a direção dos 

órgãos representativos das IES. Tem por objetivos: 

• .Analisar, debater, propor políticas, estratégias e questões relativas à 
Extensão e Ação Comunitária de interesse de seus membros; 

• Buscar o entendimento com órgãos governamentais e Instituições da 
sociedade e com organismos de representação universitária; 

• Articular o desenvolvimento de programas e projetos e de redes de 
trabalho entre as Instituições que o constituem; 

• Divulgar as atividades de Extensão e Ação Comunitária realizada por 
estas Instituições no âmbito da sociedade brasileira; 

• Identificar projetos/programas de fomento à Extensão e à Ação 
Comunitária e divulgá-los entre as Ies filiadas. 

 

O ForExt, é composto pela Presidência e da Vice-presidência e por 4 

Câmaras assim descritas: Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A Coordenação da 

Câmara do Sudeste foi assumida pelo Pró Reitor de Cultura e Relações Comunitárias da 

PUC-SP no período entre 2010 a 2012 juntamente com o Centro Universitário da Fei 

(vice coordenação). 

Sua importância também se relaciona com a vinculação a diferentes 

entidades reconhecidas no campo nacional. São exemplos: Associação brasileira das 

Universidades Comunitárias (Abruc); associação nacional das escolas católicas (anec); 

associação brasileira das universidades evangélicas (Abiee), Associação Catarinense de 

Fundações Educacionais (Acafe) e o Consórcio das Universidades Comunitárias 

Gaúchas (Comung).  

                                                                                                                                                                                            

23 de dezembro de 2009, que tratam da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de 
ensino e extensão universitária. Essas regulações surgem para o atendimento de diferentes demandas 
geradas pelo Encontro de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Ensino Superior Pública Brasileira 
(FORPROEX), entidade criada desde 1987. 
19 O movimento organizatório deste tipo de Universidade surgiu no início dos anos 80 e se consolidou nos 
anos 90 com a fundação da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC. Fundada 
em 1995, com sede em Brasília, atualmente reúne 62 Instituições Comunitárias de Ensino Superior - 
ICES. Trata-se de instituições sem fins lucrativos, que têm forte vocação social. 

 



 
 

 111

Os temas advindos do ForExt além de outras questões referentes à Extensão 

foram levados ao conhecimento dos conselheiros que compõem o Conselho de Cultura 

e Relações Comunitárias (Ceccom)20. São exemplos: 

• participação do ForExt na construção de uma politica nacional e, um 

consequente, plano de extensão que responda a todos os segmentos 

universitários brasileiros público comunitário e particular (Ata do Ceccom, 

dez 2011) 

• reflexão sobre o papel da Universidade frente ao projeto de construção 

do conhecimento de ensino aprendizagem e de compromisso social 

caracterizando uma vinculação com a sociedade e potencializando um 

percurso que transcende fronteira. Tal reflexão nos convoca a refletir sobre 

temáticas e pressupostos que a extensão vem construindo ao longo do temp. 

Tais como ação comunitária vivencia inteligência, espiritualidade, 

complexidade, biocentricidade, afetividade, diálogo, solidariedade, 

consciência, cidadania e inclusão social aspetos que se somam ao 

conhecimento epistemológico e cientifico. Nesse universo paradoxal 

encontra se a universidade que diante desse campo tem o desafio de 

ampliar as fronteiras do conhecimento da ciência e da interculturalidade e 

por outro lado acolher os grupos sociais as realidades regionais e os 

fenômenos locais. (Ata do Ceccom, dez 2011). 

• Proposição para a Câmara Sudeste parcerias de sustentação por colaboração 

dos estados como acontece em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. (Ata do 

Ceccom, dez 2011). 

• Avaliação Externa (Sinaes MEC) reformulações no instrumento de 

Avaliação Institucional Externa visando à melhoria na qualidade da 

Extensão praticada pelas IES no país (Ata do Ceccom, abril de 2012). 

 

 

                                                                 

20 É um órgão deliberativo e consultivo nas matérias relativas a cultura e relações comunitárias. Tem 
como uma de suas atribuições a promoção ao Conselho Universitário e de Administração a políticas de 
interação da PUC-SP com a sociedade, por meio dos serviços, programas e projetos culturais e 
comunitários (Art. 34, Inciso III do Estatuto da PUC-SP) 
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Para explorar estes e outros temas/conteúdos apresentados e discutidos nos 

encontros do Ceccom, em relação à Extensão, a metodologia para o desenvolvimento 

avaliativo foi explorar e analisar 21 atas, geradas pelo referido conselho no período 

entre 2010 e do primeiro semestre de 2012. 

Para tanto, a análise das atas seguiu os passos propostos pela pesquisa 

qualitativa, quando faz a discussão da análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977). 

Esse trabalho foi realizado por meio de uma adaptação do método de análise de 

conteúdo, e, sob essa perspectiva, as análises foram organizadas em três etapas: pré-

análise, descrição analítica e interpretação, inferência ou discussão dos resultados. 

Na pré-análise foram realizados os procedimentos pela leitura flutuante, ou 

seja, foi realizado um tipo de leitura intuitiva, muito aberta a todas as ideias, reflexões, 

hipóteses, numa espécie de brain-storming individual. Na descrição analítica, optou-se 

pela análise temática, que é um tipo de análise de conteúdo. Tal análise consiste em 

observar os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença ou 

frequência de aparição poderá significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido (Bardin, 1977). Finalmente na interpretação inferencial, ou discussão dos 

resultados, procurou-se unificar as análises e organizar as informações buscando 

compreender qual Política para a Extensão foi possível ser compreendida com base nas 

21 atas exploradas.  

Para explorar as temáticas dos documentos, além das fases de exploração 

descritas anteriormente, também foi utilizado o software Analyse Lexicale par Contexte 

d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE). Este método informatizado, 

considerado como exploratório, que realiza análise estatística dos vocábulos (repetições 

e sucessões de palavras), com vista a explorar, de maneira totalizante, as referidas atas 

que passaram a compor o corpus da pesquisa. Para saber mais sobre o ALCESTE vide a 

primeira parte deste relatório onde estão descritos, em detalhes, a estrutura 

metodológica – procedimentos e análises – do software. 

A análise geral de todo o corpus, apresentada na Parte I – Contexto 

referencial e metodológico – Procedimentos da avaliação –, identificou, com base na 

Classificação Descendente (CDH), quatro blocos de sentido. Um destes blocos foi 

denominado Política de Extensão no Ceccom justificado pelo conjunto de palavras que 

o compõe.  
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Este específico bloco referente a Política de Extensão no Ceccom foi 

constituído por 449 UCE, representando 42,64 % do total das Unidades de Contexto 

Elementar (UCEs) analisadas no conjunto da Classificação Hierárquica Descendente. A 

análise dos dados partiu da descrição do conjunto de palavras que formam essa classe de 

análise, buscando discutir como a Política de Extensão se apresenta para o grupo de 

sujeitos que compõem o Ceccom21 

As palavras que compõem esse núcleo de sentido foram organizadas no 

quadro, a seguir, considerando os maiores valores para a frequência e o CHI2. 

 

Quadro 2.3.1: Palavras associadas significativamente à Classe Políticas do Ceccom 

Freq % na classe CHI2 Identificação 
102 86.44 104.24 comunitaria+  comunitaria(24),comunitarias(99) 
57 87.69 57.49 conselho+ conselho(57),conselhos(3) 
80 76.19 53.68 relações relacoes(83) 
47 88.68 48.37 processo+ processo(42), processos(6) 
45 88.24 45.56 avaliacao avaliacao(51) 
88 68.75 40.61 projeto+ projeto(68), projetos(39) 
60 75.95 38.74 atividade+  atividade(12), atividades(57) 
84 67.74 36.21 extensao extensao(117) 
28 96.55 35.44 parecer parecer(32) 
42 82.35 34.56 item item(50) 

107 62.57 33.16 cultur< cultura(95),culturais(7),cultural(21) 
27 93.10 31.05 relator+ relator(26), relatora(12), relatoras(1),  
27 90.00 28.32 aprovacao aprovacao(27) 
22 95.65 27.02 instrumento+ instrumento(23), instrumentos(2) 
36 80.00 26.83 proposta+ proposta(26), propostas(13) 
31 83.78 26.54 dado+ dado(2), dados(30) 
25 89.29 25.59 documento+ documento(20), documentos(7) 
22 91.67 24.14 dest+ desta(7), deste(13), destes(2) 
46 71.88 23.8 presid+ent  presidente(50) 
27 84.38 23.50 Ceccom Ceccom(28) 
30 81.08 23.17 pro.reitor+ pro_reitor(23), pro_reitora(8) 
23 88.46 22.88 apresentado+  apresentado(16), apresentados(8) 
21 91.30 22.77 roberto roberto(21) 
24 85.71 21.82 helio helio(24) 
21 87.50 20.21 deliberador deliberador(21) 
17 94.44 20.09 importancia importancia(17) 

 

                                                                 

21 Regimento da Universidade - Art. 46 – O Ceccom é constituído por: I - Pró-Reitor de Cultura e 
Relações Comunitárias, seu Presidente; II - Diretor de cada Campus; III - Representantes docentes, 01 
(um) por Faculdade; IV - Representantes discentes, 01 (um) por Faculdade, e 01 (um) de Pós-Graduação, 
eleitos por seus pares; V - Funcionários administrativos em número equivalente aos representantes 
docentes, distribuídos proporcionalmente por Campus; VI - Diretores de Unidades prestadoras de 
serviços culturais; VII - Diretores das Unidades Suplementares e dos Núcleos Extensionistas que prestam 
serviços comunitários; 
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Pelas frequências de ocorrências e pelas ligações com os contextos mais 

significativos(CHI2) os encontros do Ceccom se constituíram pelos aspectos contidos no 

núcleo de sentidos que compõem a Política desenvolvida pela Procrc onde a Extensão 

foi um dos pontos de atenção. 

A exploração dos resultados, para este núcleo de sentido, indicou constância 

para o próprio nome do Conselho, bem como o de seu presidente. Isto se evidenciou 

pelas frequências das seguintes palavras: conselho+(57); cultur (107); relações (80), 

comunitaria+ (102), Ceccom (27), preid+ent (46), pro_reitor (30), hélio(24), roberto 

(21) e deliberador (21). 

As palavras projeto e extensão seguem destacadas por computar uma 

frequência, nesta classe, de 88 e 84 repetições e pelo Chi2de 40,61 e 36,21, 

respectivamente. Grande parte destes valores, em relação à palavra projeto, juntamente 

com as palavras atividade (60:38,74) e proposta (36: 26,83), se justificam por ser 

considerados como instrumentos que justificam algumas atribuições do Ceccom, 

descritas no Estatuto da Universidade. São elas: 

Art. 34- Compete ao Conselho de Cultura e Relações Comunitárias: [...] :IV 
- zelar pelos padrões de qualidade dos programas, projetos e atividades 
relacionadas aos serviços comunitários e culturais destinados ao público 
interno e externo à PUC-SP; V - assegurar e promover avaliação das 
políticas e dos programas, projetos, atividades e serviços comunitários e 
culturais; VI - apreciar e aprovar normas e orientações técnicas gerais para 
elaboração e tramitação de propostas, programas e projetos nos campos 
comunitário e cultural; VII - apreciar e aprovar, com parecer de mérito, as 
propostas, programas e projetos de natureza comunitária e cultural; (grifo 
nosso). 

 

A análise das demais palavras, constituintes da classe Políticas do Ceccom, 

indica a existência, na dinâmica interna do conselho, de um intenso trabalho 

burocrático/formal de encaminhamentos dos processos, e posterior aprovação, dos 

diferentes programas, projetos e atividades relacionadas aos serviços comunitários e 

culturais destinados ao público interno e externo. Esta afirmativa se justifica no seguinte 

conjunto de palavras: processo (47:48,37); parecer (28:35,44); item (42:34,56); 

relator+(27:31,05); aprovação (27:28,32); instrumento (22:27,02); 

dado+(31:26,54);documento+(25:25,59) e apresentado+(23:22,88).  
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196 21 #item 03 #projeto #interarte #cultura #apos #discussao #os conselheiros 
decidiram #por baixar em diligencia o #conteudo completo #do #projeto #interarte 
#cultura #para que o #processo #seja instruido nos #termos que explicitem melhor 
#suas #atividades e/ 

16 19 #diante #do exposto sou de #parecer #favoravel a #aprovacao #por #este 
#conselho #do #projeto #apresentado que propoe uma #atividade #comunitaria 
#fora #dos muros da #universidade e sugiro que o mesmo #seja acompanhado no 
#momento de #sua #implantacao. 

 

A constância das palavras extensão se justifica, inicialmente pelos informes 

referentes a grande eventos ou setores que trazem em seus nomes a referida palavra: 

Fórum Nacional de Extensão; 5º Congresso Brasileiro de Extensão; ao Fórum de 

Extensão Comunitária; Centro de Extensão Comunitária; ao Cadastro de Extensão; à 

Comissão de Extensão; ao grupo de extensão do CEPE; aos nomes dos cursos de 

extensão que solicitavam encaminhamentos – Esporte para todos; Interarte; Introdução 

à politica e ao tratamento de arquivos; teatro 2011 entre outros – ou mesmo à descrição 

do trinômio que compõe a Universidade: ensino/pesquisa/extensão. 

O número ampliado da palavra extensão também se justifica por mais dois 

aspectos, ambos associados aos processos de encaminhamento de ações institucionais, 

referentes à Política de Extensão: o Cadastro de Extensão (Cadex), apresentado ao 

Conselho em maio de 2010 e o Documento referente à Política de Extensão na PUC-SP 

elaborado pelo grupo de trabalho do CEPE, apresentado ao Conselho em maio de 2012. 

Em relação ao Cadex os relatos descrevem o anúncio de uma parceria entre 

Ceccom, Consulteg e CPA-PUCSP bem como as fases de desenvolvimento do trabalho. 

Em relação ao Documento referente à Política de Extensão na PUC-SP, apresentado na 

ata de março de 2012 do Ceccom, foi descrito a participação da Pró Reitora de 

Educação Continuada que traz ao Conselho o produto do Grupo de Trabalho (GT), que 

se organizou no CEPE. 

Ao término da apresentação a Pró-Reitora convidou os conselheiros a 

pensar a inserção dessas proposições extensionistas através de uma politica que 

contemple a transversalidade do tema no ensino e na pesquisa repondo um apoio 

institucional ao desenvolvimento de projetos extensionistas que no novo estatuto e 

regimento deixou de existir. Sugeriu também que 
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a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias fizesse parte da 
composição do CEPE, já que a extensão faz parte do projeto pedagógico 
dos cursos e dos professores e se constitui de práticas de ensino e pesquisa 
que beneficiam a comunidade e precisam estar representadas no conselho 
onde essas práticas são discutidas analisadas e deliberadas. (Ata do 
Ceccom, março de 2012). 

 

As duas propostas institucionais foram apresentadas aos conselheiros do 

Ceccom que aprovaram as ações integralmente, tanto as fases de implantação do Cadex 

como o texto do documento proposto pelo CEPE. Não há registro, nas atas investigadas, 

de debates entre os conselheiros nem votação sobre algum ponto de discordância em 

relação a aspectos envolvendo estas duas propostas. 

 

Política de Extensão no CEPE 

De forma paralela, porém concomitante, pode-se dizer que aspectos 

associados à Extensão também foram discutidos nos encontros do CEPE realizados no 

mesmo período do estudo das atas do Ceccom, ou seja, entre 2010 e o primeiro semestre 

de 2012. 

Os diferentes temas discutidos no CEPE, no período avaliado, convergiram 

na constituição de um Grupo de Trabalho (GT) constituído por três conselheiros do 

CEPE: 1) Pró-Reitora de Educação Continuada; 2) pela Vice Diretora da Faculdade de 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (Faficla) e 3) pelo representante dos professores 

da Faculdade de Ciências Sociais. Tal GT produziu um documento que relata um breve 

estudo da legislação da área e um levantamento da documentação institucional. O texto 

apresenta os principais dispositivos legais-normativos, aponta as tendências da área 

em âmbito nacional, discorre sobre a atividade extensionista na PUC-SP e, na segunda 

parte, esboça os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política de Extensão. 

Tal documento foi apresentado, como dito anteriormente, pela Pró-Reitora 

de Educação Continuada no Ceccom. Tal participação indica a existência de uma 

demanda por um planejamento articulado entre as atividades produzidas pelos núcleos 

extensionistas, com as atividades propostas para o Ensino e a Pesquisa. A participação 

da Pró-Reitora de Educação Continuada (Proec), como representante do CEPE, nas 

reuniões do Ceccom como afirma o próprio Pró-Reitor da Procrc, foi um momento 

histórico: 
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[...] ressaltou que esta reunião marca um momento histórico já que e a 
primeira vez que uma Pro-Reitora de outra área da universidade 
comparece ao Ceccom já que na constituição e dinâmica de funcionamento 
dos órgãos colegiados da universidade as atividades são pensadas restritas 
ao âmbito de competência do colegiado sem previsão de temas transversais 
entre os mesmos. com a presença da Pro-reitora de Educação Continuada 
[...] ficara marcado historicamente a tentativa de um dialogo entre 
diferentes colegiados para assuntos de natureza transversal como e o caso 
da Extensão Universitária buscando afinar politicas que contemplem 
interesse de todos que partilham o desafio de integrar o ensino a pesquisa 
de excelência que se faz na PUC-SP com a sociedade que disso tanto 
carece.(Ata do Ceccom – dia 29 de março de 2012) 

 

A proposição do CEPE, quando da criação do GT de Extensão, foi 

subsidiar, de forma mais qualificada, os tema/assuntos relacionados com a Extensão. 

Para a identificação desses temas, e a consequente descrição da Política de Extensão 

vivenciada no CEPE a Autoavaliação Institucional explorou 31 atas que, assim como as 

atas do Ceccom, passaram pela mesma estrutura metodológica de que considerou as 

seguintes etapas de análise: pré-análise, descrição analítica e interpretação, inferência ou 

discussão dos resultados. Utilizou também, para complementação do estudo, as análises 

oferecidas pelo software Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de 

Texte (ALCESTE).  

A análise geral de todo o corpus que compõem as atas do CEPE, 

apresentada na Parte I – Contexto referencial e metodológico – Dinâmica Avaliativa –, 

identificou, com base na Classificação Descendente (CDH), cinco blocos de sentido. 

Um destes blocos foi denominado Políticas do CEPE justificado pelo conjunto de 

palavras que o compõe.  

Este específico bloco referente às Políticas do CEPE foi constituído por 447 

UCE, representando 20% do total das Unidades de Contexto Elementar (UCEs) 

analisadas no conjunto da Classificação Hierárquica Descendente. A análise dos dados 

partiu da descrição do conjunto de palavras que formam essa classe de análise, 

buscando discutir como a Política de Extensão se apresenta para o grupo de 

conselheiros que compõem o CEPE22 

                                                                 
22 Regulamento - Art. 32- O CEPE é constituído por: I - Pró-Reitor de Graduação, Pró-Reitor de Pós-
Graduação e Pró-Reitor de Educação Continuada; II - Diretores Adjuntos das Faculdades; III - 
Representantes docentes, 01 (um) por Faculdade; IV - Representantes dos estudantes, 01 (um) por 
Faculdade; V - 01 (um) Representante dos estudantes de Pós-Graduação; VI - 01 (um) Representante 
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As palavras associadas a esse núcleo foram organizadas no quadro XX, a 

seguir, considerando a frequência e o CHI2. 

 

Quadro 2.3.2: Palavras associadas significativamente à Classe Políticas do CEPE 

Freq 
% na 
classe CHI² Identificação 

84 52.17 112,3 hora+ hora(1),horas(102) 
129 40.69 98,87 pesquisa+ pesquisa(174),pesquisas(5) 
44 57.89 70,61 solicitação solicitacao(47) 
17 89.47 57,81 etica etica(20) 
54 46.96 55,06 extensao extensao(78) 
16 88.89 53,82 comite+ comite(21) 

108 34.62 48,41 havia havia(119) 
35 53.85 47,93 institucion+ institucionais(4),institucional(34) 

192 28.92 46,93 não nao(192) 
14 82.35 41,63 devolvido+ devolvido(10),devolvidos(4) 
30 52.63 38,93 indagou indagou(30) 
13 76.47 34,14 manu+ manual(13) 
45 40.91 31,61 unidade+ unidade(32),unidades(15) 
36 44.44 31,39 documento+ documento(33),documentos(6) 
34 45.33 31,13 grupo+ grupo(32),grupos(6) 
18 60.00 30,41 solicitar solicitar(18) 
10 83.33 30,25 condicionada condicionada(10) 
41 41.41 29,69 sido sido(42) 

136 28.45 27,15 processo+ processo(136) 
11 73.33 26,85 entendeu entendeu(11) 

106 30.11 26,71 palavra+ palavra(107) 
30 40.68 26,5 encaminhamento+ encaminhamento(27),encaminhamentos(4) 

172 34.88 25,8 sobre+ sobre(66) 
20 65.00 25,54 ocasião ocasiao(13) 

264 31.44 24,48 camara+ câmara(264) 
330 30.00 24,2 conselheira+ conselheira(103) 
60 45.00 24,08 necessidade+ necessidade(27),necessidades(1) 
48 47.92 23,89 proponente+ proponente(16),proponentes(10) 
90 40.00 23,44 solicitando solicitando(36) 
37 51.35 23,11 parecerista+ parecerista(17),pareceristas(4) 
71 42.25 22,7 novamente novamente(30) 
27 55.56 21,59 inclusi+f inclusive(15) 

137 35.04 20,62 deveria deveria(137) 
39 48.72 20,46 haviam haviam(20) 
28 53.57 19,97 constava constava(15) 
43 46.51 19,26 entendia entendia(20) 

 

                                                                                                                                                                                            

docente da Câmara de Graduação; VII - 01 (um) Representante docente da Câmara de Pós-Graduação; 
VIII - 01 (um) Representante docente da Câmara de Educação Continuada; IX - Coordenadores das 
Coordenadorias Acadêmicas. 
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A análise do quadro anterior permite afirmar que, assim como no Ceccom, a 

Extensão, também no CEPE, foi um dos pontos de atenção dos encontros realizados no 

período entre 2010 e metade de 2012. Isso pode ser afirmado pelas palavras que 

compõem o núcleo de sentido, Políticas do CEPE, onde se destacaram aspectos 

associados ao conteúdo das 31 atas exploradas. A análise dos resultados indicou que, 

nesses encontros, grande parte do conteúdo das discussões versou sobre a concessão de 

horas para as atividades de Pesquisa e Extensão.  

Muitas conselheiras do CEPE solicitaram a palavra para questionar aspectos 

dos documentos/manual/processos/encaminhamento+ institucionais elaborados por 

membros das Câmaras – Graduação, Pós-Graduação, Educação Continuada –, por 

pareceristas ou por membros do Comitê de Ética. Tal afirmativa se justifica pelo 

seguinte grupo de palavras: conselheira+(330:24,2), solicitação(44;70,61), 

solicitando(90;23,44), solicitar(18;30.41), palavra(106;26,71), hora(84;112,3), 

extensão(54;55,06), pesquisa(129;98,89), câmara+(264;24,48), pareceristas(37;23,11), 

comitê(16;53,82), ética(17;57,81), documento+(36;31,39), manu+(13;34,14), 

processo+(136;27,15), encaminhamento+(30;26,5), institucion+(108;47,93), 

documento(36;31,39). 

A necessidade do debate envolvendo os procedimentos burocráticos para a 

realização da Pesquisa e da Extensão parece expor um momento específico vivido pela 

Universidade. Diante de novas regras definidas pelos documentos oficiais, a PUC-SP 

expõe as dificuldades enfrentadas para ajustar algumas ações do cotidiano, que se 

tornaram sem efeito, diante das novas demandas forjadas pela nova estrutura 

institucional: nove Faculdades, sete Coordenadorias, Câmaras de graduação, pós-

graduação, de pesquisa, Subcâmaras e um Comitê de ética.  

A existência de um discurso comparativo entre os encaminhamentos do 

passado com os do presente permitiu constatar que a Universidade viveu, no período 

investigado, um tempo de transição e de ajuste. Um tempo onde as convicções simples 

entraram em colapso, fazendo com que a complexidade do real fosse confundida com as 

incertezas das pequenas ações cotidianas. Este estado de incerteza – por um lado, a 

inutilidade das conquistas do passado e, por outro, a impossibilidade de atendimento 

imediato das exigências do novo modelo de universidade – pode ser compreendido se for 

considerada a grandiosidade do impacto do novo modelo de universidade na vida 

cotidiana nos anos de 2010 e 2011.  
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Tal discurso foi identificado pela presença de diferentes verbos que 

surgiram neste específico núcleo de sentido. Os verbos havia (108: 48,41), haviam 

(19;20,46), entendia(20:46,51), constava(15:53,57) foram empregados no pretérito 

imperfeito do indicativo sugerindo que as ações a eles associadas, são ações de 

movimento contínuo e portanto não terminadas. O verbo entendeu (11: 73,33) foi 

empregado no pretérito perfeito – tempo das certezas – sugerindo a descrição de ações 

ou fatos que começaram e terminaram no passado, ou seja, algumas ações já foram 

reconhecidas como pertencentes ao passado. O verbo deveria (48: 35,04), futuro do 

pretérito, sugere a descrição de ações improváveis ou hipotéticas, portanto ações que 

ainda poderão ocorrer. 

 

2033 18 – gostaria de #esclarecer que/ #isso ocorreu porque os 
#proponentes nao/ solicitaram os pareceres #com #antecedencia ao/ #comite 
de #etica e, #apesar de o #referido #comite/ ter #realizado #reunioes 
extraordinárias; 

611 48 #porem nao #atendia as #normas vigentes #sobre #concessao de 
#horas #pesquisa. na #ocasiao, foi informada de que #havia #sido #discutido 
na subcamara de #pesquisa que nao haveria #pesquisa #contemplada #com 
#horas na universidade se #fossem concedidas #somente #horas para 
#projetos #institucionais 

1762 30 #esclareceu que nao #havia #normas em vigor, pois as #normas 
#anteriores #eram da #antiga comissao de #pesquisa que #havia #sido 
#extinta e aquilo que nao colidia #com o #novo estatuto, #ainda era 
aplicado. 

 

A presença deste conjunto de tempos verbais, somada à grande frequência 

da palavra “não” – 192 vezes perfazendo uma porcentagem de quase 30% (28,92) nesta 

categoria –, pode indicar que as discussões travadas, entre os conselheiros do CEPE, 

geraram pouco consenso entre as partes. Isto implica afirmar que as normas vigentes ou 

seus encaminhamentos, em relação à Extensão, não avançaram de maneira prática 

expondo a necessidade de construção coletiva para a definição de orientações para esse 

eixo basilar da Universidade. 

Uma justificativa para ausência, no CEPE, de propostas para a 

implementação das Políticas de Extensão pode estar associada à ausência de 

proposições pelo Consun.  
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Segundo o Estatuto da PUC-SP cabe ao Consun definir e rever a política 

educacional, de desenvolvimento e permanente qualificação do Ensino, da Pesquisa e 

da Extensão da PUC-SP, tomando-se por base propostas elaboradas e encaminhadas 

pelo Reitor. As atas analisadas indicaram, no período entre 2010 e o primeiro semestre 

de 2012, a ausência de proposições, enviadas pelos Consun, em relação a aspectos 

associados à Política de Extensão.  

Nas mesmas atas também não foram encontrados subsídios, advindos das 

Câmaras de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e Educação Continuada, para a 

implementação da Política de Extensão articulada ao Ensino, a Pesquisa e a Educação 

Continuada, que pudessem fomentar o Conselho na definição para a Política de 

Extensão. Tais subsídios estão previstos como atribuições de cada uma das referidas 

Câmaras nos artigos do Estatuto da Universidade: Art.37 – Compete a Câmara de 

Graduação: XI: subsidiar o CEPE nas políticas de extensão referentes à Graduação; 

Art. 39 – Compete à Câmara de Graduação e Pesquisa: XVI: subsidiar o CEPE nas 

políticas de extensão referentes à Pós-Graduação; Art.41 – Compete a Câmara de 

Educação Continuada subsidiar o CEPE com estudos, dados, informações e sugestões 

na elaboração ou alteração da política de desenvolvimento da Educação Continuada na 

PUC-SP. 

A concentração em discussões com vistas à concessão de horas para as 

atividades de Extensão, aliada à ausência de proposições do Consun e das Câmaras de 

Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa à Política de Extensão dificultou o cumprimento 

de uma importante atribuição do CEPE descrita nos documentos oficiais: Orientar e 

acompanhar as Faculdades na implementação da política educacional e de 

desenvolvimento [...] da Extensão fixada pelo Consun. (Estatuto, p.47) 
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Domínio avaliativo: Abrangência da extensão na PUC-SP 

 

Cadastro de Extensão 

Com o objetivo de atingir a meta de Implantação e aperfeiçoamento do 

sistema de informação23 para a extensão na Universidade, foi proposta, para o ano de 

2011, a realização de uma parceria entre a  Pró-Reitoria  de Cultura e Relações 

Comunitárias (Procrc), a CPA-PUCSP e a Consulteg. A parceria se justificou uma vez 

que este três setores da universidade buscam construir indicadores que permitam o 

monitoramento das atividades de extensão realizadas na PUC-SP. 

Mesmo com grande parte da informação registrada, sobre a Extensão, ainda 

hoje, tais informações encontram-se dispersa e suas fontes localizadas em diferentes 

locais sem que os diferentes setores da Universidade tenham acesso à mesma. Isto 

implica, muitas vezes, em sobreposição de esforços, ou mesmo, a diminuição da 

possibilidade de otimizar resultados, por meio do uso coletivo de um único banco de 

dados.  

O exemplo disso pode-se registrar a dificuldade para a elaboração de 

Relatórios Institucionais24onde se consta as atividades de Extensão de natureza 

filantrópica e de utilidade pública, com vistas a prestação de contas para a manutenção 

de diferentes certificados exigidos por diferentes órgãos públicos. São exemplos:  

• CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social Certificações: 
Atestado de Registro e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos; 

• MJ – Ministério da Justiça – Secretaria Nacional de Justiça, 
Classificação, Títulos e Qualificação. Certificação: Declaração de Utilidade 
Pública Federal – Decreto nº 661, de 08/03/1962.  

• MEC/ SESU – Secretaria de Educação Superior. Certificação: Adesão ao 
Programa Universidade para Todos (Prouni), conforme legislação.  

• MINISTÉRIO DA FAZENDA/PGFN Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional. Certificação: Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa 
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União. 

                                                                 
23 A Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) está desenvolvendo um proposta/estudo para tornar o 
Sistema de Informação numa forma de coleta on line. O propósito é a geração de diferentes relatórios, de 
acordo com a consulta a um banco de dados, também construído de forma on line, o que possibilitará o 
aperfeiçoamento à visibilidade e à divulgação das atividades de Extensão desenvolvidas pela Instituição. 

24 Desde 2009, a partir da Lei nº 12101 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de 
assistência social e seu Decreto Regulador nº 7.237/2010 a Fundação São Paulo, mantenedora da PUC-
SP, identifica, registra e comprova as atividades sociais desenvolvidas na Universidade para compilar os 
dados que compõem os referidos Relatórios Institucionais. 
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• MINISTÉRIO DA FAZENDA – Secretaria da Receita Federal. 
Certificação: Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, mediante 
documento regular dos tributos. 

• PREVIDÊNCIA/ INSS Instituto Nacional do Seguro Social. 
Certificações: Ato Declaratório que reconhece e assegura a manutenção da 
isenção da quota patronal Previdenciária e Extrato/consulta INSS, 
comprobatório do enquadramento da Fundação São Paulo como Entidade 
Beneficente de Assistência Social com isenção da contribuição 
previdenciária patronal.  

 

A dificuldade para a sistematização de informações referentes as atividades 

de Extensão de natureza filantrópica e de utilidade pública exigiu, por parte da 

Fundação São Paulo, por meio de sua Secretaria Executiva, a criação de uma Comissão 

Permanente de Acompanhamento de Ações Filantrópicas.25 

Nesse contexto, de pouca sistematização de dados referentes à Extensão o 

Cadex26 passou a fazer parte da política de ação da Procrc e seu anuncio, aos 

conselheiros do Ceccom foi assim definido: 

Cadex - Cadastro de Atividades de Extensão: A criação de um sistema de 
informação, memória e divulgação da extensão na PUC-SP surgiu da necessidade 
de a universidade expressar a realidade da extensão diante do grande número de 
iniciativas dessa natureza que vinham se desencadeando, no âmbito acadêmico e 
comunitário, mas careciam de documentação e acompanhamento. Também 
emergiu a necessidade de um sistema de informação que compatibilizasse os 
interesses e as expectativas dos diferentes setores da instituição que orientam, 
normatizam, avaliam ou realizam a gestão de atividade de extensão na 
Universidade. (Ata do Ceccom em maio de 2010 – Item 03 – Avaliação 
Institucional; Logística e Infraestrutura, p. 8) 

 

As etapas de sua implantação puderam ser assim registradas: 

 

                                                                 
25 Ato da Secretaria Executiva da Fundação São Paulo nº 7 /de 05 de dezembro de 2011 
26 O Cadex foi construído em parceria entre diversos setores da Universidade – concretizada em 
diferentes momentos, desde sua concepção aos ajustes finais, baseados em pré-testes –, o que refletiria a 
demanda múltipla de dados reais e fidedignos sobre as atividades de extensão. Pra saber mais vide: 
Criação e aprimoramento de Instrumento de coleta de dados: Cadex – cadastro de extensão da PUC-SP. 
Disponível em  

http://www.PUC-
SP.br/cpa/downloads/criacao_e_aprimoramento_de_instrumento_de_coleta_cadex_20_jan_novo.pdf - 
Acesso em novembro de 2012. 
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Etapa 1: Preparatória: envolvendo a compatibilização dos objetivos em 
relação à coleta de dados da Extensão de cada um dos setores envolvidos na 
iniciativa de construção do instrumento, além da análise de suas 
possibilidades enquanto instrumento on-line.  

Etapa 2: Coleta de Informações: envolvendo a definição da estrutura e do 
conteúdo do instrumento, bem como sua pré-testagem. A etapa também 
incluiu a sensibilização dos envolvidos, preparação dos responsáveis pelo 
registro das informações, bem como os procedimentos de levantamento de 
informações.  

Etapa 3: Processamento e análises de dados pelos setores envolvidos: 
considerando as especificidades e necessidades de cada setor.  

 

Etapa 1: Preparatória 

O trabalho foi estabelecido em parceria com diversos setores da Universidade e 

representou um importante passo na institucionalização da avaliação da extensão. 

Foram desencadeadas diferentes ações assim organizadas:  

 

1- Elaboração de plano de desenvolvimento para a construção coletiva do 
Cadex envolvendo diferentes setores da universidade: Comissão Própria 
de Avaliação (CPA-PUCSP), Consultoria Técnica de Apoio à Gestão 
Acadêmica (Consulteg), Controladoria, Consultoria Jurídica da 
Fundação São Paulo (CJ/Fundasp) e Divisão de Tecnologia e 
Informática (DTI); 

2- Legitimação da ferramenta ouvindo as unidades da PUC-SP usuárias e 
informantes de dados de extensão; 

3- Pré-testagem do instrumento em várias unidades prototípicas. 

4- Construção de uma ferramenta on-line27 para coleta de dados de extensão 
do Cadastro de Extensão contendo 07 categorias assim descritas: 

• Identificação: Modalidade de Extensão; Área de Atuação; Tipo de 
Atividade, Descrição da Atividade de Extensão e Espaço de Diálogo. 

• Caracterização da Atividade: Área de Conhecimento, Área Temática, 
Classificação da Ação por Função Social e Espaço de Diálogo. 

• Caracterização dos Beneficiários: Faixa Etária, Gênero, Tipo de 
Demanda Atendida, Beneficiários: Dados Numéricos, Outros Dados: 
Apenas Sorocaba/Derdic e Espaço de Diálogo. 

• Carga Horária, Local: Carga Horária, Periodicidade, Regularidade, 
Prazo de Início e Término, Tipo de Participação, Local de Realização da 
Atividade, Área de Abrangência e Espaço de Diálogo. 

                                                                 
27 A descrição do conteúdo da ferramenta online é apresentada no Relatório de Autoavaliação 
Institucional da PUC-SP - 2ª Ciclo 2007-2008 - base de dados 2006-2007 - Comissão Própria de 
Avaliação - CPA - Editora Educ - 2009; 
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• Parcerias: Dados Gerais, Parceria Interna, Parceria Externa 
Privada/Terceiro Setor, Parceria com Órgãos Públicos, Parceria 
Internacional e Espaço de Diálogo. 

• Fonte de Recursos/ Financiamentos: Principal Fonte de Recursos, 
Valor e Percentual dos Recursos e Espaço de Diálogo. 

• Composição da(s) Equipe(s): Coordenação e Execução, Gestor(es)/ 
Responsável(is), Equipe Interna (PUC-SP), Equipe Externa, Espaço de 
Diálogo. 

 

Etapa 2: Coleta de Informações 

Para o lançamento do Cadex a Pró-Reitoria de Cultura e Relações 

Comunitárias (Procrc), a CPA-PUCSP e a Consulteg organizaram em encontro 

(set/2010) Local: Sala T 50. O objetivo era apresentar uma proposta inicial para a 

captação de informações junto aos diferentes setores da Universidade 

Foram convocados28 alguns os Setores Comunitários. São eles: Biblioteca; 

Centro de Documentação e Informação Cientifica “Prof. Casimiro dos Reis Filho” – 

CEDIC; Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic - Faculdade de Ciências Humanas e 

Saúde; Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimentos de Projetos Especiais – Cedpe; 

Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação – Derdic; Editora 

da PUC-SP – Educ Hospital Santa Lucinda e conjunto hospitalar de Sorocaba (Unidade 

Suplementar); Instituto de Pesquisas Linguísticas Sedes Sapientiae - IP - Faculdade de 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes; Juizado Especial Civil da Faculdade de Direito; 

Museu da Cultura; Núcleo de Fé e Cultura; Núcleo de Pesquisas Tecnológicas - 

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia; Núcleo de Prática Jurídica Escritório 

Modelo Dom Paulo Evaristo Arns da Faculdade de Direito; Núcleo de Trabalhos 

Comunitários - NTC - Faculdade de Educação; Núcleo Extensionista de Cultura e 

Pesquisa do Brincar - NCPB - Faculdade de Educação – Brinquedoteca; Núcleo 

Extensionista de Educação Física - NEEF - Faculdade de Educação; Pastoral 

Universitária; Programa Pindorama; Programa Suplementar Foco – Vestibular; Setor de 

Atendimento Comunitário – PAC; Teatro da PUC-SP – TUCA; TV PUC; Videoteca. 

 

                                                                 
28 A convocação foi publicada na Ata do Ceccon do mês de setembro 
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Os projetos extensionistas de maior porte foram visitados pela equipe da 

CPA-PUCSP-PUC-SP. Os projetos extensionistas menores foram agrupados para 

treinamentos específicos. 

A seguir é apresentada, em ordem alfabética, uma breve descrição de cada 

setor que participou da coleta de informações na 2ª etapa do Cadex. 

Brinquedoteca (Núcleo Extensionista de Cultura e Pesquisa do Brincar) – 

Desde 1997 a Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) vinha buscando criar um espaço destinado aos estudos, às pesquisas e aos 

cursos que tivessem a cultura da infância e o brincar como seu tema principal. No 

entanto, foi a partir de 2000 que os docentes do Curso de Pedagogia, Habilitação em 

Educação Infantil, começaram a formar grupos de estudos quinzenais buscando 

aprofundar as investigações sobre os jogos. [...] com a denominação de Núcleo de 

Cultura, Estudos e Pesquisas do Brincar e da Educação Infantil da Faculdade de 

Educação que teve como preocupação principal assegurar o direito da criança à 

infância, especialmente ao brincar. (Relatório de atividades - Núcleo de Cultura e 

Pesquisas do Brincar(Brinquedoteca)p. 03 – 2009/2010).  

 

Centro de Documentação e Informação Cientifica “Prof. Casimiro dos 

Reis Filho” (Cedic) – Criado em 1980, a partir de iniciativas de grupos de professores, 

num contexto de grande vitalidade da reflexão na área das ciências humanas e de 

afirmação da Pós-Graduação na Universidade, o Cedic se estruturou como centro de 

documentação da PUC-SP, tendo por objetivo dar suporte à pesquisa acadêmica, às 

atividades de ensino e de extensão. A partir de 1986 passou a reunir, tratar e 

disponibilizar conjuntos documentais de movimentos sociais ligados à Igreja e 

movimentos de educação, constituindo-se num espaço de preservação da memória 

social brasileira. De natureza diversificada e com temáticas abrangentes, concentrando-

se nas décadas de 1960, 1970 e 1980, hoje o acervo do Cedic é constituído por uma 

vasta documentação sobre a história e a organização da sociedade brasileira, bem como 

suas relações com a América Latina e Central, além de fornecer dados significativos 

para a construção da história da própria PUC-SP. (Disponível em http://www.PUC-

SP.br/cedic/ – Acesso em novembro de 2012) 
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Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic – A Clínica Psicológica “Ana 

Maria Poppovic” da Faculdade de Psicologia PUC-SP é uma clínica de serviços à 

comunidade: oferece trabalhos clínicos (diagnóstico, orientação, tratamento, 

encaminhamento) às pessoas que a procuram individualmente ou em grupo, família e 

casal, e realiza também atendimentos e intervenções na comunidade e em instituições. A 

Clínica Psicológica, enquanto clínica de ensino e serviços tem como responsabilidade 

dar suporte à integração da formação acadêmica, prestação de serviços e pesquisas. 

Além de responder às demandas da população e instituições é o locus da formação 

clínica para os estagiários dos núcleos da Faculdade de Psicologia PUC-SP, para os 

profissionais psicólogos inscritos no Aprimoramento Profissional Clínico-Institucional e 

para alunos da Faculdade de Serviço Social, e profissionais que cursam a Especialização 

em Psicopedagogia e a Especialização Terapia Casal e Família na Cogeae. A Clínica 

Psicológica visa dar condições e abertura para que as práticas clínicas nas instituições 

de cuidado e formação possam se transformar, melhorando as ofertas de serviço à 

população. Promove pesquisas clínicas e incentiva a transmissão dos conhecimentos 

clínico-institucionais fortalecendo parcerias e contribuindo no desenvolvimento de 

produção de conhecimentos. (Disponível em http://www.PUC-

SP.br/clinica/clinica/index.html – Acesso em novembro de 2012) 

 

Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais – 

Cedepe: é sucessora do Instituto de Estudos Especiais (IEE-PUC-SP) criado em 1971, 

cuja origem está relacionada aos anseios de articulação da PUC-SP com a sociedade, 

com destaque para a Igreja Católica e a religiosidade popular. [...] Na década de 1990, 

em atenção à conjuntura de abertura política, redemocratização e construção de novas 

políticas públicas que respondessem às demandas postas pela realidade brasileira, o 

IEE, movido pela vocação social, deixou sua marca nos movimentos de luta pelos 

direitos sociais e assumiu um novo desafio: o de contribuir para a produção e 

sistematização de conhecimentos e estratégias de formulação, gerenciamento e 

implementação de políticas públicas e programas sociais. A criação da Cedepe, em 

2009, reitera e consolida a missão da PUC-SP de estabelecer e fortalecer o diálogo da 

comunidade acadêmica com a sociedade, colocando o saber produzido a serviço do 

desenvolvimento democrático e igualitário dos seus cidadãos. (Disponível em 

http://www.PUC-SP.br/cedepe/a-cedepe.html – Acesso em novembro de 2012) 
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Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) – A Coordenadoria Geral de 

Estágios da PUC-SP - CGE - foi criada em 1985, aprovada em 1987 pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa e homologada em 1988 pelo Conselho Universitário, com a 

finalidade de dar respaldo ao cumprimento da Lei 11.788/2008, a Lei de Estágio, e 

implementar a Política de Estágios da PUC-SP. Está diretamente subordinada à Pró-

Reitoria de Graduação e tem representação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da PUC-SP [...] A missão da Coordenadoria Geral de Estágios é mediar a relação entre a 

universidade e o mundo do trabalho; Propor políticas para a atividade de estágio; 

Orientar as unidades acadêmicas no cumprimento das diretrizes para a atividade de 

estágio da PUC-SP e da legislação de estágio; Favorecer a inserção dos estudantes no 

mercado de trabalho; Representar a universidade em matérias de sua competência e 

representar a CGE nos Órgãos Colegiados da Universidade [...] Disponível em 

http://www4.PUC-SP.br/estagios/destaques/historico.htm Acesso em novembro de 

2012) 

 

Coordenadoria de Pastoral Universitária – está a serviço da presença da 

Igreja na Pontifícia Universidade Católica. [...] Contribui assim para recompor, no plano 

acadêmico-científico, a integralidade e a complexidade da experiência humana, 

superando uma falsa oposição entre a ciência e a fé, criada pelos que reduzem a fé a 

uma opção particular, sentimental e irracional. Tudo isso se desenvolve num profundo 

diálogo a partir do patrimônio do Magistério da Igreja. Trata-se de um diálogo 

respeitoso com as outras identidades religiosas presentes no mundo universitário, pois 

seu objetivo não é o de alcançar uma uniformidade de pensamento, mas sim o diálogo e 

a busca da verdade, necessários para a realização da pessoa humana. Para o 

cumprimento de sua missão, a Coordenadoria de Pastoral Universitária conta com o 

Serviço de Pastoral e com o Núcleo Fé e Cultura, um centro cultural cuja missão é 

incentivar o diálogo e a reflexão, a partir do Magistério da Igreja, no mundo acadêmico 

e cultural de São Paulo. (Disponível em http://www.PUC-SP.br/pastoral – Acesso em 

novembro de 2012) 
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Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 

(Derdic) – Em 1954, pais e amigos de crianças com deficiência auditiva, fundam o 

Instituto Educacional São Paulo (IESP). Em 8 anos, o IESP atinge 150 alunos e torna-se 

a primeira escola para surdos a oferecer curso ginasial no Brasil. Mais tarde um pouco, 

em 1969, o Instituto é doado à Fundação São Paulo e incorporado à PUC-SP. Por meio 

dos centros de formação e pesquisa da PUC-SP, o atendimento é ampliado, passando a 

oferecer tratamento clínico a pessoas com alterações de audição, voz e linguagem. Está 

criado o Cerdic – Centro de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação. 

Profissionais de renomada competência nas áreas de medicina, fonoaudiologia, 

psicologia, pedagogia e linguística são chamados para compor a equipe do Cerdic. [...]. 

A partir de 2008, a Derdic torna-se Unidade Suplementar da PUC-SP, vinculada 

academicamente à Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde – Fachs, com ordenação 

administrativa própria, subordinada à Fundação São Paulo. (Disponível em 

http://www.PUC-SP.br/derdic/int_derdic/historia.html – Acesso em novembro de 2012). 

 

Editora da PUC-SP (Educ) – A Educ vem atuando com o objetivo de 

difundir a produção universitária e de intervir nos debates mais amplos da sociedade. 

[...] A Educ existe desde 1973. Primeiro, como atividade de um diretor, a quem 

competia repassar os originais que recebia a um co-editor, que se encarregava da 

produção do livro. Publica, desse modo, entre 1974 e 1984, 31 livros, a maioria em 

Direito, exceto por sete títulos que compõem uma coleção – PUC-Estudos, do Instituto 

de Estudos Especiais, publicados entre 1982 e 1984. [...] A partir de 1992, além de 

ampliar a linha editorial que atende à produção da Universidade, a Educ se abre para 

trazer para as discussões acadêmicas instrumentos teóricos gerados fora do âmbito da 

PUC-SP. Nesse percurso, a Educ publicou, até 2011, mais de 700 títulos, entre livros 

em primeira edição, livros em re-edição e fascículos de periódicos científicos. 

(Disponível em http://www.PUC-SP.br/educ/ – Acesso em novembro de 2012) 
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Hospital Santa Lucinda e conjunto hospitalar de Sorocaba – [...] Há 60 

anos oferece tratamento digno e com a máxima atenção e competência de nossos 

profissionais. [...]. Em 1977 o hospital passou a fazer parte da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde da PUC–SP mantida pela Fundação São Paulo. Atualmente o HSL 

possui parceria com o governo municipal de Sorocaba, trabalhando também de modo 

particular e por meio de convênios médicos. Decorrente de sua integração a PUC-SP 

sediada em Sorocaba, o HSL atua como campo de estágio nas áreas de biologia, 

medicina e enfermagem, e possui o mérito de ser o único hospital da cidade a possuir 

em seu corpo clínico todos os membros do corpo acadêmico da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde. [...]. Na região onde está instalado, aproximadamente 50 

municípios utilizam o HSL, totalizando 2,2 milhões de habitantes, e destes 

atendimentos uma média de 70% é direcionado à rede SUS. [...] (Disponível em 

http://www.santalucinda.com.br/hospital/historia.html – Acesso em novembro de 2012) 

 

Instituto de Pesquisas Linguísticas Sedes Sapientiae (IP) – O Centro de 

Pesquisas Linguísticas "Sedes Sapientiae" para Estudos de Português (CEN-PES) surgiu 

oficialmente em 1962, como uma forma de ampliação dos enfoques adotados até então 

para descrição, análise e ensino de Língua Portuguesa. [...]A expansão do Cenpes se deu 

paralelamente à da própria Universidade, transformando-se então em Instituto de 

Pesquisas (IP), e[...] Atualmente, o IP/PUC-SP é um setor ligado à pesquisa e aos 

serviços intra e extra-muros da Universidade, [...] Há definidos três núcleos de pesquisa: 

Português como Língua Estrangeira, O ensino de Língua Portuguesa e a Informática 

(Ensino à Distância e Uso do Computador no ensino de Língua Materna) e 

Historiografia da Língua Portuguesa, ligados diretamente às linhas de pesquisa do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa e às do Departamento de 

Português, cumprindo-se, assim, o objetivo do Instituto de atender ao anseio de 

renovação que busca entender melhor os diversos problemas com que se defronta o 

aprendizado e o ensino de língua materna. [...] (Disponível em http://www.ippuc-

sp.org.br/historico.html – Acesso em novembro de 2012). 
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Juizado Especial Civil da Faculdade de Direito – Criado em 2005, por 

meio de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Juizado da PUC-

SP contribui para a aplicação mais ágil e efetiva da lei e aproxima o Judiciário da 

população. Desde 2006, conta com um juiz fixo, fruto da eficiência demonstrada no seu 

primeiro ano de funcionamento – a pauta do anexo PUC-SP está entre as mais rápidas 

de todos os anexos do Juizado Especial Cível Central. No momento em que propõe a 

ação, o interessado recebe a data de sua primeira audiência, marcada sempre para um 

prazo inferior a 25 dias. O Anexo PUC-SP atende pessoas de todas as camadas sociais e 

econômicas. Favorece demandas de pequena monta, garantindo a mesma seriedade das 

varas comuns, só que de forma mais rápida e menos onerosa. O trabalho é desenvolvido 

por alunos do curso de Direito, supervisionados por professores e outros profissionais. 

(Disponível em http://www.PUC-

SP.br/mostracomunitaria/projetos/juizado_especial.html – Acesso em novembro de 

2012). 

 

Museu da Cultura – tem como objetivo maior abordar a cultura no seu 

sentido amplo. Entende que sua função é criar, preservar, pesquisar e expor acervos que 

ativem memórias e imaginários, incrementando o patrimônio cultural de forma 

inventiva e crítica. Dessa forma, vincula-se às três áreas de atuação da Universidade: 

ensino, pesquisa e extensão. Suas atividades iniciaram-se em 1991 no âmbito do 

Departamento de Antropologia, [...]. O acervo compõe-se, na sua grande maioria, de 

doações e resultados de pesquisas e exposições. [...] O Museu realiza igualmente 

projetos em conjunto com instituições fora da PUC-SP e com outras unidades da 

universidade, inclusive estudantis, envolvendo também alunos através de Bolsas 

Iniciação Científica, estágios, monitorias e oficinas montadas para pesquisas e eventos 

específicos. Além de constituir instância acadêmica visando pesquisa e conhecimento, o 

Museu da Cultura procura articular a universidade com o público em geral, promovendo 

exposições e eventos que o sensibilizem para os mais variados temas. [...] (Disponível 

em http://www4.PUC-SP.br/museudacultura/museu.html – Acesso em novembro de 

2012). 
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Núcleo de Estudos de Etnologia Indígena, Meio Ambiente e Populações 

Tradicionais (NEMA) – foi criado em 1993 no âmbito do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP, estando registrado no diretório de grupos 

de pesquisa do CNPQ desde 1996. [...]. Na PUC-SP, os pesquisadores do Núcleo atuam 

na docência, na orientação de trabalhos de iniciação científica, mestrado e doutorado. 

Além disso, o Núcleo oferece com regularidade oficinas de trabalho de campo, 

atividade aberta aos alunos de graduação e pós-graduação envolvidos em pesquisas, 

com o objetivo de aprofundar o debate de questões referentes à prática etnográfica. As 

pesquisas de campo realizadas no âmbito do Núcleo, conjugadas ao ensino da 

Antropologia, proporcionam reflexões sobre a produção acadêmica relativa à etnologia 

brasileira. Os pesquisadores e estudantes do Núcleo têm, além disso, participado de 

encontros, simpósios e congressos, divulgando seus trabalhos e participando do debate 

científico no âmbito da etnologia brasileira e dos temas socioambientais da atualidade. 

(Disponível em http://www.PUC-SP.br/ponto-e-virgula/n5/artigos/pdf/pv5-24-

nucleos%5B08%5D.pdf – Acesso em novembro de 2012). 

 

Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT) – A origem do Núcleo de 

Pesquisas Tecnológicas - NPT-PUC-SP se deveu à necessidade de oferecer à 

comunidade acadêmica e sociedade em geral os serviços potenciais de sua estrutura, 

apoiada no Centro das Ciências Exatas e Tecnologia - CCET, envolvendo as Faculdades 

de Matemática, Física, Engenharia e Ciências da Computação. Pesquisou-se as 

necessidades da comunidade cliente de tecnologia e concluiu-se que as empresas cada 

vez mais deverão procurar avaliações da conformidade, a fim de competirem no 

mercado nacional e, em curto prazo, no MERCOSUL e na AMERICA LATINA. Por 

outro lado, o Código do Consunidor, bem como as avaliações da conformidade de 

caráter voluntárias têm contribuído para a necessidade e procura destas. Diante disso, 

[...] decidiu-se por criar o Organismo de Avaliação da Conformidade – OC, [...] Vindo a 

obter o seu credenciamento junto ao INMETRO, como Organismo de Avaliação da 

Conformidade de Produtos (OCP-0013). A escolha destas áreas iniciais se deveu a um 

alto conhecimento e uma grande experiência destes assuntos, que reduziria o período de 

adaptação. {...}O NPT da PUC-SP é consciente do seu dever de se constituir em mais 

um ponto de apoio ao INMETRO em sua Política de Avaliação da Conformidade. 

(Disponível em http://www.PUC-SP.br/npt/OC/Rotinas/Microsoft%20Word%20-

%20RO001rev04.pdf – Acesso em Janeiro de 2013). 
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Núcleo de Prática Jurídica Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns –

Unidade de Prática da Faculdade de Direito da PUC-SP, que compõe o seu Núcleo de 

Prática e operacionaliza a previsão curricular de estagio para os alunos do Direito 

através da prestação dos serviços de Assessoria Jurídica Popular gratuita. Criado por 

força de Norma Federal [...] desde sua origem está vinculado ao Núcleo de Prática 

Jurídica da Faculdade de Direito conforme seu Regimento Interno aprovado pelo 

Conselho Universitário (CONSUN), de acordo com o processo R-02/2000 e o Projeto 

Pedagógico do Curso de Direito, aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CEPE) em 21/11/2006 e pelo (Consun) 20/12/2006 (anexos). Realiza atividade 

continua e curricular. [...]São seus objetivos principais e regulamentares: (*) a 

formação e capacitação do aluno através da disponibilidade de vagas para estágio 

profissional e complementação de horas de prática, desenvolvimento de extensão e 

pesquisa. (*) e a prestação de serviços gratuitos à população vulnerável econômica e 

socialmente, individuais e coletivos, através da Assessoria Jurídica Popular, da 

Assistência Jurídica e da Mediação de Conflitos, atuando de forma multiprofissional e 

interdisciplinar. O trabalho de Assessoria Jurídica Popular se estrutura através de 3 

grandes áreas de prestação do serviço, organizadas da seguinte forma: a) Área do 

"Contenciosa Individual", [...]; b) Área dos Projetos Sociais[...] c) Núcleo de Mediação 

e Prevenção de Conflitos.[...]Atua sob 4 Eixos de Ação: Prevenir e mediar, além de 

reparar; Promover a tutela coletiva de forma correlata à tutela individual; Educar 

para transformar a ótica do conflito em ação ética de cooperação. Atuar de forma 

multiprofissional. Tem como público-alvo o indivíduo e os grupos e comunidades ditas 

carentes da Capital de São Paulo, abordando os problemas emergentes na cidade, 

como: discriminação; violência urbana; crianças e adolescentes de rua; população que 

vive em condições precárias de habitabilidade nas favelas, cortiços e loteamentos 

irregulares nos bairros da periferia; a degradação ambiental; os casos de violação do 

meio ambiente; a situação de desemprego e aumento da pobreza; a participação da 

população na gestão das políticas e dos recursos públicos.[...]O Balcão de Direitos 

trabalha em parceria com os Projetos Sociais no atendimento às comunidades carentes 

atendidas pelo Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arns que, ao virem à procura do 

atendimento jurídico, são avaliados pela equipe social que detecta as deficiências de 

informações que podem ser supridas pelo Balcão.[...]. Disponível em 

http://escritoriomodelo.PUC-SP.br/index.php/quem-somos Acesso em dezembro de 

2012. 
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Núcleo de Trabalhos Comunitários (NTC) – A PUC-SP, construiu sua 

história tendo como base a concepção humanista que dirige a análise das lutas sociais 

em defesa dos Direitos Humanos, contribuindo para construção de uma sociedade justa 

e igualitária. Além disto, é protagonista na criação e garantia de um espaço pluralista, 

democrático que possibilite o debate de ideias e ideais provocando novos paradigmas 

que viabilizem ações de construção da cidadania. Na década de 70, surgia no Centro de 

Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, uma equipe de 

professores, funcionários e universitários de várias áreas do conhecimento, com atuação 

em diferentes áreas de intervenção, quais sejam, atendimento de crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social, projetos de educação rural, formação de 

educadores sociais, com a perspectiva de construir conhecimentos e socializá-los com 

movimentos sindicais e sociais. Em 1991 é reconhecido oficialmente como Núcleo de 

Trabalhos Comunitários – NTC e passa a compor os quadros da PUC-SP. Com uma 

equipe comprometida com a transformação da realidade social, o NTC procura 

promover a união entre teoria e prática atuando com procedimentos metodológicos 

baseados numa concepção de educação libertadora, a luz da filosofia Freireana. 

Disponível em http://www.PUC-SP.br/ntc/ Acesso em dezembro de 2012. 

 

Núcleo Extensionista de Educação Física – DEFE/ NEEF – “Esporte para 

todos” é o nome do projeto que o Núcleo Extensionista de Educação Física (NEEF), da 

Faculdade de Educação, está desenvolvendo no Clube Desportivo Municipal Jardim 

Humaitá (área de 3.400 m2). Trata-se de parceria entre a Pontifícia Universidade de São 

Paulo e a Subprefeitura Lapa, da cidade de São Paulo. Estão sendo oferecidas aulas de 

futebol, de voleibol, de ginástica e de dança a toda a comunidade do bairro Humaitá e 

adjacências, em horários diversificados, durante a semana e aos sábados. Os cursos são 

dirigidos às crianças, aos adolescentes, aos adultos e à terceira idade. Os professores do 

NEEF orientam as atividades esportivas e corporais com o objetivo de democratizar o 

acesso ao esporte, desenvolver capacidades motoras e criar um espaço comunitário de 

esporte, lazer, recreação, cultura e convívio social. As atividades serão ampliadas 

paulatinamente em conformidade à adesão da comunidade. Está prevista a implantação 

de outros cursos de iniciação esportiva, bem como de oficinas culturais e de atividades 

recreativas. (RM). Disponível em http://www4.PUC-SP.br/esportes/ Acesso em 

dezembro de 2012. 
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Programa Pindorama – Em 2001 nascia tímido e, ao mesmo tempo, 

robusto, um projeto que seria pioneiro no ensino universitário paulistano. Era fruto da 

conjunção do sonho da psicóloga e professora da PUC, Ana Maria Battaglin, dos 

esforços do jovem Xavante Hiparindi Toptiro, da antropóloga e professora da PUC, 

Lúcia Helena Rangel, do empenho da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de São 

Paulo e da colaboração da Associação Indígena S.O.S. Pankararu. Em janeiro de 2002 

matriculavam-se na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC 26 estudantes 

de três etnias (22 Pankararu, três Guarani Mbyá e um Xavante). Preparados pelo 

Cursinho Pré-Vestibular da Poli, surpreenderam a própria reitoria, que prometera bolsa 

a todos que tivessem sido aprovados. O grupo era composto na sua maioria por jovens 

da etnia Pankararu, alguns deles nascidos em São Paulo. Para vários, o fato de obter 

uma bolsa por ser indígena, foi uma surpresa, e motivo de sentir-se orgulhoso de sua 

origem étnica. Uma das exigências do Projeto Pindorama, desde o início, foi à 

participação dos alunos nas reuniões mensais, que se tornaram um momento para 

discutir os problemas enfrentados e ser um espaço de formação. Cabe destacar que o 

programa não é cota e sim uma reserva de vagas. Os candidatos prestam vestibular 

como os demais. Os cursos são os mais diversos: letras (português, inglês, espanhol), 

pedagogia, ciência sociais, geografia, serviço social, fonoaudiologia, enfermagem, 

turismo, direito, administração, ciências contábeis, tecnologia em mídias digitais, 

multimeios, ciência da computação, matemática, engenharia elétrica, física médica. 

Disponível em http://www.projetopindorama.com.br/?page_id=15 Acesso em dezembro 

de 2012. 

 

Programa Suplementar Foco – Vestibular – Promover o acesso à 

universidade a alunos de baixa renda, oriundos de escolas públicas, prioritariamente 

afrodescendentes e indígenas. Estimular uma efetiva diversidade na vida universitária, 

em sua tríplice vocação de ensino, pesquisa e extensão. Criar condições para que o 

estudante aprovado em processo seletivo assegure sua permanência na universidade, 

superando dificuldades econômicas e de adaptação social que levam muitos a abandonar 

seus cursos mesmo nas universidades públicas. Orientar os estudantes para o exame do 

Enem, já que o bom desempenho nessa prova permite aos alunos de baixa renda 

concorrer às bolsas do Prouni. Estes são os principais objetivos do Foco Vestibular, em 

funcionamento desde 2005 na PUC-SP, com apoio da Mitra Arquidiocesana de São 
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Paulo. Além das aulas realizadas na PUC-SP, os estudantes participam de atividades 

como oficinas relacionadas a temas étnico-raciais de afrodescendentes e indígenas e 

orientação profissional, visitam associações e comunidades indígenas e de defesa dos 

direitos dos afrodescendentes, realizam planos de estudos individuais e produção de 

trabalhos coletivos. Conhecem também programas da Universidade dirigidos a 

afrodescendentes e indígenas e participam de seminários, cursos, colóquios e 

congressos: a formação de novos professores comprometidos com a diversidade cultural 

e a promoção dos direitos de cidadania e a produção do material didático-pedagógico 

usado no curso. Disponível em http://foconline.com.br/objetivo.php Acesso em 

dezembro de 2012. 

 

Setor de Atendimento Comunitário (PAC) – está ligado diretamente à 

Vice-Reitoria Comunitária (Procrc). Foi criado no ano de 2003, passando por uma 

redefinição de sua concepção e diretrizes de trabalho, a partir do primeiro semestre de 

2005, e oficializado em agosto de 2006 (Ato da Reitoria), de modo a responder às reais 

necessidades da comunidade universitária da PUC-SP e às modificações instituídas pelo 

Governo Federal para as Instituições de Ensino Superior, e que interferem no cotidiano 

das Universidades Comunitárias. Dentro desta perspectiva, o PAC deve ampliar as 

potencialidades/possibilidades do convívio educacional/comunitário, [...]. Então, 

orienta-se no sentido da identificação permanente das necessidades e problemas 

existentes na comunidade e possibilita a construção cotidiana e partilhada de suas 

soluções, com base na visão sistêmica e complexa dos fenômenos humanos. [...].O 

trabalho sustenta-se em três eixos básicos: Atendimentos Comunitários, 

Desenvolvimento de Projetos Institucionais e Serviços à Comunidade. (Disponível em 

http://www.PUC-SP.br/pac/internas/sobre.html – Acesso em novembro de 2012). 

 

Teatro da PUC-SP (TUCA) – Muito já foi registrado sobre o TUCA nos 

Relatórios de Autoavaliação institucional. Neste há destaque para o projeto do Centro 

de Documentação e Memória do TUCA. Apesar de ter sido idealizado em 2006 foi 

criado em 2010/2011 por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e ao patrocínio do 

Banco Safra. O tratamento e a organização da massa documental do teatro viabilizaram 

o objetivo de tornar accessível ao consulente a documentação acumulada: 
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correspondências, contratos, cessão de uso do auditório, alvarás de exibição, roteiros de 

espetáculo, programação, balanços financeiros, etc. A organização também abrange 

recortes jornalísticos e materiais de divulgação dos espetáculos produzidos pelo próprio 

Teatro, pelas produções que aqui estiveram ou pela imprensa em geral. [...]Ainda em 

2011, uma parceria com a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, possibilitou o 

desenvolvimento do projeto GED TUCA, que teve por objetivos a digitalização de parte 

significativa da documentação, o gerenciamento eletrônico de documentos e a 

certificação digital para garantir a disponibilização dos documentos. (Disponível em 

http://www.teatrotuca.com.br/cdm/index.html – Acesso em novembro de 2012. 

 

TV PUC – recolhe depoimentos audiovisuais relevantes à Documentação 

Oral, que se constitui na construção de narrativas orais de fatos passados e não-

documentados. Personalidades, acadêmicos, intelectuais, estudantes e a comunidade em 

geral podem contribuir com a constituição deste acervo, tão importante e substancioso 

para a história da PUC-SP e da cidade de São Paulo em geral. Disponível em 

http://www.tvpuc.com.br/sites/?page_id=111 – Acesso em Dezembro de 2012. 

 

Videoteca – A Videoteca da PUC-SP foi criada em 1988, graças a uma 

parceria da PUC-SP coma Cia. Atlantic de Petróleo, que doou aparelhos de TV e vídeo, 

poltronas, uma câmera VHS e aproximadamente 100 títulos, com o que as atividades 

foram iniciadas. Considerando que o objetivo fundamental de uma videoteca 

universitária é disponibilizar informação em vídeo para atender à pesquisa e à docência, 

a Videoteca foi criada junto da Biblioteca. [...] O uso cada vez maior do vídeo em sala 

de aula exigiu o crescimento do acervo. Hoje, o acervo conta com mais de 5.000 itens, 

entre fitas de VHS e DVDs, das mais variadas áreas do conhecimento, e atende a 

professores e alunos da PUC-SP e de outras instituições. [...] O setor é responsável pela 

ampliação e preservação do acervo; pela realização de sessões de vídeo no Auditório; 

pelo registro em vídeo de atividades acadêmicas e culturais realizadas na PUC-SP e, 

ainda, pela organização de exposições no Espaço Cultural da Biblioteca. Disponível em 

http://www.PUC-SP.br/videoteca/ – Acesso em novembro de 2012. 
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Etapa 3: Processamento e análises de dados 

Para o delineamento do estudo foram utilizados os dados coletados por meio 

somente as fonte primária, ou seja, questionário do Cadex. Neste sentido, foram 

empregados, para a análise dos dados, procedimentos descritivo-qualitativos, utilizando 

métodos quantitativos e qualitativos.  

Uma observação importante é que o material coletado não representa a 

totalidade das atividades de Extensão produzidas na PUC-SP. As atividades registradas 

não podem ser consideradas como reflexo fiel da Extensão da Universidade. Ele é uma 

aplicação inicial que, a partir das análises descritivas e inferenciais, deverá ser 

aperfeiçoada a cada novo momento de coleta de dados. 

O trabalho de implantação técnica do Cadex teve início a partir do 

recolhimento e do registro de 522 atividades. Em seguida, optou-se pela construção do 

banco de dados cuja origem veio da necessidade de sistematizar os dados das atividades 

de Extensão realizadas na PUC-SP, como subsídio para ações que permitam o 

monitoramento. O processo também permitiu identificar Faculdades, Coordenadorias, 

grupos extensionistas, entre outros que geram informações sobre as diferentes 

atividades Extensão da Universidade. 

Este trabalho foi considerado como um processo de implantação técnica do 

CADEX que se consistiu em diferentes momentos:  

1º momento: definição de variáveis, ou seja, fontes de informações que se 
enquadrem nos critérios de qualidade da informação a serem utilizadas; 

2º momento: classificação – estruturar as informações de modo a facilitar o 
tratamento e processamento; 

3º momento: processamento - tratar a informação, adequando-a ao melhor 
formato para facilitar o seu uso e compreensão (composição banco de 
dados); 

4º momento: armazenamento – utilizando-se técnicas de classificação e 
processamento, armazenar as informações para facilitar o seu acesso 
quando necessário. Essas técnicas foram empregas a partir de dois 
softwares distintos. O primeiro software, Microsoft excel 2010, registrou 
as informações extraídas do Cadex, e organizou os dados em tabelas 
gerando o Banco de dados. O segundo, SPSS Statistical Package for 
Social Sciences (Pacote estatístico para ciências Sociais) versão 20.0.0, 
foi utilizado para realizar os cruzamentos e análises dos dados 
estatísticos das informações contidas no Banco de dados.  
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Resultados preliminares 

Os resultados desta aplicação inicial foram alcançados após a finalização do 

3º e do 4º momento do processo técnico de implantação do Cadex. O trabalho contou 

com o registro de 522 atividades de Extensão que aconteceram no ano de 2010. Estas 

ocorrências não representam a totalidade das atividades de Extensão da PUC-SP. Elas 

representam apenas uma parte delas. Isso porque a participação dos diferentes setores, 

que produzem a Extensão na Universidade, foi voluntária. A proposta inicial foi 

preencher alguns campos do Cadex: 

 

• Título da atividade de extensão; 

• Vinculação acadêmica: referente a unidade acadêmica à qual a 
atividade de extensão está associada. 

• Área: trata-se do registro de grandes áreas: Educação, Saúde e 
Assistência Social, Cultura, Tecnologia, Esporte, etc. 

• Tipo de Atividade:  

 

o Curso: ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial 
ou a distância, planejada e organizada de modo sistemático, com 
carga horária mínima de 8 horas.  

o Evento: ação que implica apresentação e/ou exibição, livre ou com 
público específico, do conhecimento ou produto cultural, artístico, 
esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou 
reconhecido pela Universidade; 

o  Prestação de serviço: ação de transferência de conhecimento da 
Universidade para a comunidade os conhecimentos nela gerados; 

o  Produto acadêmico: ação de produção de publicações e outros 
produtos acadêmicos que instrumentalizam ou que são resultantes 
de Ações de Extensão, para difusão e divulgação cultural, 
científica ou tecnológica.  

 

• Especificação dos tipos de atividades: 

o Curso: Especialização: Curso de Especialização tem carga horária 
mínima de 360 horas e se destina a graduados; Aperfeiçoamento 
Curso de Aperfeiçoamento tem carga horária mínima de 180 horas 
e se destina a graduados; Extensão Universitária Essa modalidade 
de curso objetiva, além de atualizar, ampliar conhecimentos, 
habilidades ou técnicas em uma área de conhecimento; 
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o Eventos: Congresso, Seminário Fórum, Jornada, Simpósio, 
Colóquio, Encontro, Semana Acadêmica, Ciclo de Debates, 
Palestra, Oficina, Espetáculo, Exposição, Evento de cultura e 
arte, Evento de lazer, Evento ligado à questão étnica, Evento 
ligado à questão ambiental; 

o Prestação de serviço: Assessoria: Trata-se da intervenção e da 
prestação de serviço à comunidade, realizada por professores, 
pesquisadores e alunos da PUC-SP, nas áreas de saúde educação, 
cidadania, cultura, entre outras; Consultoria: Consultoria se refere 
à análise e emissão de pareceres, envolvendo pessoal do quadro, 
acerca de situações e/ou temas específicos; Exames e laudos 
médicos, psicológicos, antropológicos e afins: Exames, perícias e 
laudos médicos, psicológicos, antropológicos e afins, realizados 
por IES que oferece serviço permanente, envolvendo pessoal do 
quadro; Exames e laudos técnicos de diversas áreas: Exames, 
perícias e laudos realizados pelas diversas áreas da instituição de 
educação superior que oferece serviço permanente, envolvendo 
pessoal do quadro. Inclui: análise de solos, exames agronômicos e 
botânicos, análise farmacológica, qualidades de produtos, perícia 
ambiental, dentre outros; Atendimento Jurídico e judicial: 
Atendimentos a pessoas em orientação ou encaminhamento de 
questões jurídicas ou judiciais; Atendimento psicológico: Serviços 
clínicos psicológicos, tais como diagnóstico, orientação, 
tratamento, encaminhamento, prestados individualmente ou em 
grupo, a famílias e casais, e atendimentos psicológicos a 
comunidades específicas; Atendimento a pessoas com alterações 
de audição, voz e linguagem; Atendimento em assistência à saúde 
humana (área Ciências Médicas/Saúde): Consultas prestadas por 
profissionais da área de ciências médicas/saúde; atendimento a 
pacientes internados; intervenções cirúrgicas (hospitalares e 
ambulatoriais); exames laboratoriais (de patologia clínica e 
anátomo-patologia), exames secundários (radiologia, 
ultrassonografia e outros exames por imagem, provas funcionais, 
endoscopia, etc.) e outros atendimentos não incluídos nos itens 
anteriores; Serviços de especializados a alunos com dificuldades 
de aprendizagem: Envolvem serviços da área de fonoaudiologia, 
psicopedagogia, etc, atuando como apoio à aprendizagem; 
Atendimento ao público em espaços de ciência e tecnologia: 
Atendimento ao público em espaços de ciência e tecnologia etc; 
Atendimento ao público em espaços de cultura: atendimento ao 
público visitante em museus, centros de memória, espaços 
culturais, cine-clubes e outros espaços afins da Instituição; 
Curadoria: Organização e manutenção de acervos e mostras de 
arte e cultura, envolvendo pessoal do quadro da Instituição. 
Pesquisas encomendadas: Pesquisas encomendadas por terceiros 
(sociedade civil ou empresa); 

o Produto acadêmico: Livros(s), Capítulo(s) de livro(s), Artigo(s), 
Anais, Cartilha(s), Manuais (livretes, fascículos, cadernos), 
Software(s), Jogos(s) educativo(s), Vídeo(s), Filme(s), CD(s), 
DVD(s), Programa(s) para difusão em rádio ou difusão em TV. 
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A exploração do banco de dados indicou que as 522 atividades de extensão 

registraram vínculos acadêmicos associados à Reitoria, à Pró-Reitoria de Cultura e 

Relações Comunitárias, à Pró-Reitoria de Graduação, às Faculdades e às 

Coordenadorias. Na categoria “mista” foram registradas as atividades de extensão que 

foram constituídas em formato de parcerias entre dois distintos vínculos acadêmicos. A 

tabela, que segue, indica as vinculações das atividades de extensão, ocorridas em 2010, 

e o respectivo número de atividades registradas. 

 

Tabela 2.3.1 – Vínculo acadêmico das atividades de extensão, registradas (2010,) 

Vinculação  

 Nº de atividades 
registradas 

% 

Reitoria 136 26% 
Pró-Reitoria de Graduação 5 1% 
Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias 19 4% 
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia 8 2% 
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 43 8% 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 29 6% 
Faculdade de Ciências Sociais 89 17% 
Faculdade de Direito 37 7% 
Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 23 4% 
Faculdade de Educação 39 7% 
Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes  54 10% 
Faculdade de Teologia 3 1% 
Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos 
Especiais  

5 1% 

Coordenadoria da Pastoral Universitária  9 2% 
Mistas 23 4% 
Total 522 100% 

 

A análise dos dados mostrou que a Reitoria foi quem mais registrou as 

atividades de extensão (26%), seguida pelas Faculdades de Ciências Sociais (17%) e de 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes(10%). Os dados referentes aos cursos oferecidos 

pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (Cogeae), 

apesar de serem considerados como atividades de exensão, não constam desta tabela. 

Eles são apresentados e analisados na Dimensão Ensino deste relatório de 

Autoavaliação Institucional. 
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Os dados referentes às áreas de conhecimento indicaram que a Educação 

(67%) e a Cultura (21%) foram as duas áreas que mais se destacaram nos registros das 

atividades de extensão de 2010. A tabela, a seguir, expõe as demais áreas registradas e o 

número de atividades a cada uma delas associado. 

 

Tabela 2.3.2: Área de conhecimento das atividades de extensão, registradas 

(2010) 

Área 
 Nº de atividades registradas % 
Assistência 25 5% 
Cultura  111 21% 
Educação 349 67% 
Esporte 4 1% 
Integração social 4 1% 
Justiça 1 0% 
Saúde 25 5% 
Tecnologia  3 1% 
Total  522 100% 

Quanto ao tipo de atividade pode-se identificar um grande número de 

registros da categoria eventos(59%). Em seguida, em maior número, seguem as 

atividades de prestação de serviço (21%) e Produtos acadêmicos 14%.  

 

Tabela 2.3.3: Tipo de atividades de extensão registradas (2010) 

Tipo de Atividade 
 Nº de atividades registradas % 
Curso 34 7% 
Evento 308 59% 
Prestação de serviço 109 21% 
Produto acadêmico 71 14% 
Total 522 100% 

 

O grande número de eventos se justifica pela participação do Núcleo de 

Eventos e Cerimonial da PUC-SP. Tal setor é responsável pelo suporte aos eventos 

científicos e acadêmicos da PUC-SP contribuindo na organização do cronograma das 

atividades, conforme o objetivo e o público-alvo. Dada a natureza de sua atividade o 

setor tem um banco de dados com informações organizadas e sistematizadas referentes 

aos eventos que ocorrem na universidade. Tais informações foram incorporadas ao 

trabalho de implantação técnica do Cadex, ampliando assim o número da categoria 

“eventos”. 
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Quanto aos dados referentes à especificação do tipo das atividades de 

extensão, pode dizer que eles revelam que a PUC-SP é uma Universidade com uma rede 

ampla e diversificada de ações de extensão. A tabela a seguir, o tipo de atividade e sua 

respectiva especificação associado ao número de atividades registradas. 

 
Tabela 2.3.4:  Especificação dos tipo de atividades de extensão registradas (2010) 

Especificação dos tipos de Atividade 
 Nº de atividades 

registradas % 

C
ur

so
 

de Especialização 1 0% 
de Aperfeiçoamento 6 1% 
de Extensão Universitária 1 0% 
profissionalizante /formação pré-vestibular/livre 25 5% 
de Educação Permanente 2 0% 

E
ve

nt
o 

Congresso 10 2% 
Palestra/conferência 102 20% 
Oficina/Workshop/simulados 16 3% 
Espetáculo 7 1% 
Exposição/Mostra 30 6% 
de cultura e arte 5 1% 
Evento de esporte/lazer 3 1% 
Evento ligado à questão étnica 3 1% 
Sarau 1 0% 
Visita monitorada 1 0% 
Seminário 24 5% 
Feira/festa 8 2% 
Fórum 2 0% 
Jornada 11 2% 
Simpósio 12 2% 
Colóquio/ Mesa redonda 8 2% 
Encontro/grupo de estudo/reunião 28 5% 
Semana 25 5% 
Debates/ciclos de 12 2% 

P
re

st
aç

ão
 d

e 
Se

rv
iç

o 

Assessoria 11 2% 
Serviços especializados a alunos com dificuldades de apdzgma 5 1% 
Atendimento ao público em espaços de ciência e tecnologia 1 0% 
Atendimento ao público em espaços de esporte/cultura 4 1% 
Pesquisas/avaliação encomendadas 2 0% 
Atendimento ao público área do serviço social (sócio –comunit) 10 2% 
Atendimento à imprensa/mídia 2 0% 
Produção e manutenção de audiovisuais 58   
Consultoria 2 0% 
Certificações 2 0% 
Atendimento jurídico e judicial 14 3% 
Atendimento psicológico, neurológico, fonoaudiológico, 
psiquiátrico 9 2% 
Atendimento em assistência à saúde humana  2 0% 

P
ro

du
to

 
A

ca
dê

m
ic

o 

Livros(s) 43 8% 
Manuais (livretes, fascículos, cadernos, textos) 2 0% 
Capítulo(s) de livro(s) 1 0% 
Revistas e Anais 1 0% 
Sites/ Software(s) 8 2% 
Vídeo(s) Programa(s) para difusão em rádio ou difusão em TV 2 0% 

Total 522 100% 
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Aperfeiçoamento da Extensão: encaminhamentos para tomada de decisões 

Não obstante a grande gama de atividades extensionistas, desenvolvidas na 

PUC-SP, tais atividades continuam com baixa visibilidade e com disperso registro 

institucional, tanto em aspectos quantitativos como qualitativos. Isto se revela pelo lento 

desenvolvimento e consolidação do Cadex, principalmente para as coletas quantitativas, 

em parte, justificado pelas dificuldades técnicas e culturais enfrentadas, no período entre 

2010 e 2011. Tais dificuldades29, consequentemente obstruem também a avaliação 

qualitativa das referidas atividades. 

Além do registro assistemático, a Extensão na PUC-SP, no período 

investigado, recebeu poucas propostas por parte de seus gestores no que tange à 

questões para o desenvolvimento de políticas específicas voltadas para esse eixo: 

Consun CEPE, Ceccom, Câmaras de Graduação, Pós-Graduação e Educação 

Continuada. 

Apesar da escassez dos estímulos institucionais, a realidade da Universidade 

coletada a partir das análises das atas do Ceccom indica que muitos setores/grupos 

extensionista/órgão suplementares ou mesmo alguns professores se comportam como 

verdadeiras unidades de força em constante atividade, procurando manter a excelência 

acadêmica que sempre caracterizou a Extensão na Universidade. Os resultados 

explorados advindos das atas do Ceccom mostram como os diferentes setores 

extensionistas declaram de forma valorosa, o trabalho que exercem. 

O conjunto destes dois aspectos – função assistemática e grande força de 

ação individual por parte daqueles que desenvolvem a Extensão na Universidade – 

indica a ausência de um plano institucional para a Extensão.  

 

 

                                                                 

29 O Cadex foi desenvolvido sobre a plataforma Grails (Groovy on Rails) que é um Framework para 
aplicações web que utiliza uma linguagem dinâmica de Programação Groovy. A manutenção do Cadex 
não teve continuidade devido ao desligamento do único profissional da Divisão de Tecnologia da 
Informação (DTI/PUC-SP) que dominava essa plataforma, e que até o momento não foi substituído. 
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Apesar das inúmeras instâncias burocráticas existentes, com atribuições 

específicas para a realização de sua operacionalização ou coordenação Pró-Reitorias30 

de Graduação (Prograd), de Pós-Graduação (Propos), Educação Continuada (Proec) e 

Cultura e Relações Comunitárias (Procrc), Coordenadoria Geral dos Cursos de 

Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (Cogeae) – os resultados indicam que 

transversalidade das ações de Extensão – desejada no PDI expressa pela meta 

Implementação das atividades de extensão previstas nos projetos curriculares e nos 

Planos Trienais, indissociáveis do ensino e da pesquisa – , no período avaliado, ocorreu 

de forma tímida com baixos investimentos políticos e econômicos. 

A constituição de uma Comissão de Extensão, proposta no CEPE, é uma 

ideia virtuosa, porém insuficiente para garantir a existência da elaboração e 

implementação de um Plano Institucional de Extensão pra a PUC-SP. Tal plano deverá, 

como proposta mínima, se constituir pelos seguintes objetivos básicos: 

• Reconhecimento da extensão que possibilite o julgamento de seu valor 

enquanto ação que se constrói com base em um redimensionamento do 

Ensino e da Pesquisa, favorecendo a convivência entre teoria e prática, 

mediante reprodução, construção e reconstrução do conhecimento, dando 

sentido ao movimento de transformação dos indivíduos e da sociedade; 

• Alteração nos documentos oficiais:  

• Inclusão na composição do CEPE de representação da Pró-Reitoria de 

Cultura e Relações Comunitárias (GT do CEPE); 

                                                                 

30 São atribuições do Pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias: IV - fomentar, acompanhar e avaliar, 
por meio do Conselho de Cultura e Relações Comunitárias, políticas de serviços comunitários e culturais 
exercidos pelas unidades suplementares, pelos núcleos extensionistas ou por projetos específicos; 

São atribuições do Pró-reitor de Graduação: Item V - assistir os Diretores das Faculdades e 
Coordenadores de cursos na elaboração dos planos anuais de atividades de ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito da Graduação; 

São atribuições do Pró-reitor de Pós-Graduação : Item VII - elaborar e apresentar ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, planos de desenvolvimento da PUC-SP no campo da pesquisa, do ensino e da 
extensão, na Pós-Graduação; 

São atribuições do Pró-reitor de Educação Continuada : Item IV - supervisionar a execução dos planos de 
ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Educação Continuada, por meio da Coordenadoria Geral dos 
Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão; 
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• Criação de condições para a participação de diferentes setores/grupos 

extensionista/órgão suplementares, professores, juntamente com alunos e 

funcionários na elaboração das políticas internas para a Extensão; 

• Realização do trabalho avaliativo das atividades de Extensão, tornando-o 

permanente e, portanto integrado às ações institucionais. Para tanto é 

preciso investir no Cadex como sistema de informação on line, de coleta 

institucional de dados; 

• Detalhamento das formas de monitoramento referente à interação das 

atividades de extensão descritas nos Planos de Ensino e de pesquisa; 

• Definir a existência de um Programa de fomento às atividades de 

extensão, beneficiando alunos, professores e funcionários; 

• Utilizar os resultados da avaliação como indicador da qualidade da 

avaliação da Universidade; 

 

Esse plano deve, ainda, incorporar às suas metas àquelas propostas no PDI 

2010-2015: 

• Aprimoramento da política de extensão, enfatizando a organicidade no 

conjunto das ações voltadas à educação continuada, à prestação de serviços, 

à comunicação e divulgação cultural, e a eventos científicos. 

• Incentivo à composição e à implantação de parcerias, tendo em vista a 

realização e o fomento das atividades de extensão. 

• Implementação das atividades de extensão previstas nos projetos 

curriculares e nos Planos Trienais, indissociáveis do ensino e da pesquisa. 

• Ampliação da visibilidade do trabalho de extensão na Universidade, 

visando ao reforço de seu papel nos projetos curriculares e na identidade 

comunitária e filantrópica. 

• Implantação e aperfeiçoamento do sistema de informação para a extensão 

na Universidade, visando à viabilização de uma comunicação rigorosa e ágil 

para acompanhamento pelos órgãos gestores da Universidade. 
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IV. 
ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 

 

A análise das políticas do Atendimento ao Estudante responde a um dos 

objetivos da avaliação institucional na educação superior de contribuir para o 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional31.  

A avaliação da dimensão “Atendimento ao Estudante” buscou analisar o 

cumprimento das metas institucionais, registradas no PDI 2005-2009, tendo em vista 

que as ações ali propostas representam um conjunto de prescrições para o 

aperfeiçoamento do trabalho na Universidade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC-SP (PDI) com vigência 

para o período 2010-2015 definiu as preocupações da PUC-SP com a concretização de 

ações voltadas para o aperfeiçoamento de um projeto amplo de Universidade, incluindo 

o Atendimento ao Estudante como um compromisso público de ação universitária. 

Consta, portanto, do PDI 2010-2015 um conjunto de metas específicas para 

o Atendimento ao Estudante, que foram relacionadas a três diferentes objetivos 

propostos pela universidade, assim formuladas: 

O objetivo “Fortalecer ações de compromisso social” contemplou as 

seguintes metas para o Atendimento ao Estudante (PDI 2010-2015, p.11): 

• Ampliação de investimentos que viabilizem a concretização de ações 
afirmativas. 

• Ênfase no atendimento aos estudantes com equidade, favorecendo sua inclusão 
social e acadêmica, e ainda sua participação em projetos que atendam a demandas 
sociais. 

• Incentivo e apoio à participação de estudantes, docentes e funcionários em 
órgão deliberativos, consultivos, bem como nos processos de escolha democrática 
dos gestores, conforme as normas estatutárias e regimentais. 

 

                                                                 
31 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/superior-avaliacao_institucional. Acesso em: 26 mar.2013.   
 



 
 

 148

O objetivo “Ampliar o nível de excelência acadêmica da Universidade”, 

contemplou a seguinte meta para a dimensão em estudo (PDI 2010-2015, p.10): 

• Implantação de uma política institucional de egressos que subsidie a formação 

continuada e o aperfeiçoamento das ações educacionais. 

 

O objetivo “Aprimorar a gestão acadêmica, administrativa e financeira” 

contemplou a meta (PDI 2010-2015, p.13): 

• Melhoria contínua das condições de infraestrutura para alunos com 
necessidades especiais. 

Avaliação de Metas/Propósitos do PDI voltados para o Atendimento ao Estudante 

A avaliação da Dimensão Atendimento ao Estudante buscou analisar o 

cumprimento das metas institucionais constantes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2010-2015), nos primeiros anos de vigência (ou seja, 2010, 2011 e 

início de 2012), na perspectiva de dimensionar os avanços concretizados, no 

atendimento às prescrições previstas para o aperfeiçoamento da Pesquisa na 

Universidade.  

A sistemática adotada manteve a preocupação de produzir análises 

comparativas, situando o compasso das ações de 2010, 2011 e início de 2012 frente aos 

resultados avaliativos do período de vigência do PDI 2005-2010. Tais análises foram 

orientadas por critérios avaliativos, tendo em vista oferecer elementos à orientação das 

ações voltadas para a pesquisa que permitiram cumprir as metas previstas pelo PDI em 

vigor. 

Para realizar a análise avaliativa, as metas e propósitos institucionais 

voltados para o Atendimento ao Estudante foram organizados em Domínios, que, no seu 

conjunto, contemplam as ações desenvolvidas pela Universidade nesta dimensão. Tais 

domínios constam da Matriz de Avaliação da dimensão, construída pela comunidade e 

que tem orientado o trabalho de Autoavaliação Institucional desde 2004. 

A figura, a seguir, permite visualizar Metas/Propósitos do PDI 2010-2015 

relativos à Dimensão Atendimento ao Estudante, acompanhados de seu cronograma de 

implementação e os Domínios avaliativos a elas associados:  
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Figura 2.4.1: Metas/Propósitos do PDI 2010-2015 e domínios considerados na avaliação do 

Atendimento ao Estudante  

 

Domínio avaliativo: Políticas de acesso e permanência 

 

A PUC-SP manteve, no período avaliado 2010-2011 e primeiro semestre de 

2012, ações consolidadas voltadas para a equidade no atendimento ao estudante, as 

quais contribuem para impedir efeitos discriminatórios e favorecem seu acesso e 

permanência na Universidade, em coerência com os princípios da responsabilidade 

social assumidos pela Universidade com suas características comunitárias e 

filantrópicas. 
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Essas ações respondem pelo atendimento à meta proposta no PDI 2010-

2015 (p.12), que diz respeito à “Ênfase no atendimento aos estudantes com equidade, 

favorecendo sua inclusão social e acadêmica, e ainda sua participação em projetos que 

atendam a demandas sociais”. 

Dentre as ações implementadas, com características de consolidação, como 

previsto para a meta, destacam-se as que seguem. 

Programa Pindorama 

O Programa Pindorama visa promover uma educação universitária de jovens 

indígenas, fortalecendo sua inclusão no meio acadêmico, para que possam oferecer a 

essa comunidade uma oportunidade de convívio com o diferente. Visa também prepará-

los para que sejam protagonistas na conquista de seus direitos e dos direitos de suas 

comunidades. Constitui-se em ações, desenvolvidas em parceria com outras instituições, 

voltadas para a formação de estudantes indígenas, conduzidas por respeito e valorização 

étnico-cultural das diferentes etnias indígenas.  

O perfil etário dos alunos de origem indígena varia entre 18 e 45 anos, entre 

os quais predominam mulheres, sendo a grande maioria carente, com bolsa integral. E 

alguns, por apresentarem uma melhor situação econômica, recebem bolsa parcial. 

O Programa tem parceria formal com: (i) a Pastoral Indigenista da 

Arquidiocese de São Paulo, que, além de ter três pessoas na coordenação, oferece 

alguma ajuda econômica para pequenas despesas; (ii) a Fundação Nacional do Índio 

(Funai), que oferece 26 bolsas de manutenção, no valor de duzentos reais; (iii) o 

Colégio Santa Cruz, que oferece duas bolsas integrais, no valor aproximado de dois mil 

reais. 

Desde 2001, a PUC-SP recebeu 122 indígenas. Com um atendimento inicial 

de doze vagas nos diferentes cursos, houve uma ampliação do trabalho, tendo sido 

atendidos 40 estudantes indígenas em 2010 e 2011. O programa reúne estudantes 

indígenas de dez etnias, alocadas em São Paulo. Os alunos se distribuem em catorze 

cursos de diferentes campi, com um predomínio do sexo feminino, como evidenciado 

na tabela abaixo: 
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Tabela 2.4.1: Distribuição dos alunos do Programa Pindorama por sexo, etnias e cursos: 

2009, 2010, 2011 

Ano Cursos 
Nº 

Alunos 
% Sexo 

Etnias 
F M 

2009 

Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Ciências 
Sociais, Ciências Biológicas, 
Engenharia Elétrica, Gestão 
Ambiental, História, Letras 
(Português), Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social, Fisioterapia e 
Tecnologia e Mídias Digitais. 

40 73% 27% 
Pankararu, 
Pankararé, Guarani 
Nhandeva, Guarani 
Mbyá, Fulni-ô, 
Potiguara, Terena, 
Pataxó, Xukuru do 
Ororubá e Xukuru 
Kariri. 

2010 
Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Ciências 
Sociais, Ciências Biológicas, 
Engenharia Elétrica, Gestão 
Ambiental, História, Letras 
(Português), Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social, Turismo e 
Tecnologia e Mídias Digitais. 

40 

52,5% 37,5% 

2011 39 

Fonte: Relatório de Atividades Fundasp 2011 – exercício 2010. 

 

É importante destacar que os estudantes indígenas geralmente apresentam 

uma mobilidade expressiva, com reopções de curso. 

Uma parceria entre Coordenadoria Geral de Estágios, Setor de Atendimento 

Comunitário (PAC) e Curso de Psicologia foram desenvolvidas ações voltadas para a 

inclusão no mercado de trabalho de estudantes carentes de oportunidades, incluindo os 

indígenas do Projeto Pindorama os portadores de necessidades especiais e os africanos 

do Programa PEC-G. 

Foi mantido, em 2010 e 2011, o acompanhamento pedagógico desses 

estudantes, com o desenvolvimento de atividades específicas e integradoras, buscando 

favorecer o processo de aprendizagem. Nesse trabalho, foram oferecidos, 

acompanhamento psicopedagógico contínuo aos alunos, atividades de formação e de 

assessoria em projetos de pesquisa e em reuniões específicas.  

Atendimento a estudantes portadores de necessidades especiais 

As ações para atendimento de estudantes portadores de necessidades 

especiais são realizadas numa integração das áreas acadêmica, comunitária e 

administrativa.  
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Concretizam-se, por um lado, pelo investimento em condições de 

acessibilidade e, por outro, em atendimento diferenciado a estudantes com deficiências 

específicas. No período 2009-2010, a PUC-SP contava com 32 alunos com deficiência. 

O PDI 2010-2015 sinalizou suas preocupações nessa direção, pois, além da 

meta que diz respeito a todas as ações ligadas às políticas de acesso e permanência, já 

apontada, elegeu outra meta específica, relativa à “Melhoria contínua das condições de 

infraestrutura para alunos com necessidades especiais” (p.13). 

No que diz respeito às condições de acessibilidade, conforme dados dos 

Relatórios de Atividades – exercícios 2010 e 2011, da Fundasp/PUC-SP –, no período 

avaliado, 2010 e 2011, foram realizados investimentos que procuraram atender 

diferentes necessidades específicas do alunado.  

Atendimento a alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida: foram 

realizados ajustes nos espaços físicos e equipamentos da PUC-SP, como adaptação das 

instalações no que se refere à segurança e à acessibilidade desses estudantes, instalação 

de rampas de acesso, vagas para deficientes, guias rebaixadas, adaptação de sanitários, 

adaptação de áreas para acesso nos auditórios, instalação de bebedouros adaptados, 

telefones, elevadores, etc.  

Atendimento a Alunos com deficiência visual: na Biblioteca Central do 

campus Monte Alegre, foram disponibilizados computadores com programas 

específicos que permitem que um livro seja escaneado, transformando-o em arquivo 

audível e transferível para os endereços eletrônicos dos alunos. Nos Laboratórios de 

Informática, possibilitou-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor de 

Audiovisual, em número compatível com as necessidades de todos os alunos, com 

auxílio dos funcionários responsáveis pelo suporte no atendimento. A Central de Cópias 

Eletrostáticas manteve máquinas (copiadoras digitais) com capacidade de ampliação de 

até 400% de material impresso, além de máquinas analógicas, para ampliação de até 

204% dos textos impressos. 

Atendimento a Alunos com deficiência auditiva: a universidade dispõe de 

intérprete de Língua Sinais – Libras durante as aulas, para atendimento individual do 

aluno surdo. Esse profissional atua nos campi onde há alunos com essa deficiência. O 

trabalho é orientado e coordenado pela Derdic. 
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Além dos aspectos apontados, o quadro, a seguir, apresenta um panorama, 

nos diferentes campi, das principais adaptações já consolidadas para favorecer as 

condições de acesso e atender as necessidades dos portadores de deficiência visual, 

auditiva e mobilidade reduzida. 

Quadro 2.4.1:: Adaptações para acesso a portadores de deficiência 

Campi/ 

Unidades  
Adaptações para acesso aos portadores de deficiência  

Monte 
Alegre 

14 rampas de inclinação, 2 elevadores para cadeirantes (incluindo o 
Tuca), 22 instalações sanitárias adaptadas, 4 vagas no estacionamento, 2 
bebedouros adaptados, 2 telefones adaptados, acesso livre às áreas de 
laboratório e 3 áreas adaptadas em auditórios.  

Marquês de 
Paranaguá 

3 rampas de inclinação, 5 instalações sanitárias adaptadas, 1 vaga no 
estacionamento; 2 bebedouros adaptados; 1 telefone adaptado, acesso 
livre às áreas de laboratórios e áreas adaptadas no auditório. 

Sorocaba 
2 rampas de inclinação, 1 elevador para cadeirantes, 15 instalações 
sanitárias adaptadas, 1 bebedouro adaptado; 1 telefone adaptado, 
estacionamento próprio e acesso livre às áreas de laboratório. 

Santana rampas de inclinação, 6 instalações sanitárias adaptadas . 

Derdic 

7 rampas de inclinação, estacionamento e ginásio de esportes adaptados; 
1 instalação sanitária adaptada, 4 vagas no estacionamento, 2 telefones 
adaptados, 20 sinais para deficientes físicos, 2 áreas próprias em 
auditórios, cadeira de rodas para utilização da clientela. 

Cogeae 3 elevadores para cadeirantes, 8 instalações sanitárias adaptadas. 
Fonte: Relatório de Atividades 2012,exercício 2012.PUC-SP/FUNDASP 

Outros dados sobre condições dos espaços físicos e equipamentos nos 

diferentes campi para atender aos estudantes com cerceamento da mobilidade ou outras 

deficiências, estão descritas no tópico deste Relatório relativo à dimensão 

“Infraestrutura”. 

Compondo a política de atendimento aos estudantes com deficiência, a 

Universidade, após ingresso no vestibular, identifica esses alunos para orientar a 

organização das condições de atendimento. Assim sendo, além de outras providências, 

disponibiliza salas de aula em andares térreos de seus prédios, providencia carteiras 

adequadas, ajusta mesas e cadeiras, na medida das necessidades. Além disso, esses 

estudantes contam, nos campi da PUC-SP, com a assistência de profissionais 

especializados, como bombeiros, seguranças e membros da Cipa.  

Os estudantes com deficiência também receberam apoio especial da 

Coordenadoria Geral de Estágios (CGE), no que se refere ao encaminhamento para 

estágios em empresas. 
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Realizando um importante trabalho com os estudantes como deficiência, o 

PAC, subordinado à Pró-Reitoria de Relações Comunitárias, vem desenvolvendo o 

projeto Diversidade que contempla tanto alunos como funcionários da 

Universidade. O Setor desencadeou, em 2010, um importante estudo sobre os 

alunos com deficiência32 da PUC-SP, cujo objetivo foi identificar e mapear os 

relevantes elementos constitutivos do perfil desses alunos, tendo por base 

perspectivas socioeconômica, acadêmica e comunitária, com vistas a criar ações 

pertinentes e condizentes com as necessidades locais e cotidianas. 

Aceitaram participar do estudo quinze alunos dos 32 com deficiência, 

matriculados nos campi da Universidade. A pesquisa foi pautada em uma 

entrevista individual estruturada, com aplicação de questionário com onze 

perguntas abertas e onze perguntas fechadas, divididas em cinco eixos: a) dados 

pessoais do estudante/família; b) reconhecimento da 

situação/recursos/dificuldades; c) recursos que facilitam o processo de 

aprendizagem/ necessidade de acompanhamento/serviços institucionais/ recursos 

do aluno e da instituição; d) barreiras que limitam a acessibilidade/tecnologias 

assistivas/ sugestões; e) participação da política de inclusão e acessibilidade. Os 

conceitos dos tipos de deficiência utilizados foram embasados pelas definições do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.  

Os dados trouxeram importantes dados para o conhecimento da percepção e 

das necessidades desses estudantes. Quanto ao eixo Deficiência e Processo de 

Aprendizagem, 60% dos alunos informaram que não apresentam dificuldades, sendo 

que os deficientes físicos revelam apresentar menor dificuldade. O estudo verificou que, 

de acordo com cada deficiência, ocorre uma variação e conseguiu levantar as 

especificidades de cada deficiência. Em relação ao eixo Recursos que facilitam o 

processo de aprendizagem, a pesquisa permitiu identificar os recursos facilitadores para 

a adaptação dos estudantes com deficiência, em cada grupo de deficiência. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa indicaram que a questão estrutural não 

é a principal demanda dos alunos, mas, sim, as relações sociais estabelecidas no espaço 

universitário, embora tenha sido apresentada, em menor escala, a demanda por reformas 

arquitetônicas e a aquisição de equipamentos tecnológicos. 

                                                                 
32Fonte: http://www.pucsp.br/pac/internas/projetos_pessoas_deficiencia.html. Acesso em: 26 mar.2013. 
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Segundo relatório do Setor, os dados geraram importantes encaminhamentos 

que contribuíram para o processo de inclusão ao estudante com deficiência. Foram 

desencadeadas as seguintes ações: 

a) Reuniões com a Secretaria de Administração Escolar (SAE), para tratar 

sobre os procedimentos de cadastramento e acompanhamento dos alunos 

com deficiência para complementar as informações no banco de dados 

institucional; 

b) Estudo da relação dos alunos matriculados para fins de mapeamento dos 

docentes que irão ministrar aulas para tais alunos com objetivo de 

preparação no processo de adaptação a sala de aula e entrega de materiais 

didáticos sobre a questão da inclusão. Nos contatos com os docentes busca-

se, ainda, definir estratégias conjuntas para aquisição de materiais 

bibliográficos, com fins de digitalização a ser disponibilizada aos alunos 

com deficiência visual. O mapeamento dos alunos matriculados permitiu, 

também, estabelecer um planejamento conjunto com o Setor de Espaço 

Físico para definição de salas acessíveis aos alunos, conforme grau de 

deficiência. 

d) Realização de uma campanha publicitária pela Rede PUC, por solicitação 

do PAC, para informar à comunidade sobre o atendimento das pessoas com 

deficiência no respectivo setor; 

e) Reuniões realizadas com os responsáveis pelo Restaurante Universitário 

para discutir os ajustes necessários para a melhor prestação de serviço e 

cumprimento das leis de acessibilidade; 

f) Contato com a Biblioteca com a finalidade de verificar a necessidade de 

recursos tecnológicos para aluno com deficiência visual. 

 

Outra importante iniciativa do PAC voltada para a questão da inclusão do 

deficiente foi a criação e manutenção de espaço dentro do portal da PUC-SP intitulado 

“A diversidade da deficiência em questão”33, construído em parceria com o DRH PUC-

SP. O objetivo desse espaço é abrir a possibilidade de uma comunicação entre as 

                                                                 
33 Fonte: http://www.pucsp.br/pac/espaco_publico/index.html. Acesso em: 26 mar.2013. 
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pessoas que são ou convivem com deficientes físico-motores, intelectuais e sensoriais, 

além das pessoas que se interessam pelo assunto de forma acadêmica ou pessoal. 

Constitui-se em locus de informação e interlocução constante.  

Realização de eventos voltados para a inclusão 

Complementando o conjunto de ações dirigidas ao atendimento à 

diversidade, constatou-se na Universidade a promoção de eventos voltados para a 

discussão de políticas e aprofundamentos teóricos, contribuindo para iluminar as 

iniciativas que pretendem tratar com equidade os estudantes e buscar sua inclusão. Entre 

essas ações, destacou-se no período avaliado a “Semana de Inclusão e Acessibilidade na 

PUCSP”, realizada em setembro de 2010, sob coordenação das Pró-Reitorias de Cultura 

e Relações Comunitárias e de Graduação. 

Foi um evento de abrangência nacional que teve como objetivo trazer as 

discussões acerca da inclusão e acessibilidade, situando-as num contexto sócio-histórico 

e cultural em relação à realidade da PUC-SP, com vistas à reflexão, sensibilização, 

ênfase às atividades já desenvolvidas e busca de alternativas inclusivas que possam ser 

implementadas em curto, médio e longo prazo. 

A Semana se constituiu de oficinas, exposições, mesas-redondas e palestra, 

que contaram com a participação expressiva de especialistas da área convidados, de 

autoridades, como membros do Ministério Público Estadual e Federal, Secretarias 

Municipal e Estadual das pessoas com deficiência, assim como de professores 

especialistas e funcionários da PUC-SP. É importante assinalar que as atividades que 

abrangeram maior público tiveram tradução em libras.  

As Mesas redondas foram realizadas em vários campi e trataram do tema de 

inclusão e acessibilidade com variados enfoques, assim propostos: 

• Acessibilidade e inclusão: Conquistas e Desafios. 

• Trajetória histórica da formação universitária (graduação) da pessoa 
deficiente auditiva/surda. Limites e possibilidades. 

• Direito das pessoas com deficiência. 

• As questões da saúde e a deficiência. 

• Deficiência e o trabalho. 
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• O ensino universitário e as questões da deficiência. 

• Tecnologias Assistivas. 
 

As oficinas trabalharam as seguintes temáticas: "Encontro com a surdez", 

organizada pela DERDIC e "Sensibilização através do psicodrama”. 

Foi realizada exposição de projetos desenvolvidos pela PUCSP, incluindo 

pesquisas de iniciação científica, trabalhos de diversas unidades, como Setor de 

Atendimento Comunitário (PAC), Divisão de Recursos Humanos (DRH), Núcleos de 

Pós-Graduação, Clínica Psicológica e Divisão de Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC), PUC JR., bem como atividades e projetos desenvolvidos em 

diferentes campi. 

Em 2011, foi desencadeada a 2ª Semana de Inclusão e Acessibilidade, sendo 

que o evento teve menores proporções que a primeira versão.  

É importante destacar que a adesão à atividade e a importância dos 

conteúdos das reflexões possibilitadas pelo Evento leva a apontá-lo como atividade de 

referência para continuidade, com organização de outras edições. 

Apoio pedagógico e psicossocial 

No período avaliado, 2010 e 2011, verificou-se a manutenção do trabalho de 

apoio pedagógico e psicossocial aos estudantes, realizado por diferentes unidades ou 

programas da PUC-SP. 

Setor de Atendimento Comunitário – PAC 

O PAC, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, vem 

desenvolvendo um trabalho de caráter comunitário que beneficia os diferentes 

segmentos da Universidade, em especial os estudantes, a partir das diretrizes da política 

comunitária de inclusão da Pró-Reitoria. No período avaliado, verificou-se que, além 

das ações voltadas para os alunos com deficiência, citadas anteriormente, o Setor 

manteve sua sistemática de ações de atendimento de casos e de interlocução com grupos 

e representantes estudantis.  
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Na área de atendimento individual ao aluno, o PAC tem atuado em duas 

direções complementares: “Acolhimento” e “Acompanhamento” de casos, com o 

objetivo de promover a inserção sociocomunitária. Segundo suas diretrizes, na categoria 

“Acolhimento” destacam-se os casos de estudantes com problemas socioeconômicos, 

dificuldades pedagógicas, além de conflitos e conturbações emocionais e afetivas. 

Também se aloja nesta categoria a inclusão de estudantes estrangeiros que requerem um 

trabalho de intervenção individualizado, levando-se em conta também as condições e o 

contexto comunitário em que suas relações psicossociais são estabelecidas. Na categoria 

“Acompanhamento”, são atendidos alunos com distúrbios comportamentais, com apoio 

e assistência aos que manifestam distúrbios de natureza psiquiátrica, psicológica ou 

decorrente de uso abusivo de drogas. A atuação do PAC, nestes casos, se dá por meio de 

atendimento, orientações específicas e encaminhamento a órgãos ou instituições de 

referência nas áreas apontadas. 

Os Atendimentos técnicos são prestados pelos agentes educacionais do 

Setor, com formação em Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia e Serviço social, 

divididos nas categorias: 1) inserção psicossócio-comunitária; 2) mediação de conflitos 

de natureza amorosa, familiar e comunitária; 3) acompanhamento de casos com 

distúrbio de comportamento de característica psiquiátrica, psicológica e associada ao 

uso de drogas lícitas ou ilícitas. Esses atendimentos culminam na necessidade de 

criação/estruturação de rede e parcerias internas e externas em várias direções como, 

psicopedagogia, suporte psicológico, suporte para ingresso no mercado de trabalho, 

mediações com coordenações de cursos, professores, direções de faculdade e setores 

administrativos ou comunitários. Essa integração tem se mantido numa perspectiva de 

encaminhamento, retaguarda e busca de resolução/acompanhamento das questões 

apresentadas voltadas para o apoio aos estudantes. 

Convênio Internacional - Programa de Estudantes- Convênio de Graduação 

(PEC-G)  

Compondo esse conjunto de ações de apoio ao estudante, a PUC-SP realiza, 

desde 2005, o atendimento aos estudantes do PEC-G, que se configura como atividade 

de cooperação, por via diplomática entre Brasil e, prioritariamente, países em 

desenvolvimento, voltada para a formação. No período avaliado, a Universidade 

recebeu estudantes vindos da África e América Latina, oferecendo-lhes formação 

gratuita na graduação.  
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O PAC manteve as ações que tem desenvolvido junto a esses estudantes por 

meio do Projeto “Sinta-se em casa”, com o objetivo de colaborar com sua adaptação, 

valorizando a diversidade cultural como fonte potencializadora de outros conhecimentos 

e de novas vivências e experiências. 

Conforme dados do Setor de bolsas, foi disponibilizado a esses estudantes, 

desde 2005, o seguinte número de bolsas:  

Quadro 2.4.2: Bolsas disponibilizadas a estudantes do Programa PEC-G 

Ano 2005 2009 2010 2011 

Nº de alunos 
do Programa  

56 77 61 43 

Fonte: Setor de Administração de Bolsas de Estudos  

 

Constatou-se que o número de estudantes atendidos no âmbito deste 

Programa, que teve um aumento significativo em 2009, apresentou uma queda em 2010 

e 2011.  

Em 2010, os cursos que mais receberam alunos com bolsas do Programa 

foram: Administração do campus Monte alegre com onze bolsas, Medicina com dez e 

Ciências Econômicas, com oito. Em 2011, houve concentração de oito bolsas a alunos 

do curso de Medicina, seguidos do curso de Administração, Ciências Econômicas e 

Relações Internacionais. Outros cursos também receberam bolsistas PEC-G, porém em 

número pouco expressivo.  

Clínica Psicológica 

O apoio aos estudantes da Universidade também é realizado pela Clínica 

Psicológica “Ana Maria Poppovic”, por meio do serviço Atendimento à Comunidade 

PUC-SP34. Oferece à comunidade da Universidade atendimento psicológico para 

professores, funcionários e alunos da PUC-SP que procuram espontaneamente 

atendimento psicológico, ou são encaminhados por intermédio do DRH, dos Centros e 

Faculdades e do PAC, com agendamento de entrevista na Recepção da Clínica 

Psicológica.  

 

                                                                 
34 Fonte: http://www.pucsp.br/clinica/servicos/atend_pucsp.html. Acesso em: 26 mar. 2013. 
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O atendimento clínico é feito no formato de diagnóstico, orientação, 

tratamento e encaminhamento. Os professores-terapeutas, responsáveis pela Triagem no 

Pronto-Atendimento à Comunidade, mediante procedimentos de escuta e acolhimento, 

após identificar a demanda psicológica específica, indicam o tipo de atenção que os 

estudantes atendidos deverão receber, de acordo com suas necessidades e 

disponibilidade. Na clínica, os estudantes também podem ter acesso ao atendimento 

fonoaudiológico, quando apresentam alterações de linguagem oral e/ou escrita, e de 

motricidade orofacial, quando tais alterações possam interferir no rendimento 

acadêmico ou na atuação profissional futura. 

Acompanhamento de bolsistas do Prouni 

Foi realizado e ampliado, especialmente a partir de 2008, um trabalho de 

acompanhamento do rendimento acadêmico de todos os alunos beneficiados com bolsa 

Prouni na graduação. O trabalho foi oficializado mediante Ato conjunto do Reitor da 

PUC-SP e Secretários Executivos da Fundasp n° 01/2011, para constituição de 

Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAP) do Prouni, por 

orientação do MEC. Foram constituídas seis comissões, para atuação em todos os campi 

– Monte Alegre, Marquês de Paranaguá, Santana, Ipiranga, Sorocaba e Barueri –, 

compostas de sete membros, entre titulares e suplentes, além da representação da 

Instituição, de docentes, discentes e da sociedade civil. 

As comissões se constituíram com a função preponderante de 

acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação local e com 

responsabilidade de promover a articulação entre a Comissão Nacional de 

Acompanhamento e Controle Social do Prouni e a comunidade acadêmica da 

Instituição. Para desempenho das atividades contam com apoio administrativo da 

SABE-Setor de Administração de Bolsas de Estudo da PUC-SP, respeitando as regras 

oficiais. 

Com adesão ao Prouni desde 2004, a PUC-SP contava em 2005 com 363 

bolsistas, tendo havido em 2009 um aumento da ordem de 280%. A tendência de 

crescimento se manteve, chegando a 1555 bolsistas em 2010 e 1641 em 2011, como 

pode ser visto no quadro, a seguir. A tabela especifica tais dados por faculdade. 
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Quadro 2.4.3: Número de bolsistas Prouni na PUC-SP de 2005 a 2011 

Bolsas ProUni 

Ano 2005 2007 2009 2010 2011 

Total de 

bolsas 
363 838 1495 1555 1641 

Fonte: Setor de Administração de Bolsas de Estudos 

Tabela 2.4.2: Número de bolsistas Prouni por Faculdade em 2010 e 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Setor de Administração de Bolsas de Estudos-SABE 

 

Dado o volume de bolsas Prouni na PUC-SP, justifica-se a constituição de 

cinco comissões, que têm assumido o trabalho de acompanhamento da situação escolar 

do estudante bolsista, o que tem contribuído para a qualidade de sua inserção no 

ambiente universitário e para o seu sucesso acadêmico. 

Recepção de calouros 

A PUC-SP tem investido especialmente em ações voltadas para a recepção 

dos calouros, buscando transformar esses momentos em situações de convívio 

educativas e de inclusão na Universidade, com amplo envolvimento de diferentes 

setores, como as faculdades, os centros acadêmicos e as atléticas. As atividades, com 

coordenação geral da Pró-CRC, são desencadeadas nos diferentes campi. Os dados do 

período avaliado revelaram um expressivo aperfeiçoamento das iniciativas. O número 

de alunos participantes vem se ampliando e acontecem ações organizadas pelos próprios 

estudantes da PUC-SP. 

Faculdades 

Bolsas ProUni 

2010 2011 

FEA 556 619 

FCHS 111 115 

FEA 33 38 

FD 295 293 

FCET 87 104 

FCMS 94 87 

Faficla 204 183 

FCS 174 180 

FT 1 22 

Total de bolsas  1555 1641 
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Esporte na Universidade 

Embora o esporte não seja uma característica marcante da PUC-SP, a 

política desportiva institucional implantada vem se ampliando e recebendo grande 

aceitação pelos alunos.  

O trabalho desenvolvido faz parte do Programa Esporte Comunitário, que é 

uma parceria do Departamento de Educação Física (Defe) e da Faculdade de Educação 

com a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias. Foi criado com o objetivo de 

desenvolver atividades do esporte universitário comunitário, integrando alunos, 

professores e funcionários administrativos dos diferentes campi, com torneios, 

campeonatos e atividades esportivo-recreativas em geral. As atividades fazem parte do 

calendário esportivo da PUC-SP. 

As atividades esportivas são organizadas em três eixos fundamentais35: 

• Esporte comunitário: de caráter integrativo e cooperativo, almeja 
desenvolver hábitos e relações mais saudáveis dentro do espaço 
universitário, por intermédio da participação em atividades e eventos 
esportivos e a promoção de atividades lúdicas e integrativas. Busca também 
ampliar a percepção e a consciência sobre o potencial do movimento e a 
busca de bem-estar envolvidos na prática desportiva. Nessa direção, vem 
sendo desenvolvido o Clube da Caminhada, atividade de caráter 
eminentemente de projeção de saúde e integração, que responde tanto aos 
aspectos comunitários quanto aos acadêmicos. 

• Esporte de representação: de caráter integrativo e competitivo envolve a 
organização e a articulação dos alunos e das entidades esportivas, por meio 
das Associações Atléticas Acadêmicas, para representar as faculdades e seus 
respectivos cursos em atividades externas. O trabalho neste eixo deve 
culminar com a criação da Liga das Associações Atléticas da PUC-SP 
(LAAPUC/SP). O PAC e o DEFE têm atuado de forma conjunta com as 
Atléticas para dar suporte e apoio e melhorar o esporte de representação 
dentro da Universidade. O DEFE mantém site atualizado que motiva os 
alunos para as atividades.36  

• Esporte competitivo de rendimento: a médio/longo prazo, montagem de 
equipes nas várias modalidades esportivas para representar a PUC-SP e 
participar de eventos e competições universitárias, além de fomentar a 
valorização e uma nova concepção para o esporte universitário e suas 
entidades específicas. 

 

                                                                 
35 Fonte: http://www.pucsp.br/pac/internas/projetos_esportes.html. Acesso em: 26 mar. 2013. 
36 Disponível em: http://www4.pucsp.br/esportes/esportes/index.html. Acesso em: 26 mar.2013.  
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Política de bolsas de estudos 

A política de bolsas de estudos, que contempla alunos de graduação e pós-

graduação, também se coloca no eixo de ações de inclusão. Diante da problemática da 

sustentabilidade financeira, desde 2006 foi implantada uma nova política para 

concessão e manutenção de bolsa de estudos (Resolução nº 03/2006), que respeitava os 

compromissos sociais da Instituição, resguardando seu caráter filantrópico e garantindo 

o mínimo de 10% da receita destinados a bolsas de estudo.  

No período analisado 2010 e 2011, a PUC-SP manteve duas modalidades de 

bolsa: as “Bolsas Custeio de Estudos” e as “Bolsas Acadêmicas”. As “Bolsas Custeio de 

Estudos” incluem: Bolsa Restituível, Bolsa de Acordo Interno, Bolsa Doação da 

Fundação São Paulo, Bolsa do ProUni, Bolsa FIES, Bolsa Empresa ou Doação de 

Terceiros. As “Bolsas Acadêmicas” integram as bolsas de graduação (Programa Bolsa 

Estágio, Bolsa Monitoria, Programa Bolsa Mérito, Bolsa Iniciação Cientifica PIBIC-

Cepe e PIBIC-CNPq, Bolsa do Programa de Educação Tutorial – PET) e as bolsas da 

pós-graduação (CAPES/MEC, CNPq, Fundação Ford, Fapesp, Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, entre outras). 

Tabela : Bolsas Custeio de Estudos e Bolsas Acadêmicas na graduação  

em 2007, 2009 e 2011 

Bolsas da graduação 
Ano 

2007 2009 2011 

B
ol

sa
s 

C
us

te
io

 d
e 

E
st

ud
os

 

Prouni 838 1.495 1641 

Doação da Fundação São Paulo 1548 875 353 

Escola da Família 224 - - 

Restituível 686 110 11 

Acordo Interno 539 497 433 

Bolsa Estágio  191 130 145 

Cúria - 73 - 

Cardeal - - 19 

Mérito - 33 41 

Bolsa Financiamento Estudantil do MEC (FIES) 311 539 986 

B
ol

sa
s 

A
ca

dê
m

ic
as

 Monitoria (dados 1° sem) 168 201 184 

PIBIC/CEPE (Iniciação Científica) 278 227 337 

Fapesp 10 8 9 

MEC/PET 12 12 30 

Convênio Itamaraty (PEC-G) 62 77 43 

PIBIC/CNPq (Iniciação Científica) 441* 390* 337* 

W. Brandt - 19 - 

Total de Bolsas 5308 4686 4569 

Percentual de bolsas em relação ao número de alunos 
matriculados  

33,6% 29,2% 29,7% 

Fonte: Setor de Administração de Bolsas de Estudos-SABE ; Relatório de Atividades 2012 – exercício 2011 
da PUC-SP/Fundasp. 
*Bolsas PIBIC CNPq-foram computadas bolsas de 02 vigências: Ag. a Jul. do ano em curso e Ag a Jul. do 
ano anterior. 
Obs. Não foram computadas as bolsas de residência.  
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Constatou-se que em 2011 foram disponibilizadas 4569 bolsas, tanto de 

financiamento interno como de parceria, atendendo 29,7% dos alunos. Os dados 

mostraram uma situação estável em 2010 e 2011, com o atendimento de 

aproximadamente 29% dos alunos com algum tipo de bolsa. Esse número, porém 

apresenta queda em relação a 2007, da ordem de 13,9% considerando 2011. Esses 

números devem ser considerados com ressalvas considerando os períodos diferenciados 

da concessão das bolsas. 

Duas modalidades de bolsas, porém, mostraram tendência de aumento; foi o 

caso das bolsas Prouni e Financiamento Estudantil do MEC (FIES) que representaram 

62% das bolsas oferecidas. As Bolsas Prouni, que chegaram atender 1641 estudantes em 

2011, aumentaram 96,6% em relação a 2009, embora o crescimento em 2010 tenha sido 

pequeno, da ordem de 9,8%. Quanto às bolsas FIES houve um aumento de 217% em 

relação a 2007 e 82,9% em relação a 2010. Os dados foram indicativos de que a política 

de bolsas da Universidade privilegiou a concentração de bolsas integrais no 

financiamento federal disponibilizado para a educação superior. 

A tabela, a seguir, mostra a distribuição de bolsas na graduação por 

faculdade, embora não constem todas as especificidades apresentadas na tabela geral, 

anterior.  

Tabela 2.4.3: Distribuição de bolsas por faculdade: 2010 e 2011 

Faculdade Ano 
Acordo 
Interno 

 
Doação Mérito Restituível Cardeal 

Conv. 
Fundasp 

FIES Pec-G Prouni Total 

 FEA 
2010 99 112 4 11 4 0 199 19 556 1004 

2011 130 92 10 3 7 0 308 11 635 1196 

FCHS 
2010 27 28 5 6 0 0 30 3 111 210 

2011 23 28 4 3 1 0 58 3 115 235 

 FE 
2010 33 21 0 0 1 0 4 3 33 95 

2011 29 26 0 0 1 0 4 1 38 99 

 FD 
2010 32 31 0 4 1 0 105 4 295 472 

2011 27 18 0 0 2 0 163 2 293 505 

 FCET 
2010 46 32 6 5 1 0 35 9 87 221 

2011 60 20 8 2 1 0 63 6 104 264 

 FCMS 
2010 66 55 3 3 0 0 214 11 94 446 

2011 58 55 5 1 0 0 255 9 87 470 

 Faficla 
2010 83 54 6 2 3 0 37 5 204 394 

2011 76 29 9 0 4 0 74 5 183 380 

 FCS 
2010 41 104 5 5 0 0 36 7 174 372 

2011 40 81 5 2 0 0 64 6 180 378 

FT 
2010 0 1 2 0 1 84 0 0 1 89 

2011 0 6 1 0 3 156 1 0 22 189 

Fonte: Setor de Administração de Bolsas de Estudos-SABE 
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Dados do período de 2010 e 2011 identificaram ações da gestão da 

Universidade, definidas pelo Consad, de concessão de descontos nas mensalidades aos 

alunos, revelando uma preocupação em atender os discentes com dificuldade de custear 

os estudos. Nesse sentido, foram expedidas deliberações, como as Deliberações do 

Consad 06/2010, dirigidas aos alunos de Pós-Graduação com bolsas Fapesp (desconto 

de 25% na mensalidade) e Deliberação 02/12 do Consad, do início desse ano, que altera 

a Deliberação 03/09 e estende a concessão de descontos a todos os alunos, quer sejam 

da graduação, pós-graduação ou formação continuada (sendo 10% quando responsável 

financeiro é instituição parceira, e 5% quando é o próprio aluno). Além disso, alguns 

cursos, em função das condições socioeconômicas de sua clientela, tiveram suas 

mentalidades reduzidas, como foi o caso de Serviço Social.  

Quanto à Pós-Graduação, os dados comparativos de 2007, 2009 e 2011 

mostraram a participação dos órgãos de fomento Capes e CNPq na disponibilização de 

bolsas aos estudantes. Maiores especificações desses dados foram apresentadas neste 

Relatório no tópico relativo à dimensão Pesquisa.  

Dadas as características desse nível de ensino, com ênfase na pesquisa, tem sido 

constatada maior participação dos órgãos de fomento para financiamento de estudos dos 

alunos. Contou-se também com a parceria de secretarias de educação, embora essa 

participação tenha diminuído em 2011. Essas condições possibilitaram um percentual bem 

maior de alunos com bolsa, se comparado com a graduação. É importante assinalar que a 

PUC-SP complementa a diferença no valor de bolsas de fomento que não contemplam o valor 

da anuidade cobrada, como é o caso da Capes que cobre 44% da anuidade e do CNPq, que 

cobre 26%.  

Tabela 2.4.4: Nº de bolsas da pós-graduação e porcentagem de alunos atendidos: 

2007, 2009 e 2011 

Programa 

Ano 
2007 2009 2011 

Nº de 
Bolsas 

Nº de 
alunos 

% 
Nº de 
Bolsas 

Nº de 
alunos 

% 
Nº de 
Bolsas 

Nº de 
alunos 

% 

Mestrado 1493 3109 48,02 1.046 2575 40,62 883 2186 40,39 

Doutorado 811 1231 65,88 777 1432 54,25 707 1544 45,79 

Totais 2304 4340 53,08 1823 4007 45,50 1769 3730 47,42 

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação Stricto Sensu. 
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Dados do período analisado, conforme tabela anterior, mostraram, porém, 

um decréscimo do percentual de bolsas, considerando a situação de 2007. Essa 

constatação é mais acentuada no doutorado que, em 2007, tinha 65,8% dos alunos com 

bolsa e, em 2011, esse percentual chega a 45,8%. No mestrado, porém há uma 

estabilização em 2011, com 56% dos estudantes com bolsa, comparativamente a 2009, 

quando esse percentual foi de 45% de bolsistas. Além disso, verificou-se um aumento 

do percentual de bolsas para o mestrado em relação ao doutorado, se comparado o 

período de 2005 a 2009. Tais índices mostram a existência de espaços para a busca de 

novas parcerias de fomento para a pós-graduação. 

 

Domínio avaliativo: Organização da participação dos alunos 

A Universidade manteve no período avaliado 2010-2011, políticas de 

participação dos estudantes em atividades acadêmicas, como estágios, iniciação 

científica, extensão, atividades de intercâmbio estudantil, entre outras, que visam 

ampliar a qualidade da formação dos estudantes. Dentre elas, foram destacadas para 

apresentação as ações acadêmicas que se encontram consolidadas na Instituição. 

Estágio 

A Universidade conta com uma Coordenadoria Geral de Estágio (CGE)37, 

cuja missão precípua é realizar a gestão acadêmico-administrativa da atividade de 

estágio na Universidade. Objetiva: mediar a relação entre a universidade e o mundo do 

trabalho, garantindo o caráter pedagógico do estágio na formação profissional; propor 

políticas para a atividade de estágio na Universidade; orientar as unidades acadêmicas 

no cumprimento das diretrizes para a atividade de estágio da PUC-SP e da legislação 

vigente; favorecer o acesso dos estudantes no mercado de trabalho; representar a 

Universidade em matérias de sua competência e representar a CGE nos Órgãos 

Colegiados da Universidade. 

Os eixos articuladores do trabalho da CGE são as Diretrizes para a 

Atividade de Estágios na PUC-SP e a legislação federal. 

 

                                                                 
37 Os dados constantes do tópico “Estágio” do presente relatório tem como fonte o Relatório da CGE 
2010-2011. 
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1- Política de estágio em vigor 

Segundo dados da CGE, em fevereiro de 2009, por ocasião da publicação da 

Lei de Nº 11.788/2008, sancionada pela Presidência da República, foi encaminhada para 

apreciação do CEPE a revisão das Diretrizes e Normas para atividade de estágio na 

PUC-SP. Nessa ocasião, as alterações propostas na política de estágio deveram-se às 

novas exigências da Lei e às negociações com Reitoria/ Fundasp e DRH, visando 

aprimorar o funcionamento do Programa Bolsa Estágio (PBE) da PUC-SP. 

Nos anos de 2010 e 2011, foi dada ênfase à implementação da política de 

estágios aprovada pelo CEPE, bem como ao apoio/orientação às unidades acadêmicas e 

concedentes de estágio. 

No referido período, considerando-se a importância acadêmica da 

mobilidade internacional dos estudantes de graduação, foi iniciada uma série de 

discussões internas para a elaboração de uma proposta de regulamento de estágio no 

exterior, em parceria com a Assessoria de Relações Internacionais (ARII) e Secretaria 

de Administração Escolar (SAE), que foi encaminhada aos órgãos competentes. Nessa 

direção, recebeu também grande ênfase a elaboração e a aprovação do regulamento de 

estágio curricular internacional da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde.  

Como ações já consolidadas da política de estágio na Universidade foram 

analisados, no período avaliado, diferentes programas e encaminhamentos realizados 

pela CGE, como o Programa Bolsa Estágio (PBE), a gestão dos estágios obrigatórios e 

não obrigatórios, Programa de oportunidades PUC-SP, Programa de Acompanhamento 

On-line. 

2- Estágios na PUC-SP 

Programa Bolsa Estágio (PBE)  

O PBE foi criado em junho de 1988, com o objetivo de implementar 

estágios nos setores acadêmico-administrativos da Universidade, oferecidos aos 

estudantes de cursos de graduação da PUC-SP. Foi atualizado pela Resolução nº 03/2009 

do CONSAD, visando implementar estágios nos setores acadêmico-administrativos da 

Universidade e mantém um número significativo de estagiários remunerados nos vários 

setores da instituição.  
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Considerando-se o crescimento da demanda interna na Universidade por 

quotas no PBE, bem como a excelente avaliação institucional, foi iniciado um processo 

de negociação junto à DRH/Fundasp para aumento do quadro de bolsas, aprovado 

posteriormente pelo Consad. A Universidade disponibilizava 130 vagas/ano (cotas) de 

estágio no PBE, estabelecidas por resolução do Consad, tendo havido aumento para 145 

vagas, o que representou uma ampliação da ordem de 11,5%. Essa cota é distribuída, 

anualmente, entre os setores da Universidade de acordo com suas demandas e avaliação 

do ano anterior.  

Para garantir a qualidade acadêmica dos estágios do PBE, é exigido, 

anualmente, dos estagiários e supervisores relatório de avaliação do estágio e 

participação do estagiário no Programa de Acompanhamento de Estágio on-line da 

CGE. O PBE tem mantido a aderência dos supervisores/gestores às suas diretrizes e, 

consequentemente, uma boa qualidade dos planos de estágios, acompanhamento e 

supervisão. 

Estágios em Sorocaba e Estágios de convênios 

A PUC-SP, além do PBE, recebe estagiários em Sorocaba de outras IES 

para realização de estágios obrigatórios, no Hospital Santa Lucinda e não obrigatórios 

em outras unidades. 

Outra possibilidade de estágio são alunos-estagiários participando de 

projetos financiados por agentes externos, por meio de parcerias/convênios, conforme 

quadro, a seguir:  

Quadro 2.4.3: Parcerias/convênios para financiamento de estágio em 2010 e 2011 

2010 2011 
Coordenadoria Geral de Estágios/ CGE - Instituto Unibanco DERDIC-IESP - Prefeitura de Guarulhos 
DERDIC-IESP - Prefeitura de Guarulhos Escritório Modelo - Defensoria Pública do Estado 
Escritório Modelo - Serasa Escritório Modelo - PRONASCI38 
Escritório Modelo - Projeto Balcão de Direitos  Escritório Modelo - Projeto Balcão de Direitos  
Faculdade de Fonoaudiologia - Projeto "Conviver e Aprender" – 
Machado Meyer Adv. 

Pós - Educação para Sustentabilidade - FEMA 

NEPE/ Pós em Gerontologia - III Congresso Ibero-americano de 
Gerontologia 

 

NTC - Prefeitura do Município de Osasco  
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Questões 
Metodológicas - 

 

Pós Educação/Currículo – Projeto Formação de Gestores Escolares e 
Tecnologias Microsoft/PUCSP/SEESP 

 

Pós Educação/Currículo - Projeto Universidade Federal do 
Tocantins 

 

Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) 

                                                                 
38 Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
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Uma síntese do total de estagiários na PUC-SP pelo Programa Bolsa 

Estágio, Estagiários em Sorocaba e Estagiários por convênios, nos anos 2009, 2010 e 

2011. Os números de estagiários do PBE refletem a rotatividade dos alunos em algumas 

áreas, sendo que o estudante se desliga da bolsa e é substituído por outro. 

 
Quadro 2.4.4: Distribuição de Estagiários nos Programas: PBE, Sorocaba e Convênios em 

2009, 2010 e 2011 

 
Programas 

2009 2010 2011 

Nº  
Estagiários 

Nº 
 Estagiários 

Nº  
Estagiários 

PBE -Programa Bolsa Estágio 127 253 281 
Estagiários em Sorocaba 15 09 08 
Estagiários por Convênios 53 137 116 
Total 195 399 405 
Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) 

 

2- Gestão acadêmica administrativa do estágio obrigatório e não 
obrigatório 

 

Atendimento ao estudante da PUC-SP 

A CGE atende os estudantes diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 

21h, pessoalmente ou por telefone. O atendimento envolve orientação, esclarecimentos 

e/ou providências no que tange ao estágio não obrigatório e obrigatório. 

Quanto ao estágio não obrigatório, a CGE encaminha as seguintes 

providências:  

• busca e/ou prospecção de oportunidades no mercado de trabalho; 

• colaboração na elaboração de currículo; 

• procedimentos para regularização do estágio na PUC-SP; 

• orientações quanto às questões legais, direitos e obrigações do estagiário 
e da unidade concedente; 

• elaboração de cartas de apresentação e/ou solicitação de estágio; 

• autorização de plano de atividade de estágio; 

• cadastro de currículo; 

• divulgação de oportunidades de estágios, trainees e efetivas; 
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• indicação de sites de parceiros importantes (agentes de integração, 
consultorias de RH etc.) para prospecção de oportunidades. 

• Quanto ao estágio obrigatório, são realizados os seguintes 
encaminhamentos: 
• procedimentos para regularização do estágio na PUC-SP (elaboração do 

TCE, convênios, etc.); 

•  elaboração de carta de apresentação e/ou solicitação de estágio; 

• prospecção de campos para realização de estágios obrigatórios para os 
cursos de graduação e especialização (visitas, reuniões, negociações de 
contrapartidas, intermediação entre cursos e instituições);  

• gestão de contratos e seguro contra acidentes pessoais dos alunos 
/estagiários dos diversos cursos de graduação e especialização, que 
contêm em seus currículos a obrigatoriedade de estágio. 

Ações dirigidas à mediação entre a Universidade e o mundo do trabalho 

O relacionamento da CGE com o mercado de trabalho é realizado por meio de 

das seguintes ações: 

• elaboração, análise e aprovação de programas de estágios com qualidade 
acadêmica;  

• elaboração e análise de minutas de convênios e termos de compromisso de 
estágios;  

• assinatura dos termos de compromisso de estágios, no âmbito dos convênios 
celebrados; 

• gestão de contratos e seguro contra acidentes pessoais;  

• acompanhamento das atividades de estágio pelo programa de 
acompanhamento on-line; 

• confirmação de matrícula dos estudantes estagiários. 

 

Nessa perspectiva, a CGE relaciona-se diretamente com organizações 

privadas e públicas, com Agentes de Integração, ONGs, Órgãos do Governo etc. para a 

celebração de convênios e parcerias para a inserção dos estudantes no mercado de 

trabalho.  

Recrutamento e seleção de estudantes para vagas de estágio 

Muitas são as ações realizadas pela CGE para propiciar recrutamento de 

estudantes para as oportunidades de estágio no mundo do trabalho, como as apontadas, 

a seguir: 
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• Divulgação nos murais e outras mídias da Universidade (site da CGE, 
Oportunidades PUC-SP, Boletim Acontece na PUC-SP e 
encaminhamento dos programas de estágios, trainees e efetivas para as 
faculdades/campi/cursos etc.). No final de 2010, iniciou-se nova 
estratégia de divulgação dos programas e ações por meio de twitter 
próprio da CGE. Em 2011, foi implementada nova ferramenta, o 
facebook, em parceria com a DCI, que orientou a unidade para melhor 
manuseio.  

• Promoção de ações de recrutamento – cessão de espaço físico – 
auditório, estandes, salas de aula para a realização de processos seletivos 
e palestras das organizações interessadas e indicação de estudantes. 
Excetuando-se as feiras de recrutamento, foram realizados 34 eventos 
em 2010 e 20, em 2011. 

• Disponibilização do Portal de Oportunidades PUC-SP – sistema de 
publicação de vagas on-line às organizações parceiras. 

• Realização de Semanas e feiras de recrutamento nos campi. 

• Participação de fóruns e reuniões do GCET (Grupo de Coordenadores de 
Estágios e Trainee) nas quais há o contato direto com representantes de 
Recursos Humanos de várias organizações privadas e públicas. 

 

O Portal Oportunidades PUC-SP – site de recrutamento da PUC-SP – foi 

implantado em 2006, resultado da parceria CGE / Universia Brasil S.A / 

Trabalhando.com. Consiste em um sistema de recrutamento e seleção para vagas de 

estágios, trainees e efetivas, que dispõe de ferramenta de fácil acesso e navegação, para 

o cadastro de currículos de estudantes e publicação de oportunidades por parte das 

organizações e, também, inscrições em vagas oferecidas. A CGE conta atualmente com 

mais de 9000 currículos cadastrados e cerca de 2800 organizações/empresas 

cadastradas. Em 2010, foram publicadas 15.720 vagas e 2011 foram publicadas mais de 

17.000 oportunidades (estágios, trainees e efetivas), como resultado da expansão do 

mercado de trabalho. Tais resultados são superiores aos verificados em 2009, com 

veiculação de 3200 oportunidades e 8.000 currículos cadastrados. Essa distribuição é 

mostrada na tabela, a seguir: 

Tabela 2.4.5: Número de oportunidade oferecidas na PUC-SPEM 2009, 2010,2011 

Ano 
Número de oportunidades 

 (estágio, trainees e efetivas) 

2009 3200 

2010 15720 

2011 17102 

Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) 
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As Semanas de Recrutamento (campi Monte Alegre e Marquês de 

Paranaguá) e Feira de Recrutamento (campus Santana e, futuramente, Barueri), têm 

como objetivos: integrar a Universidade com as organizações do mundo do trabalho; 

apresentar aos estudantes organizações de destaque em sua área de atuação e viabilizar e 

agilizar a inserção dos estudantes em programas de estágios, trainees e vagas efetivas. 

Nos anos de 2010 e 2011, houve a participação de 29 e 33 organizações parceiras, 

respectivamente, nas Semanas de Recrutamento. Em cada edição, verificou-se a 

participação de aproximadamente 7000 alunos e a presença de empresas líderes e 

consolidadas no mercado.  

Na última edição, a organização do evento contou com a colaboração de 

estudantes dos seguintes cursos: 

• Curso de Turismo – na divulgação e suporte para a realização do evento, 
recepção e atendimento aos expositores. 
• Curso de Psicologia – Núcleo de Trabalho e Produção da Faculdade de 
Psicologia para o oferecimento de oficinas de capacitação, em parceria com 
a CGE, aos estudantes da PUC-SP. 
• Cursos da FEA – por meio da parceria com a FEA PUC Jr. – na 
divulgação do evento interna e externamente, contagem dos visitantes, 
aplicação de pesquisa de satisfação e de avaliação do evento. 
• Cursos da Faculdade de Filosofia, Comunicação Letras e Artes – por 
meio de parceria com a Agência de Publicidade e Rede PUC. Os estudantes 
ligados à agência atuam na elaboração e avaliação da campanha publicitária. 
Os estudantes ligados à Rede atuam na cobertura, divulgação e produção de 
vídeo do evento. 
• Curso de Relações Internacionais – por meio de parceria com a Prisma 
JR. – na divulgação do evento junto à Faculdade de Ciências Sociais e 
oferecimento de oficina/palestra para o pública daquela unidade acadêmica. 
• Cursos de Comunicação e Tecnologia, por meio de parceria com o 
Núcleo de Mídias Digitais, para desenvolvimento do site do evento. 
• Cursos da Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia – com a 
participação dos estudantes da FEA PUC Jr. – na divulgação do evento no 
campus Marquês de Paranaguá.  

Os resultados dessas ações voltadas para o recrutamento de nossos 

estudantes para inserção em programas de estágios e consequentemente sua entrada no 

mercado de trabalho podem ser observados nos indicadores a seguir:  

• Convênios diretos. A Coordenadoria Geral de Estágios possui 6045 

termos de cooperação com organizações de vários segmentos: financeiro, terceiro setor, 

órgãos públicos, comércio, indústria e serviços, caracterizadas como campo de estágio 

para estudantes da PUC-SP. 
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Gráfico 2.4.1: Convênios diretos realizados pela PUC-SP por ano: 2005 a 2011 

 
Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) 

 

Os dados mostraram um número elevado de convênios firmados a cada ano 

com a PUC-SP, por meio da CGE. Embora tenha ocorrido uma tendência de queda, a 

partir de 2005, os números mostram não somente uma superação da queda, mas um 

aumento da média anual de convênios firmados em 2010 e 2011. 

• Estágios vigentes por Faculdade. Os dados, a seguir evidenciam o 
número de estudantes que realizaram estágios não obrigatórios em cada 
faculdade, considerando os anos de 2005 a 2011. 

 

Tabela 2.4.6: Estágios não obrigatórios nas Faculdades da PUC-SP – 2005 a 2011 

Faculdades 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

FEA 2184 2027 1935 1639 1882 1650 

FD 991 1410 1328 939 1208 1223 

FCS 617 584 602 459 456 423 

Faficla 557 602 591 590 512 681 

FCET 284 195 182 55 170 211 

FE 111 138 125 105 108 93 

FCHS 415 410 365 299 284 339 

FCMS 44 27 17 66 35 89 

Total  5203 3568 5145 4152 4655 4709 

Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) 
 

Os dados evidenciaram que, no período de 2005 a 2009, houve oscilações 

quantitativas no total de estágios, com anos de redução e outros de ampliação. A partir 

de 2009, ano em que houve ajustes na Universidade para se ajustar à Lei de Estágio, 

constatou-se uma tendência de crescimento atingindo os anos de 2010 e 2011.  
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O gráfico, a seguir mostra a distribuição desses estágios por faculdade, nos 

anos de 2007, 2009 e 2011, tendo sido tomados intervalos bianuais. 

 

Gráfico 2.4.2: Distribuição dos estágios não obrigatórios nas Faculdades- 2007, 2009, 

2011 

 
Fonte: Coordenadoria Geral de Estágio (CGE) 

 

Acompanhamento on-line  

A CGE, desde julho de 2007, realiza o acompanhamento on-line dos 

estágios não obrigatórios regulamentados na Universidade, independentemente dos 

outros tipos de acompanhamento ou supervisão realizados pelo curso ou unidade 

acadêmica. 

Nesse sistema, todos os estudantes que firmaram Termo de Compromisso de 

Estágio (TCE), com interveniência da Universidade, são obrigados a apresentar relatório 

de avaliação do estágio semestral por via eletrônica. 

O objetivo da implantação desse sistema é garantir a legalidade e a 

qualidade acadêmica dos estágios curriculares não obrigatórios dos alunos da PUC-SP 

e, dessa forma, dar continuidade à análise acadêmica dos programas autorizados no 

início do estágio pelos professores responsáveis. Por meio desse acompanhamento, toda 

e qualquer irregularidade ou desvirtuamento no programa de estágios pode ser 

informado à CGE pelo estudante e a CGE e os coordenadores de estágios dos cursos 

têm condições de tomarem as providências necessárias de acordo com cada caso.  
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Orientação de Carreira 

Focados na importância da orientação aos estudantes, a CGE estreitou 

relações com o Núcleo de Psicologia Organizacional do curso de Psicologia para o 

oferecimento de conteúdos. Dentre eles, foram trabalhados elaboração de currículo, 

planejamento de carreira, prospecção de oportunidades, plano de qualificação 

profissional, processos seletivos, como preparar-se para as entrevistas e dinâmicas de 

grupos, postura profissional, cultura organizacional, etc., bem como com agentes de 

integração e consultorias de RH. Os conteúdos foram promovidos por meio de 

workshops e/ou palestras nos campi da PUC-SP ou nas organizações parceiras. Também 

foram divulgados os conteúdos oferecidos gratuitamente pelos agentes de integração 

parceiros, por meio de módulos de EAD. Além das palestras oferecidas pelas empresas 

na Universidade, pode-se contar também com conteúdos técnicos e de carreira.  

Estágios obrigatórios  

A CGE realiza a prospecção de campos de estágios, quando da solicitação 

das unidades acadêmicas. Nos anos de 2010 e 2011, prospectou campos de estágios e 

firmou convênios com instituições para a realização de estágios curriculares 

obrigatórios de estudantes dos cursos de graduação em Psicologia, Serviço Social, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Física, Administração de Empresas, PIFPEB, Pedagogia, 

além de cursos de pós-graduação em Psicodrama, Psicologia Hospitalar, entre outros. 

Nos cursos de saúde, os próprios docentes mantêm contato com a CGE para 

a indicação de instituições ou prospecção. Nos demais cursos, normalmente são os 

estudantes que não conseguiram estágio, que procuram a CGE para auxiliá-los no 

cumprimento da atividade curricular obrigatória. Na maioria dos casos, são estudantes 

estrangeiros, ligados ao PEC-G e estudantes que não têm o perfil almejado pelo 

mercado que se encontram nessa situação. Nestes casos, A CGE recorre a parceiros 

como Prefeitura Municipal de São Paulo, SERT/SP, setores internos da PUCSP, para a 

prospecção das vagas. 

Especificamente na área da saúde, a CGE desenvolve um trabalho 

importante negociando as contrapartidas das IES ao serviço público de saúde. Participa 

de várias reuniões nas coordenadorias de saúde do Município de São Paulo e com 

coordenadores de curso, supervisores de estágio para apresentação de uma proposta 
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fundamentada no compromisso social da Universidade com a comunidade. Essas 

reuniões e toda sistematização das propostas de estágio em cada território possibilitaram 

uma aproximação da universidade com as necessidades dos serviços de saúde. Resultou, 

entre outros, em uma parceria entre a Coordenadoria Norte e a Universidade celebrada 

com elaboração e aprovação do projeto enviado pelos cursos de Fonoaudiologia, 

Psicologia e Serviço Social ao Ministério da Saúde pelo edital do Pró-Saúde. Este 

projeto criou condições para uma inter-relação entre Universidade e serviços de saúde. 

Com isso, a CGE tem um papel importante no trabalho de inter-relação das propostas 

pedagógicas dos cursos de saúde da Universidade e está colaborando na criação de 

campos interdisciplinares de estágios, ações interdisciplinares, intra-cursos de acordo 

com os princípios do PPI, integrando os estágios da área da saúde da PUC-SP e 

consolidando a inserção dos estudantes e docentes em novos cenários de aprendizagem 

e em ambientes de trabalho. 

Com relação às parcerias que implicam em contrapartidas para a realização 

de estágios obrigatórios, a CGE manteve parceria com as seguintes instituições: 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Hospital Darcy Vargas, Hospital Geral de 

Itapecerica da Serra, Hospital do Rim e Hipertensão, Hospital e Maternidade Escola 

Vila Nova Cachoeirinha, Hospital da Aeronáutica, Hospital das Clínicas da FMUSP, 

Coordenadoria Regional de Saúde Norte/SMS, Coordenadoria Regional de Saúde 

Leste/SMS, Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste/SMS e Coordenadoria Regional 

de Saúde Centro-Oeste/SMS. Nos anos de 2010/2011, foram concedidas diversas bolsas 

em cursos de extensão, aprimoramento e especialização, oferecidos pela Cogeae, aos 

profissionais preceptores/supervisores de estágios, indicados pelas organizações 

parceiras, como contrapartidas para estágios obrigatórios na área da Saúde. Foram 

também oferecidas como contrapartida: assessorias especializadas, por meio de 

parcerias de unidades acadêmicas; cessão de espaço físico (salas de aula, auditórios, 

equipamentos etc.); projetos de extensão, etc. 

Parcerias externas  

A CGE tem recebido regularmente propostas de parcerias de órgãos 

públicos, ONGs, OSCIPs etc., que têm interesse em parcerias com a Universidade para 

desenvolvimento de projetos de extensão, pesquisa ou mesmo ensino, que são 

encaminhados às unidades acadêmicas para conhecimento e manifestação. Ex.: ONG 
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Novolhar, IPREM - Instituto de Previdência do Município de São Paulo, Pastoral do 

Menor, Hospital Samaritano, Einstein na Comunidade, Centro de Referência em Álcool 

e Outras Drogas, Instituto Unibanco, entre outras. 

São citadas, a seguir, algumas parcerias mantidas no período de 2010 e 

2011:  

• A parceria com a Pastoral Carcerária do Estado de São Paulo – CNBB / 
Sul 1 - envolve o recrutamento e contratação de estudantes para a 
realização de estágio curricular remunerado na entidade, e, também, a 
gestão do pagamento da bolsa-auxílio por meio de recursos próprios da 
Universidade.  

• O convênio SESC-SP prevê o recrutamento de estudantes para 
participação em monitoria das exposições promovidas pelo SESC-SP. 

• A parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) envolve 
oferecimento de oficinas, palestras e workshops gratuitos na PUC para a 
capacitação dos estudantes para inserção no mercado. Temas diversos 
foram abordados: processos seletivos; competências, habilidades e 
conhecimentos exigidos pelo mercado; liderança na organização; 
espírito de equipe; entre outros. O CIEE também tem promovido 
campanhas antidrogas nos últimos anos. 

• A Parceria com o Instituto Via de Acesso envolve oferecimento na 
Universidade de oficinas gratuitas aos estudantes para capacitação: 
Comunicação escrita, comunicação e expressão verbal, marketing 
pessoal, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. 

• A Parceria com o Viva Talentos Consultoria oferece oficinas gratuitas 
aos estudantes sobre processos e dinâmicas de seleção e competências e 
habilidades para o mundo do trabalho. 

Programa de Educação Tutorial – PET/PUC-SP 

Entre as ações voltadas para o estudante, destaca-se também a participação 

da PUC-SP no Programa de Educação Tutorial – PET39, estruturado em grupos tutoriais 

de aprendizagem, composto de doze alunos e um tutor, visando à realização de 

atividades extracurriculares que favoreçam e complementem a formação acadêmica dos 

estudantes envolvidos.  

  

                                                                 
39Fonte: http://www.pucsp.br/petpsicologia/index.html. Acesso em: 26 mar. 2013. 
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O Manual de Orientações Básicas do PET40 define as exigências para 

implantação do Programa, tanto em relação à titulação e dedicação do docente (como 

mínimo de oito horas semanais para exercício da tutoria), quanto às condições para 

entrada e permanência do aluno (como o ano que cursa, dedicação de 20 horas 

semanais, não ser reprovado) e manutenção de um Comitê Local de Acompanhamento 

PET do programa na IES.  

O programa tem como objetivo qualificar a formação acadêmica do aluno 

de graduação, dando a ele possibilidades de atuação em atividades que contemplem 

ensino, pesquisa e extensão e estimulando o desenvolvimento de ações coletivas 

voltadas à cidadania e à qualificação crítica no âmbito profissional. 

Até 2010, a PUC-SP participava do PET com apenas o grupo da 

FACHS/Psicologia. Atualmente, com a política expansão do programa, a SESu tem 

lançado anualmente Edital de seleção para novos grupos, sendo que a PUCSP firmou de 

convênio em dezembro de 2010 para mais dois novos grupo: PET –Educação e PET-

Relações Internacionais. Com os novos grupos houve ampliação do número de 

estudantes participantes do PET/PUC-SP. Assim sendo, enquanto até 2010 havia a 

participação de doze alunos de Psicologia com bolsa, em 2011, trinta estudantes 

estavam integrados no Programa, sendo doze do curso de Psicologia, seis de Pedagogia 

e doze de Relações Internacionais. A PUC-SP conta com o Comitê Local de 

Acompanhamento do PET, que é submetido à Comissão Nacional de Acompanhamento 

e Avaliação. 

Monitoria 

A monitoria na PUC-SP faz parte das atividades de formação 

desempenhadas pelos estudantes da graduação orientados pelos docentes. As bolsas de 

monitoria são disponibilizadas aos alunos mediante solicitação dos docentes e, 

anteriormente, o aluno recebia remuneração correspondente ao valor máximo de três 

créditos, conforme regulamentação de 1999.  

  

                                                                 
40 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf. Acesso em: 26 mar. 2013. 
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Com o processo de revisão curricular desencadeado na Universidade, a 

monitoria passou a constar dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação, nos quais 

é computada como integralizadora da carga horária dos cursos, inserindo-se como 

atividade complementar. Foram feitos ajustes no processo de concessão das bolsas, que 

são aprovadas a cada semestre e a remuneração do aluno correspondente à carga horária 

efetivamente cumprida pelos estudantes nas atividades de monitoria na disciplina. Em 

2011, foram disponibilizadas 184 bolsas monitoria no primeiro semestre e 191 no 

segundo semestre. 

Os dados apontaram para a necessidade de normatização atualizada para 

orientar o processo de disponibilização dessa modalidade de bolsa pela instituição.  

Participação do aluno na gestão 

A PUC-SP historicamente se pautou pela participação dos diferentes 

segmentos – alunos, docentes e funcionários –, nas decisões dos rumos da Instituição. 

Essa possibilidade é assegurada pelas normas institucionais, que definem a presença 

desses segmentos nos diferentes colegiados. A nova estrutura organizacional da 

Universidade, que vem sendo implantada desde 2009, manteve a participação discente 

nos principais órgãos colegiados consultivos e deliberativos: Consun, CEPE, Câmara de 

Graduação, Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, Câmara de Educação Continuada, 

Conplad, Ceccom, Conselhos de Faculdade e Colegiado do Departamento. 

A importância dada pela gestão da Instituição a essa participação levou a 

definição de meta específica relativa ao “Incentivo e apoio à participação de estudantes, 

docentes e funcionários em órgão deliberativos, consultivos, bem como nos processos 

de escolha democrática dos gestores, conforme as normas estatutárias e regimentais” 

(PDI 2010-2015). 

Constatou-se, porém, que a presença do aluno nos colegiados não tem sido 

constante, indicando a necessidade de serem encaminhadas ações visando valorizar e 

incentivar tal participação, de forma a contemplar o previsto pela meta institucional.  
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Iniciação científica 

Destacou-se, no período avaliado, o apoio ao estudante de graduação para 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, por meio do Programa institucional 

PIBIC/Cepe, financiado pela Universidade e pelo Programa PIBIC/CNPq, com 

financiamento externo deste órgão. Dados da iniciação científica na Universidade 

podem ser encontrados na dimensão “Pesquisa” deste Relatório. 

Atividades de intercâmbio 

A PUC-SP apresentou um crescimento de iniciativas de participação dos 

estudantes em programas de cooperação interinstitucional internacional. Os alunos 

receberam apoio para participação oferecido pela Divisão de Cooperação Internacional 

(DCI), por meio de tratativas institucionais, suporte à formalização de 

convênios/parcerias, seleção para bolsas, acompanhamento e acolhida de 

intercambistas. Em 2011, 226 estudantes da graduação participaram desses programas 

envolvendo 24 instituições de 13 países, ampliando a situação de 2009, com a 

participação de setenta estudantes, em quinze IES de dez países. Os alunos da PUC-SP 

também têm acesso à divulgação das possibilidades, por meio de material impresso e 

pelo site da Assessoria de Relações Internacionais (ARII). Dados mais detalhados das 

atividades de intercâmbio podem ser encontrados neste Relatório na dimensão 

“Pesquisa”. 

Relação da Instituição com egressos 

 

A PUC-SP tem se voltado para a aproximação e acompanhamento do 

egresso enquanto importante figura do projeto educacional, diante das exigências à 

educação superior. Por um lado, busca-se ter o egresso como parceiro, como modelo 

vivo do produto oferecido pela Universidade e, portanto, elemento essencial para 

fornecer informações para aperfeiçoamento do trabalho. São fundamentais os dados 

sobre a inserção profissional dos egressos, pois contam sobre atendimento aos objetivos 

de sua formação. Por outro lado, e também integrado à preocupação anterior, há o 

interesse da participação dos egressos na vida da Instituição, visando manter seu 
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envolvimento e levantar necessidades para a criação de oportunidades de formação 

continuada.  

Essa importância ao egresso atribuída pela universidade fez constar do PDI 

2010-2015 (p.10) meta específica relativa à “Implantação de uma política institucional 

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

educacionais”. Tal meta foi arrolada dentre as transversais, dada sua abrangência. 

A fim de obter subsídios para o aperfeiçoamento das ações acadêmicas, 

buscou-se a contribuição dos egressos, especialmente por meio de pesquisa avaliativa, 

que os indaga sobre sua formação na Universidade e sua vida profissional. O trabalho 

tem sido realizado pela CPA-PUCSP em parceria com o Setor de Ex-Alunos e gestores 

da graduação e da pós-graduação. 

No período analisado, de 2010 e 2011, foi realizado um estudo avaliativo 

junto aos egressos de graduação, visando, além da obtenção de informações, o 

aperfeiçoamento do instrumento utilizado em outras pesquisas, desde 2007. Dados 

relativos ao estudo podem ser encontrados na Parte 5 deste Relatório, no tópico 

Avaliação dos Egressos. Houve também no período revisões no instrumento de 

avaliação do egresso na pós-graduação, utilizado em pesquisa realizada em 2009. 

Atendendo a preocupação da Universidade de manter a participação do 

egresso na Instituição, situam-se as ações do Setor de Ex-Alunos da PUC-SP, vinculado 

à Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias.  

Voltado para a reintegração do egresso, realizou, no período avaliado os 

intercâmbios profissionais, projetos e eventos acadêmicos, comunitários e culturais, 

destacando-se os encontros dos formandos, além de intensa comunicação on-line, 

cumprindo o papel de intermediador e incentivador dessa interação e integração do ex-

aluno.  

O quadro, a seguir, apresenta um panorama das principais atividades 

realizadas pelo Centro de Ex-Alunos da PUC-SP em 2010 e 2011: 
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Quadro 2.4.5: Principais atividades do Centro de Ex-alunos em 2010 e 2011 

Título 
Categoria de ação/ 

Área 
Atividade 

Publico 
alvo 

Resultados 
Beneficiários 
registrados 

diretos  

Comunicação e 

Redes Sociais 

Relacionamento/ 

Educação 

Site Egressos 

2008-

2012 
141.484 

2010 41.632 

2011 27.575 

Informativo / Exclusivo Egressos 

2008 
2012 

116 

2010 30 
2011 21 

2012(a
té 

julho) 
10 

Redes Sociais 

(twitter/facebook/linkedin) 
Egressos 

2010-

2012 
3.441 

2010 1.224 

2011 2.614 

Blog Egressos 

2009-

2012 
288 

2010 41 

2011 123 

Atendimento 

diferenciado 

Relacionamento / 

Assistência social 

Evento: Comunicação por e-mail 

com os setores internos, empresas 

e nossos ex-alunos. Intermediar o 

contato entre o ex-aluno e a 

Universidade para solucionar suas 

necessidades. 

Egressos: 

Educadores 

/empresas 

2008/ 

2012 

Enviado 

32950 

Recebid

o 

35255 

Banco de dados 
Assistência social/  

Educação 
Banco de Dados 

Registros 

de ex-

alunos 

2008/

2012 
50000 

Captação de 

recursos 

Sustentabilidade da 

Universidade. 

Prestação de Serviço: Desenvolver 

projetos, fundo de bolsas e 

campanhas de doação da 

Universidade. 

Educadores 

e empresas 

 

2008/ 

2012 

25 

Encontros 

comemorativos 

com ex-alunos 

Integração/ 

Relacionamento 
Evento: Encontros comemorativos Egressos 

2010 250 

2011 150 

Mercado de 

Trabalho 

Relacionamento/ 

Prestação de 

serviços: Consultoria 

e vagas  

Relacionamento profissional - 

networking 
Egressos 

2008/

2012 
500 

Parcerias 

Acadêmicas e 

culturais 

(internas e 

externas) 

Administração e 

gestão/ 

Aprimoramento 

profissional, 

Integração, 

Relacionamento. 

Eventos e produto 

acadêmico(cursos e palestras) 
Egressos 

2010 500 

2011 500 

2012 500 

Pesquisas e 
enquetes 

Avaliação 

Institucional, 

Profissional e 

Relacionamento. 

Evento: enviado questionário para 

avaliação  

Egressos 

do Pós 
1108 1108 

Pesquisas e 
enquetes 

Avaliação 

Institucional, 

Profissional e 

Relacionamento. 

Evento 

Egressos 

do curso 

de 

Fonoaudiol

ogia 

 2.548 

Fonte: Relatório de atividades do Centro de Ex-Alunos 
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A contribuição do egresso, no sentido de oferecer subsídios para o 

aperfeiçoamento das ações acadêmicas, ainda necessita aprofundamentos, 

especialmente por meio de pesquisa avaliativa realizada com esse segmento sobre 

questões relativas à sua formação na Universidade e sua vida profissional. 

 

Aperfeiçoamento do Atendimento ao Estudante: Encaminhamento para tomada de 

decisões 

Os resultados da avaliação da dimensão “Atendimento ao Estudante” 

revelaram que as metas previstas no PDI 2010-2015 estão sendo perseguidas, porém 

necessitam aprofundamento e ampliações de ações para atingiram o que foi proposto. 

As análises também levantaram desafios para investimentos no aprofundamento de 

estudos avaliativos nesta dimensão institucional. 

Os dados permitem assinalar alguns encaminhamentos que podem ser 

propostos para aprimorar o “Atendimento ao Estudante” na Universidade: 

É fundamental o apoio a projetos e ações que vêm se desenvolvendo na 

PUC-SP e que têm revelado uma contribuição importante para a inclusão social e 

acadêmica de estudantes, como os citados neste Relatório. 

A universidade precisa fortalecer a política voltada para a ampliação do 

diálogo com as organizações estudantis da Universidade, bem como para o incentivo à 

participação sistemática dos estudantes nos espaços colegiados, ampliando sua 

contribuição nas decisões institucionais. 

A política institucional de egressos deve ampliar ações que subsidiem 

decisões acadêmicas voltadas para o aperfeiçoamento da formação. 

A eficácia das ações dirigidas ao atendimento do estudante com equidade, 

favorecendo sua inclusão social e acadêmica, pode ser ampliada com a implementação 

de uma política de integração entre os setores administrativo-acadêmicos responsáveis 

pelo atendimento ao alunado. 
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V. 
POLÍTICA DE PESSOAL 

 
A política de pessoal da PUC-SP se insere na preocupação da Universidade 

com a excelência acadêmica e está estruturada para contribuir no processo de 

crescimento e desenvolvimento institucional, tendo por base o aprimoramento contínuo 

da qualidade das ações educacionais e serviços desempenhados pelos docentes e 

funcionários técnicos administrativos da Instituição.  

A missão e objetivos institucionais têm norteado as políticas de admissão, 

carreira, acompanhamento e avaliação, de desenvolvimento, de valorização dos 

funcionários da instituição, enquanto profissionais e pessoas, bem como as condições de 

trabalho na Universidade. 

A problemática vivida pela Universidade desde 2005 com vistas a assegurar 

a sustentabilidade financeira, que é do conhecimento público, teve na política de pessoal 

um dos seus focos mais complexos, diante do desafio de tomar uma série de medidas 

sem comprometer a qualidade do trabalho acadêmico da Instituição. 

Para apoio à gestão da área de recursos humanos, a PUC-SP conta com uma 

Divisão de Recursos Humanos (DRH), que funciona com unidades específicas para 

atender às necessidades da Universidade: administração de benefícios; administração de 

pessoal; administração de cargos e salários; desenvolvimento de pessoal; cadastro 

acadêmico; e recrutamento e seleção. 

 

Política de Pessoal no PDI 

O PDI, com vigência para o período 2010-2015, definiu as preocupações da 

Universidade com a concretização de ações voltadas para o aperfeiçoamento do projeto 

amplo da Universidade, incluindo a Política de Pessoal.  

As metas específicas voltadas para a política de pessoal foram associadas a 

dois objetivos e estão assim indicadas no PDI 2010-2015: 

Objetivo: Ampliar o nível de excelência acadêmica da universidade 


