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INTRODUÇÃO  

O aperfeiçoamento do trabalho educacional assumido pelas instituições de 

educação superior (IES) pressupõe a articulação contínua entre propósitos/execução 

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

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

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

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

imagem e da identidade da Instituição. 

O projeto da PUC-SP para o desenvolvimento de sua autoavaliação parte dessa 

compreensão e também se alicerça no entendimento da IES como um sistema ativo e 

pulsante que se encontra produzindo, criticando e reconstruindo o conhecimento por 

meio da participação dos sujeitos que nela atuam. Neste sentido, a ação de se 

autoavaliar se coloca como uma exigência da própria Instituição e da sociedade, que 

espera a transparência dos seus resultados científicos, capazes de subsidiar 

transformações sociais, culturais e profissionais. 

Nesse contexto, a autoavaliação institucional, coordenada pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA/PUC-SP), configura-se por meio de diferentes ações que podem ser 

assim destacadas:  

� Acompanhamento/Análise das Dimensões Institucionais; 

� Institucionalização de Práticas Avaliativas; 

� Gestão de Resultados Avaliativos para Tomada de Decisão. 

Tanto o Acompanhamento/Análise das Dimensões Institucionais como a 

Institucionalização de Práticas Avaliativas são ações previstas nos planos anuais e 

trienais de ação da CPA/PUC-SP. Tais ações têm como princípio o movimento 

longitudinal em diálogo permanente com a comunidade interna, por meio de análise 

crítica e legitimação das Matrizes de Avaliação das diferentes dimensões,1 possibilitando 

a compreensão de uma realidade. Neste sentido, são desenvolvidas mais 

sistematicamente e seus resultados são analisados, em maior profundidade, quando da 

avaliação de ciclo, ou seja, num período de três anos. 

                                                           
1 São dimensões acompanhadas pela CPA/PUC-SP: 1) Missão; 2) Política para o ensino, a pesquisa 

e a extensão; 3) Responsabilidade social; 4) Comunicação com a sociedade; 5) Políticas de 
pessoal; 6) Organização e gestão da instituição; 7) Infraestrutura; 8) Planejamento e 
avaliação; 9) Políticas de atendimento aos estudantes; 10) Sustentabilidade financeira. 



 

   PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional da PUC-SP – Ano-Base 2011 

6 
 

 

A Gestão de Resultados Avaliativos para a Tomada de Decisão foi a ação da 

CPA/PUC-SP que recebeu destaque para a elaboração do presente relatório anual,2 

denominado Relatório Síntese dos Resultados das Avaliações Externas. A definição de 

seu conteúdo foi inspirada no princípio de reconhecimento da função da avaliação como 

orientadora das tomadas de decisão, por meio do uso de resultados. Assim, foram 

utilizados, como objetos de estudo, os resultados das avaliações externas in loco na 

Instituição, sob a orientação do MEC/Inep. 

Tais avaliações, desenvolvidas para os cursos de graduação, tecnológicos, 

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

dezembro de 2010,  são realizadas por comissões de avaliadores designadas pela 

Coordenação de Avaliação dos Cursos de Graduação e Instituições de Ensino Superior da 

DAES / INEP, por meio de sorteio eletrônico. As Comissões de Avaliação são formadas por 

dois avaliadores, os quais realizam visita in loco à IES e utilizam o instrumento de avaliação 

previsto no Art. 7º, V, do Decreto nº 5.773, de 2006,3 e respectivos formulários de avaliação. 

Tais formulários, extraídos dos instrumentos, contêm espaço para o processamento de 

dados quantitativos, e outro para a apreciação qualitativa dos avaliadores. 

Os avaliadores são sorteados pelo sistema e-MEC dentre os integrantes do 

Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –

SINAES (Basis), levando em consideração alguns pré-requisitos que podem ser assim 

resumidos: ser docente inscrito no Cadastro Nacional de Docentes, instituído pela 

Portaria n° 327, de 1º de fevereiro de 2005; ser portador de titulação universitária não 

inferior a mestre; ser docente, em nível superior, em pelo menos 3 (três) anos e ter 

produção científica nos últimos 3 (três) anos, registrada no Currículo Lattes; ter 

disponibilidade para participar de pelo menos três avaliações anuais; e não ter 

pendências no âmbito das autoridades tributárias e previdenciárias. 

                                                           
2 Esse relatório atende às orientações expressas na Portaria nº 40 de 12 de dezembro de 2007, 

consolidada em dez./2010 – que 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 – Art. 61. 

3 Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 
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A Comissão de Avaliação, nas visitas realizadas, aferiram a exatidão dos dados 

informados pela Instituição, com especial atenção ao Projeto Pedagógico de Curso (PPC). 

Coube aos avaliadores externos, segundo a Portaria nº 40/07, republicada em dezembro 

de 2010, a elaboração de registros circunstanciados das condições concretas de 

funcionamento da Instituição ou curso, incluindo as eventuais deficiências, em relatório 

que serviu como referencial básico à decisão das Secretarias competentes ou do CNE, 

para realizar a avaliação da Universidade.  

A PUC-SP, em 2010/2011, recebeu a visita in loco de 17 Comissões de Avaliação. 

Assim, foram gerados diferentes relatórios, os quais informaram o nível atingido para as 

qualidades desejadas nos diversos âmbitos da avaliação. Tais relatórios permitiram uma 

visão de três dimensões distintas de análise: Dimensão 1: Organização Didático-

Pedagógica; Dimensão 2: Corpo Docente; Dimensão 3 Instalações Físicas. 

A exploração desses documentos, bem como de outros elaborados durante a 

continuidade dos processos avaliativos, possibilitou uma visão consensual de acertos e 

demandas, facilitando a indicação de ações que precisam ser mantidas e outras de 

natureza corretiva. Os benefícios do uso dos resultados avaliativos publicados nesses 

relatórios para a Universidade foram a melhoria contínua e o alinhando de esforços de 

todos os envolvidos.  

Para a sistematização desses benefícios, foi proposta a elaboração desse 

Relatório Síntese dos Resultados das Avaliações Externas, com o propósito de 

compartilhar os estudos realizados pela CPA/PUC-SP, que, no exercício de sua função e 

missão, coordena e articula o planejamento e a realização da autoavaliação da PUC-SP 

nos moldes previstos na Lei nº 10.861 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, tendo em vista o aprimoramento dos diferentes Projetos Pedagógicos 

dos Cursos de Graduação (PPC’s). 

O estudo, ora apresentado, tomou como objeto os resultados dos processos 

avaliativos externos, realizados pelas comissões de avaliação do MEC/Inep em 2011, 

incluindo também os de dezembro de 2010, provenientes das visitas in loco a 17 cursos 

de Graduação da PUC-SP para fins de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento.  

O quadro, a seguir, reúne e sistematiza os tipos de regulação, o nome dos cursos 

avaliados, as datas das visitas e os conceitos finais dos 17 cursos avaliados. 
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Quadro – Síntese dos resultados dos cursos avaliados em 2010 e 2011 na PUC-SP 

Tipo de 
Regulação 

Cursos Data da Visita Conceito 
Final 

Conservação e Restauro 10 a 13/04/2011 5 

Jogos Digitais 02 a 05/03/2011 5 

Comércio Exterior 02 a 05/03/2011 3 

Marketing 24 a 27/04/2011 4 S
up

er
io

r 
de

 
T

ec
no

lo
gi

a 

Gestão Ambiental 14 a 17/08/2011 4 

Fisioterapia 06 a 09/04/2011 3 

Ciências Econômicas  (Campus Barueri) 13 a 16/04/2011 4 

Psicologia (campus Barueri) 27 a 30/04/2011 4 

Sistema de Informação 13 a 16/04/2011 3 

R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

B
ac

ha
re

la
do

 

Secretariado Executivo Trilíngue 24 a 27/04/2011 4 

Letras: L. Francesa 01 a 04/12/2010 5 

Letras: L. Inglesa 12 a 15/12/2010 3 

Letras: L. Portuguesa 15 a 18/12/2010 4 

Li
ce

nc
ia

tu
ra

 

Letras: L. Espanhola 07 a 10/11/2010 4 

Tradução Inglês/Português 02 a 05/03/2011 4 

Psicologia (Campus Monte Alegre) 07 a 10/08/2011 4 

R
en

o
va

çã
o

 d
e 

R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

B
ac

ha
re

la
do

 

Direito 16 a 19/10/2011 5 

As análises dos documentos avaliados expuseram a dinâmica de funcionamento 

dos Cursos de Graduação dos quatro campi: Monte Alegre, Marquês de Paranaguá, 

Barueri e Santana, onde os cursos avaliados estão sediados. Tal dinâmica se revelou 

constituída por elementos de ligação que se sobrepõem e se justapõem num movimento 

contínuo, provocados pela complexa teia relacional que coloca, em interação recíproca, 

docentes, discentes, funcionários e gestores. Apreendeu-se com a compreensão dessa 

dinâmica que os dados coletados assumem significados no contexto da sua vivência, ou 

seja, um fato nunca é isolado, mas sim consequência da relação entre muitos outros. 

Nesse sentido, os resultados do trabalho avaliativo, fornecidos pelas Comissões 

de Avaliação do MEC, precisam ser reconhecidos como produto de um trabalho conjunto 

entre a experiência cotidiana dos Cursos de Graduação e o Projeto de Gestão 

Universitária, ou seja, uma reunião de esforços. 

A produção deste Relatório Síntese dos Resultados das Avaliações Externas integra a 

dinâmica da Autoavaliação da PUC-SP e se constitui como uma avaliação do cotidiano, de 

processo, oferecendo apoio aos gestores, sobretudo em situações de tomadas de decisões 

para redefinição de metas. Assim, a avaliação de processo pode ser entendida como aquela 
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que "produz sentidos, consolida valores, afirma interesses, provoca mudanças, transforma" 

(SOBRINHO E RISTOFF, 2002, p. 37). 

A metodologia de um estudo 

Para a realização deste estudo, foram levados em consideração dois eixos que, 

apesar de distintos, estão integrados. 

O primeiro, apresentado na Parte I deste documento, explorou os resultados das 

avaliações externas, pautadas sobre as três categorias definidas pelos Instrumentos de 

Avaliação Externa do MEC/Inep – Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica; 

Dimensão 2: Corpo Docente; e Dimensão 3: Instalações Físicas. Foram agrupados os 

cursos por modalidade de graduação. No estudo desses resultados, foram valorizados e 

divulgados os pontos fortes de cada curso de graduação, bem como a proposição de 

recomendações aos pontos identificados, pelas comissões, como insuficientes ao perfil 

de qualidade proposto nos documentos oficiais. 

Para as análises dos dados, foi estabelecida uma metodologia de trabalho 

organizada em três momentos distintos:  

1. Análise documental – Leitura analítica dos seguintes documentos: a) 17 

Relatórios Finais produzidos pelas Comissões de Avaliação Externa do MEC/Inep; 

b) 04 Relatórios de Recursos produzidos pelos cursos, com apoio da Instituição 

(Curso de Sistema da Informação; de Fisioterapia; de Ciências Econômicas com 

ênfase em Comércio Exterior; de Letras: Licenciatura em Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa); c) 04 Relatórios de Resultados de Recursos, produzidos pela CTAA; 

d) Relatórios da participação da CPA nas 17 avaliações; e) Instrumentos de 

avaliação do MEC/Inep usados pelas Comissões, considerados como parâmetros 

de análise. 

2. Coleta de dados – Realizada entre os coordenadores de curso, visando à 

sistematização das ações já realizadas ou das que se pretende realizar, referentes 

aos apontamentos realizados pelos avaliadores do MEC, utilizando instrumento 

específico – Monitoramento das ações decorrentes da avaliação externa de curso 

(vide Anexo 1). 

3. Sistematização e análises dos dados – Foram categorizados por ato 

regulatório, por modalidade de formação de graduação e por curso. 

Assim, foram ouvidos pela CPA/PUC-SP todos os coordenadores dos cursos 

avaliados, por meio do instrumento de dados específicos referente às decisões já 

encaminhadas e propostas para o curso e para a Instituição com base nos resultados da 

avaliação em cada dimensão.  
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A leitura de todos os relatórios elaborados possibilitou destacar, em cada texto, 
pontos positivos e outros que careciam de investimentos. Deste modo, cada curso de 
graduação recebeu material personalizado, levando-se em conta as diferentes avaliações 

realizadas pelas Comissões de Avaliação. 

Foi solicitado dos coordenadores de curso que registrassem as ações já 
concretizadas pelo próprio curso (Ações já realizadas), para o atendimento às demandas 

apontadas, bem como as propostas que ainda serão efetivadas (Decisões que o curso 

tomará). Registraram-se, ainda, as ações sugeridas pelos cursos aos diferentes setores 
da Universidade que dão suporte ao desenvolvimento do trabalho educacional, para se 

assegurar uma ação mais efetiva ante as demandas (Sugestões de ações que outros 

setores da Universidade devam realizar). 

O sistema de avaliação oficial também possibilita à Universidade apresentar 

contestação aos resultados das avaliações. Pela Portaria nº 40/07, republicada em 
dezembro de 2010, a Instituição tem prazo definido para entrar com recurso a fim de 
impugnar resultados avaliativos definidos pelo MEC/Inep. Na PUC-SP, no período entre 

2011 e 2012, seis (6) cursos de graduação contestaram os resultados avaliativos: 
Fisioterapia; Ciências Econômicas (Barueri); Sistemas de Informação, Letras: 
Licenciatura em Língua Inglesa, Direito e Psicologia. 

Independentemente das especificidades de cada recurso, o que é importante 
destacar é o movimento da avaliação com os sujeitos que dela participam.  

Na Parte II deste documento, é apresentado o segundo eixo do trabalho, que 

contém recomendações que deverão servir de ponto de partida para a gestão 
institucional, tendo em vista o aperfeiçoamento de diferentes indicadores de qualidade da 
formação oferecida pela PUC-SP. As recomendações também serão importantes para o 

planejamento institucional das próximas avaliações externas para os cursos de graduação.  

Ao término da elaboração deste relatório, a PUC-SP aguardava a visita de 
avaliação externa de 13 cursos, embora ainda sem previsão de data: Administração 

(Barueri), Matemática (EaD), Comunicação e Multimeios (Monte Alegre), Arte: História, 
Crítica e Curadoria (Marquês de Paranaguá), Ciências Atuariais (Monte Alegre), Artes do 
Corpo (Monte Alegre), Tecnologia e Mídias Digitais (Marquês de Paranaguá), Ciências 

Econômicas (Monte Alegre), Teologia (Ipiranga e Santana), Serviço Social (Monte 
Alegre), Fonoaudiologia (Monte Alegre), Medicina (Sorocaba) e Engenharia Biomédica 
(Marquês de Paranaguá) 

A reunião e a sistematização de dados visam subsidiar tanto o processo de 
aperfeiçoamento institucional como o aperfeiçoamento dos cursos avaliados, e isso só foi 
possível graças ao estabelecimento de um processo de cooperação entre a CPA, os 

coordenadores de cursos e os diferentes setores da Universidade que oferecem suporte 
a esses cursos. 
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Constam desta parte do relatório a sistematização e a análise de dados de cada 

curso de graduação participante do processo de avaliação externa in loco em 2011 e final 

de 2010. Foram explorados os resultados das avaliações, salientando, por um lado, os 

pontos fortes dos cursos, bem como os pontos insuficientes segundo os parâmetros de 

qualidade do MEC, acompanhado da proposição de recomendações. A organização dos 

dados manteve as dimensões de avaliação definidas pelos  Instrumentos de Avaliação 

Externa do MEC/Inep – Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica; Dimensão 2: 

Corpo Docente; e Dimensão 3: Instalações Físicas. 

O contexto das análises incorporou os encaminhamentos assinalados pelos 

coordenadores de curso, conforme os dados constantes nos relatórios dos avaliadores 

externos e dos conceitos atribuídos.  

No encaminhamento metodológico, foram levadas em consideração as 

especificidades dos Instrumentos oficiais de Avaliação de Cursos de Graduação, que se 

diferenciam conforme as duas modalidades da avaliação externa ocorridas no período 

analisado: 1) Processo de Reconhecimento de Curso; e 2) Processo de Renovação do 

Reconhecimento de Curso. 

No período entre 2010 e 2011, dez (10) cursos da PUC-SP passaram pelo 

Processo de Reconhecimento, conforme orientação legal,4 processo esse que foi 

solicitado ao MEC pela IES quando o curso de graduação completou entre metade do 

prazo previsto para integralização de sua carga horária e 75% desse prazo. Dentre os 

cursos participantes, cinco (5) são da modalidade Superior de Tecnologia. São eles, com 

os respectivos campi onde funcionam: Superior de Tecnologia em Conservação e 

Restauro (Marquês de Paranaguá); Marketing (Santana); Comércio Exterior (Santana); 

Gestão Ambiental e Jogos Digitais (Marquês de Paranaguá). Também passaram pelo 

processo de reconhecimento cinco (5) cursos de Bacharelado: Fisioterapia (Barueri); 

Psicologia (Barueri); Ciências Econômicas com ênfase em Comércio Exterior (Barueri); 

Sistemas de Informação (Marquês de Paranaguá); Secretariado Executivo Trilíngue 

(Monte Alegre). 

 

                                                           
4 Decreto nº 5773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de Instituições de Educação Superior e Cursos Superiores de Graduação 
e Sequenciais no Sistema Federal de Ensino. Modificado pelo Decreto nº 6303/2007 e pela 
Portaria nº 40, de 2007, republicada em dezembro de 2010. 
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Há sete cursos que passaram pelo Processo de Renovação do Reconhecimento, 

dentre os quais cinco (5) por solicitação da IES, conforme orientação legal,5 por estarem 

sem o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Trata-se dos cursos de Letras: 

Licenciatura em Língua Francesa; Letras: Licenciatura em Língua Espanhola; Letras: 

Licenciatura em Língua Inglesa; Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa; Bacharelado em 

Tradução: Inglês/Português.  

Ainda passaram pelo processo de Renovação de Reconhecimento dois (2) outros 

cursos – Psicologia e Direito –, ambos do Campus Monte Alegre. Amparados pela 

orientação legal anteriormente citada (Portaria nº 40, de 2007, republicada em dezembro 

de 2010 – Art. 35-B, § 1° e 2°), receberam a avaliação externa requisitada pelos próprios 

cursos, com apoio da Instituição, por entenderem que o resultado do indicador CPC (igual 

a 03) era incompatível com a realidade do trabalho. 

Alguns cursos, mediante amparo legal, recorreram ao Inep para impugnar o 

resultado da avaliação emitido pela Comissão de Avaliação Externa in loco. Foram eles: 

Fisioterapia; Ciências Econômicas (Barueri); Sistemas de Informação; Letras: 

Licenciatura em Língua Inglesa. Mediante parecer da Comissão Técnica de 

Acompanhamento da Avaliação (CTAA), o conceito foi mantido para Fisioterapia, 

Sistemas de Informação e Letras: Licenciatura em Língua Inglesa e Língua Portuguesa. 

Foi alterado para Ciências Econômicas, passando de 02 para 04. 

                                                           
5 Portaria nº 40, de 2007, republicada em dezembro de 2010 – Art. 35-B – Os cursos sem CPC 

deverão requerer renovação de reconhecimento no prazo de até 30 (trinta) dias da publicação 
dos indicadores das grandes áreas correlatas do ENADE, conforme Art. 33-E. 

§ 1º Os cursos com CPC igual a 3 (três) ou 4 (quatro) poderão requerer avaliação in loco, 
protocolando pedido de renovação de reconhecimento no prazo do caput, acompanhado da taxa 
respectiva, de que resultará atribuição de CC, maior ou menor que o CPC, cabendo impugnação à 
CTAA, na forma do Art. 17. 

§ 2º Os cursos referidos no § 1º que venham a obter CC insatisfatório submetem-se ao disposto nos Arts. 
36 e 37.  
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1 – PROCESSO DE RECONHECIMENTO 

Este item do relatório analisou a associação entre as diferentes dimensões 

avaliativas – Dimensão 1 (D1): Organização Didático-Pedagógica; Dimensão 2 (D2): 

Corpo Docente e Corpo Técnico-Administrativo; Dimensão 3 (D3): Instalações Físicas – 

e, ainda, um conjunto de requisitos legais e normativos definidos para o processo de 

reconhecimento de curso. Em cada dimensão, foram consideradas as categorias 

previstas nos instrumentos de avaliação oficiais, assim como os respectivos indicadores 

que detalham e explicitam melhor os aspectos a considerar, os quais estão também 

ligados ao processo de monitoramento que a CPA vem desenvolvendo e aperfeiçoando 

ao longo dos últimos anos. 

Dado que nos processos de reconhecimento de cursos foram utilizadas diferentes 

versões de instrumentos oficiais de avaliação, adotou-se uma categorização única dos 

indicadores das dimensões, visando facilitar os procedimentos de análise para 

composição de informações institucionais. A definição das categorias pela CPA, teve 

como principal referência o instrumento de avaliação dos Cursos Superiores de 

Tecnologia, com pequenas alterações. 

Assim sendo, para a Dimensão 1 foram consideradas duas categorias de análises: 

(i) Projeto Pedagógico do Curso: aspectos gerais; (ii) Projeto Pedagógico do 

Curso: aspectos curriculares. Para a Dimensão 2, foram consideradas três 

categorias: (i) Administração acadêmica; (ii) Perfil dos docentes; (iii) Condições de 

trabalho. Para a Dimensão 3, também foram consideradas três categorias: (i) Condições 

gerais; (iii) Biblioteca; (iii) Instalações e laboratórios específicos.  

Os cursos de graduação da PUC-SP que passaram pelo processo de 

reconhecimento são de duas modalidades: Superior de Tecnologia e Bacharelado. 

1.1 – CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

Os dados referentes aos cinco Cursos Superiores de Tecnologia avaliados foram 

organizados e sistematizados em quadros, que consideraram a dimensão avaliativa e os 

campi onde estão sediados. 
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Quadro – Cursos Superiores de Tecnologia: 
Conceitos da Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica 

Campus Marquês  
de Paranaguá Campus Santana 

Indicadores Conservação 
e Restauro 

Jogos 
Digitais 

Comércio 
Exterior Marketing Gestão 

Ambiental 

Contexto educacional 5 5 3 4 3 

Autoavaliação do curso 4 4 3 3 2 

Objetivos do curso 5 5 3 3 3 

Perfil profissional do egresso 

(destaque) 
5 5 4 3 4 

P
P

C
: a

sp
ec

to
s 

ge
ra

is
 

Número de vagas 5 5 3 4 5 

Estrutura curricular 3 3 4 3 5 

Conteúdos curriculares 

(destaque) 
3 3 4 3 3 

Metodologia 5 5 4 3 3 

P
P

C
: a

sp
ec

to
s 

cu
rr

ic
ul

ar
es

 

Atendimento ao discente 5 5 4 4 1 

Conceito da Dimensão 1 5 5 4 3 3 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – in loco. 

Na análise do quadro acima, pode-se verificar que o indicador de melhor 

desempenho foi o “Perfil profissional do egresso”, indicando sua adequação aos projetos 

dos cursos. Quatro cursos tiveram avaliação além e muito além das expectativas no 

indicador Atendimento ao discente. 

Alguns indicadores – Contexto educacional, Número de vagas, Metodologia, 

Objetivos do curso e Atendimento ao discente – foram muito bem avaliados no Campus 

Marquês de Paranaguá, enquanto no Campus Santana a pontuação foi positiva em 

alguns casos, porém com necessidades de aperfeiçoamento e negativa quanto ao 

indicador Atendimento ao discente. 

A Autoavaliação e os Conteúdos curriculares são indicadores que obtiveram os 

menores conceitos na dimensão “Organização Didático-Pedagógica” indicando, 

assim, a necessidade de investimentos mais específicos voltados a esses 

indicadores.  
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Quadro – Cursos Superiores de Tecnologia: Conceitos da Dimensão 2 – Corpo Docente 

Campus Marquês 
de Paranaguá Campus Santana 

Indicador 
Conservação 
e Restauro 

Jogos 
Digitais 

Comércio 
Exterior Marketing Gestão 

Ambiental 

Composição do Núcleo Docente 
Estruturante – NDE 3 5 1 3 2 

Titulação NDE 5 5 1 5 5 

Experiência profissional do NDE 5 4 1 5 5 

Regime de trabalho do NDE 3 5 1 5 5 

Titulação, formação acadêmica e 
experiência do coordenador de curso 5 5 5 5 5 

Regime de trabalho do coord. do 
curso 5 5 5 5 2 A

dm
in

is
tr

aç
ão

 A
ca

dê
m

ic
a 

Composição e funcionamento do 
colegiado de curso ou equivalente 4 4 1 3 3 

Titulação do corpo docente (destaque) 5 5 4 5 5 

Regime trabalho do corpo docente 5 5 5 5 5 

Tempo experiência de magistério 
superior ou experiência na 
educação profissional (destaque) 

5 5 4 5 5 

Tempo experiência profissional do 
corpo docente (fora do magistério) 5 4 3 4 5 P

er
fil

 D
oc

en
te

 

Pesquisa produção científica e 
tecnológica 4 5 1 2 5 

Nº de alunos por docente 
equivalente a tempo integral 5 5 5 5 5 

Nº de alunos por turma em 
disciplina teórica 5 4 4 4 5 

C
on

di
çõ

es
 d

e 
tr

ab
al

ho
 

Nº médio de disciplinas por 
docente 4 4 5 4 4 

Conceito da Dimensão 2 5 5 3 4 5 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – in loco. 

A dimensão “Corpo Docente” foi muito bem avaliada nos Cursos Superiores de 

Tecnologia. A grande maioria dos indicadores recebeu conceitos máximos, 

especialmente no que se refere à Titulação e Regime de trabalho dos profissionais, e à 

adequação do número de alunos. Apenas o Curso de Comércio Exterior recebeu 

conceitos baixos envolvendo a temática do Núcleo Docente Estruturante (NDE).  
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O indicador Pesquisa e produção científica e tecnológica também recebeu 

conceitos abaixo da expectativa em dois cursos do Campus Santana, embora Gestão 

ambiental tenha recebido conceito máximo neste quesito. 

  

Quadro – Cursos Superiores de Tecnologia: Conceitos da Dimensão 3 – Instalações Físicas 

Campus Marquês 
de Paranaguá Campus Santana 

Indicadores 
Conservação 
e Restauro 

Jogos 
Digitais 

Comércio 
Exterior Marketing Gestão 

Ambiental 

Sala de professores e sala 
de reuniões 5 4 3 4 3 

Gabinetes de trabalho 
professores 3 3 3 3 1 

Sala de aula 4 4 3 4 3 

Acesso dos alunos a 
equipamentos de 
informática 

5 4 3 5 5 

C
on

di
çõ

es
 g

er
ai

s 

Registros acadêmicos 4 4 4 4 4 

Livros da bibliografia básica 2 4 1 3 4 

Livros da bibliografia 
complementar 2 3 2 3 1 

B
ib

lio
te

ca
 

Periódicos especializados, 
indexados e correntes etc. 4 3 2 5 5 

Laboratórios especializados 
(destaque)  4 3 3 5 3 

In
st

al
aç

õe
s 

e 
la

bo
ra

tó
rio

s 

Infraestrutura e serviços 
laboratórios especializados 4 4 3 5 3 

R
eq

ui
si

to
s 

le
ga

is
 Condições de acesso para 

pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida 

não não não não não 

Conceito da Dimensão 3 4 4 3 4 3 

 Fonte: Relatórios de avaliação externa – in loco. 

Na dimensão “Instalações Físicas”, em ambos os campi – Marquês de Paranaguá 

e Santana –, foi apontada a necessidade de investimentos. A Biblioteca, considerando os 

indicadores referentes a Livros da bibliografia básica e da bibliografia complementar, bem 

como os Periódicos especializados, recebeu as menores pontuações. O indicador Acesso 

dos alunos a equipamentos de informática, porém, recebeu conceitos além do satisfatório 

na maioria dos Cursos Tecnológicos avaliados. 

O indicador Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida também foi alvo de destaque nesta dimensão. Para ambos os campi, os 
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avaliadores apontaram que a PUC-SP não atende aos requisitos legais previstos no 

Decreto nº 5.296/2004. 

A seguir, são apresentados, de forma detalhada, os pontos positivos, os que 

precisam de investimento, bem como as recomendações propostas pelos coordenadores 

de curso e pela CPA para o aperfeiçoamento do trabalho. 

1.1.1 – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
(Conceito final: 5) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� PPC atende de forma excelente e expressa de forma plena os compromissos institucionais de 

formação tecnológica e humana, além de atender às demandas do setor produtivo da região. 

� Há um processo institucional de autoavaliação que alimenta, de forma suficiente, ações 

administrativas e pedagógicas que resultam na melhoria do curso. 

� O perfil profissional do egresso apresentado no PPC expressa de forma plena as 

competências profissionais tecnológica. 

� A infraestrutura da PUC-SP e o corpo docente do curso conseguem atender, com 

excelência, à média do número de vagas ofertadas. 

� A estrutura curricular apresenta plena flexibilidade, interdisciplinaridade, com clara 

articulação entre teoria e prática, sendo os conteúdos muito bem construídos, 

contemplando com excelência o desenvolvimento do perfil profissional do futuro 

conservador-restaurador. 

� Constante diálogo entre os docentes de diferentes disciplinas, mediados pela Coordenação. 

� As práticas pedagógicas revelam, de forma excelente, o compromisso com a 

interdisciplinaridade. 

Pontos com restrições 

� Não houve indicação de problemas por parte dos avaliadores externos para esta dimensão 

avaliada. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Conservação e Restauro. 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

� Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não houve 

manifestação do coordenador. 
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Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• É importante que o curso aperfeiçoe, no seu PPC, as especificações explícitas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais6 consideradas essenciais para o 

desenvolvimento de um curso de graduação com excelência acadêmica. São elas:  

1) Estruturas curriculares que se tornem mais flexíveis, interdisciplinares e 

atualizadas com o mundo do trabalho (relação teoria e prática); 

2) Conteúdos curriculares que fertilizem o desenvolvimento do perfil 

profissional, considerando os aspectos competências tecnológicas do 

egresso e cargas horárias. 

 

 
Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� O NDE está suficientemente implantado. 

� A coordenadora do curso tem titulação de mestre e ampla experiência profissional na área 

de restauro. 

� O colegiado do curso está plenamente implantado. 

� Com relação à titulação, o corpo docente está altamente qualificado. 

� O curso tem vinculação plena com a pesquisa e a inovação tecnológica. 

Pontos com restrições 

� Não houve indicação de problemas por parte dos avaliadores externos para esta dimensão 

avaliada. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o curso Superior de Tecnologia em Conservação e Restauro 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 
houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos. 

 

 

 

                                                           
6 Para mais informações, vide Parecer CNE/CES nº 436/2001, que trata do assunto: Cursos 

Superiores de Tecnologia – Formação de Tecnólogos. 



 

   PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional da PUC-SP – Ano-Base 2011 

20 
 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� A PUC-SP tem mais de uma sala de professores que são utilizadas pelos docentes do 

Curso de Conservação e Restauro.  

� Há gabinete para o coordenador e salas disponíveis no Campus Marquês de Paranaguá e 

na Casa do Restauro para os integrantes do NDE e outros professores, todas com 

computadores conectados à internet. 

� As salas de aula têm dimensões, limpeza, iluminação, acústica, conservação e comodidade 

que atendem plenamente às atividades desenvolvidas pelas diversas disciplinas. 

� A PUC-SP possui 206 computadores disponibilizados aos 1.065 alunos matriculados nos 

cursos do campus onde funciona o Curso de Conservação e Restauro, perfazendo uma 

relação de 5,17 alunos por computador. Além disso, há rede de internet wireless disponível 

para todos os frequentadores do campus.  

� Existe registro acadêmico informatizado, utilizado plenamente pelos discentes e docentes. 

� As bibliografias básicas indicadas pelas disciplinas, embora demasiadamente extensas em 

alguns casos, atende de forma geral aos objetivos das referidas disciplinas. O acervo das 

bibliotecas da PUC-SP é todo informatizado e tombado com o patrimônio da IES.  

� Os laboratórios previstos estão devidamente implantados e em pleno funcionamento, em 

qualidade e quantidade plenamente adequadas às necessidades do Curso de Conservação 

e Restauro. Da mesma forma, os espaços e os equipamentos, os serviços e a relação 

aluno/posto de trabalho, considerando as condições atuais do curso, atendem plenamente 

às atividades desenvolvidas pelas disciplinas práticas. 

Pontos com restrições 

� Necessidade de aquisição de títulos das bibliografias básicas. 

� Melhoria das condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o curso Superior de Tecnologia em Conservação e Restauro 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos. 

• É importante que se invista num trabalho de cooperação entre a Coordenação de 

Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca.  

• É importante que o coordenador do curso obtenha informação atualizada em 

relação ao andamento das obras referentes à melhoria das condições de acesso 

para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 
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1.1.2 – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS DIGITAIS 
(Conceito final: 5) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� A organização didático-pedagógica do CST em Jogos Digitais é muito boa.  

� Os objetivos estão explicitados de forma clara nos documentos oficiais e são alcançados na 

formação e na empregabilidade dos egressos.  

� O número de vagas (50) anual é compatível com a demanda existente, com o corpo 

docente e a infraestrutura disponível.  

� A metodologia está condizente com aspectos de interdisciplinaridade, contextualização e 

desenvolvimento integral dos alunos. 

Pontos com restrições 

� Incipiente, a estrutura curricular carece de maior flexibilidade e de abordagem de 

empreendimento. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso: Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Com relação à incipiência da estrutura curricular no que se refere à flexibilidade e à 

abordagem de empreendimento, o coordenador assim se manifestou: 

1- Flexibilização: 

a) a criação de "habilitações" no curso, o que impactaria nos custos do curso;  

b) a criação de mais disciplinas optativas segue a implicação do item anterior; 

c) o curso já prevê a possibilidade de obtenção de certificados para cada 

módulo (Design, Fundamentos, etc.), entretanto, eles são distribuídos ao 

longo dos três anos de sua duração. Ainda não se estudou uma 

possibilidade melhor para isso, visto que há entradas anuais no curso e as 

disciplinas, apesar de semestrais, têm ocorrência anual. 

2- Empreendedorismo: 

a) Realmente não temos uma disciplina que trate especificamente do tema, 

mas ele é parcialmente abordado em Marketing de Games e nas 

disciplinas de PDG1 e PDG2. 

Quanto aos itens acima, o colegiado do curso deseja fazer mais um ajuste, e 

estes certamente irão entrar. 
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Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos. 

• É importante que o curso aperfeiçoe, no seu PPC, as especificações explícitas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais7 consideradas essenciais para o 

desenvolvimento de um curso de graduação com excelência acadêmica. São elas:  

1) Estruturas curriculares que se tornem mais flexíveis, interdisciplinares e 

atualizadas com o mundo do trabalho (relação teoria e prática); 

2) Conteúdos curriculares que fertilizem o desenvolvimento do perfil 

profissional, considerando os aspectos competências tecnológicas do 

egresso e cargas horárias. 

 

Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� O corpo docente do CST em Jogos Digitais é excelente.  

� A administração acadêmica do curso é desempenhada por coordenador e NDE atuantes e 

comprometidos com o curso.  

� A titulação, o regime de trabalho e o tempo de magistério do coordenador e dos membros 

do NDE envolvidos com a gestão do curso são muito bons.  

� O restante do corpo docente do curso também possui, na média, titulação e dedicação 

muito além dos padrões mínimos de qualidade.  

� As condições de trabalho são excelentes, especialmente na relação disciplinas por 

professor e para o desenvolvimento de trabalho e estudos tecnológicos articulados com o 

mundo do trabalho.  

Pontos com restrições 

� Melhorar a experiência profissional dos professores, a composição e o funcionamento do 

colegiado (NDE). 

� Ampliar a participação discente nesse último item. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso: Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Os alunos já foram avisados diversas vezes que eles têm acento garantido nos 

colegiados da Universidade. 

• Definição da categoria Professor Especialista para o quadro de docentes. 

                                                           
7 Para mais informações, vide Parecer CNE/CES nº 436/2001, que trata do assunto: Cursos 

Superiores de Tecnologia – Formação de Tecnólogos. 
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• Não conseguimos atrair profissionais de mercado, pois para novas contratações o 

profissional receberá como auxiliar de ensino. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• Fortalecer o funcionamento do NDE, levando em conta as funções desse colegiado 

definidas legalmente, compatibilizando com a atuação das comissões didáticas. 

 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� As instalações físicas do CST em Jogos Digitais são boas. Especialmente, as instalações e 

os laboratórios específicos, o acesso dos alunos a equipamentos de informática e a 

assinatura de periódicos especializados são de excelente qualidade.  

Pontos com restrições 

� As bibliografias básicas e complementares apresentam carências visto que alguns títulos 

não existem no acervo.  

� Ausência de gabinete individual para todos os professores de tempo integral 

� Ausência, no sitio da IES, relacionada ao curso 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso: Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• O pedido da bibliografia básica e complementar foi feita com a devida 

antecedência, ANTES da visita dos avaliadores. 

• A bibliotecária do centro fez os pedidos de compra em tempo hábil e não foi atendida. 

Segundo a mesma, parte do pedido ainda não foi atendida. Este é um item de 

destaque da avaliação, no qual a Universidade deveria dar melhor atenção. 

• Ausência de gabinete individual: O Campus Marquês de Paranaguá não possui 

espaço físico suficiente para tal. 

• Algumas informações sobre o curso estão desatualizadas. Já entrei em contato 

com a DTI, e no início do próximo semestre estas informações estarão 

atualizadas. 

• A Diretora de Campus está ciente da questão. Segundo fui informado, os elevadores 

deveriam ter sido instalados agora no primeiro/2011, o que não ocorreu. 
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Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos. 

• É importante que se invista num trabalho de cooperação entre a Coordenação de 

Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 

• É importante que o coordenador do curso obtenha informação atualizada em 

relação ao andamento das obras referentes à melhoria das condições de acesso 

para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

1.1.3 – SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR  
(Conceito final: 3) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� A localização do Campus Santana Se caracteriza portanto, em um ambiente propício ao 

desenvolvimento de atividades de ensino tecnológico, principalmente no segmento 

comércio exterior. O oferecimento do curso se justifica pela necessidade de oferecer 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho. 

� A avaliação institucional da PUC-SP Campus Santana consiste na realização por ciclos 

avaliativos com a participação dos vários segmentos da IES. O programa está 

informatizado e consiste da elaboração dos questionários à análise de dados. Os 

resultados da pesquisa são disponibilizados em meio online com acesso controlado em 

função dos perfis de senha e podem ser verificados ainda por exemplares impressos que 

apresentam o resumo dos resultados.  

� Os objetivos do curso estão bem definidos e expressam os compromissos institucionais de 

formação tecnológica, bem como as demandas do setor comercial da região e da realidade mundial.  

� O perfil profissional do egresso está caracterizado de forma adequada atendendo aos 

objetivos a que o curso se propõe, assim como as competências profissionais tecnológicas. 

� A média do número de vagas ofertadas está de acordo com a infraestrutura acadêmica 

e física do curso. 

� A estrutura do curso está adequada em termos de flexibilidade, interdisciplinaridade e 

alinhada às necessidades profissionais dos egressos. 

� Conteúdos curriculares estão adequados às necessidades de formação do profissional. 

Deve-se destacar a prática existente na IES de disponibilizar acesso aos livros didáticos 

lotados nas demais unidades da PUCSP. Essa prática visa facilitar o acesso do aluno aos 

conteúdos didáticos e normatizar os conteúdos curriculares.  

� As práticas do curso estão adequadas aos objetivos e à estrutura curricular do curso 

garantindo a interdisciplinaridade, a flexibilidade e o desenvolvimento do perfil e das 

competências definidos para os egressos. 
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� O atendimento ao discente acontece na instituição por meio de um atendimento 

psicopedagógico criado para atender às necessidades dos estudantes nas mais variadas 

situações, desde o esclarecimento quanto ao ingresso na IES, aos recursos disponíveis para 

desenvolvimento de pesquisas, até o encaminhamento de problemas a serem resolvidos pelos 

órgãos competentes. Oferece ainda, programas de nivelamento, estimulando a satisfação e a 

permanência do aluno na IES. 

Pontos com restrições 

� Deve-se observar que não consta do projeto político-pedagógico a existência de 

certificações intermediárias, assim como a previsão de trabalhos de conclusão de curso e 

de iniciação científica. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Não houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• Buscar a compatibilização mais aprofundada do PPC com as orientações 

normativas do MEC. 

• Aperfeiçoar o projeto de autoavaliação de curso, levando em consideração os 

resultados obtidos nos diferentes relatórios internos da Universidade (CPA) e nos 
externos (Enade e outros), visando atingir, de maneira mais eficaz, seus objetivos 
de formação tecnológica e humana. 

 

Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� O coordenador dedica tempo necessário ao atendimento aos alunos, e aos docentes. 

Pontos com restrições 

� O NDE, do curso não está constituído conforme determina a legislação e a composição do 

mesmo informado no instrumento, não esta oficializada no curso ou na instituição. 

� Foram apresentadas atas pertencentes ao Departamento de Economia. Considerando o 

eixo tecnológico do curso cerca de 40% dos docentes vinculados não possuem experiência 

profissional. 

� Não há evidências de participação de alunos em pesquisa ou de projetos de extensão e as 

pesquisas existentes estão relacionadas à produção individual de poucos professores 

dentro deste corpo docente. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Não houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• É importante que o curso invista na implantação do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), responsável pela elaboração, pela avaliação e pelo acompanhamento dos 

projetos pedagógicos do curso, principalmente no que tange à representatividade 

de seus melhores professores e à participação destes nas decisões sobre os 

assuntos acadêmicos. 

• Cabe salientar que a Deliberação do CEPE nº 2/2011 (29 jun. 2011) que institui o 

NDE na PUC-SP, estava em processo de estudo quando das visitas in loco 

relativas a cursos. Assim, as notas mais baixas se justificam pela ausência de 

esclarecimentos, por parte de alguns cursos, em relação ao tema. 

• É importante ampliar o número de alunos envolvidos com a Iniciação Científica 

(IC), bem como incentivar projetos de pesquisa de docentes e produção 

acadêmica. 

 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� A infraestrutura física para as atividades de ensino, da biblioteca e de recursos de 

informação e de comunicação está coerente com a especificada no PPC. 

� A IES possui salas de professores e de reuniões adequadas ao funcionamento do curso 

com espaços para orientação e convívio. (Sala de professores e sala de reuniões). 

� Salas de aula disponíveis para o Curso de Comércio Exterior estão adequadas às 

necessidades de funcionamento. O espaço é amplo, arejado, climatizado e com um sistema 

de iluminação satisfatório. 

� As instalações gerais, o acesso e o acervo da biblioteca são adequados para atender as 

necessidades do curso. 

� As instalações gerais para o ensino e os laboratórios didáticos encontram-se adequados 

em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades do curso. 

Pontos com restrições 

� Os professores não possuem espaços individuais para o trabalho. 

� Requisitos Legais – Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida (Dec. 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008). 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Não houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 

Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 

• É importante que o coordenador do curso obtenha informação atualizada em 

relação ao andamento das obras referentes à melhoria das condições de acesso 

para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

1.1.4 – SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING 
(Conceito final: 4) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Pontos positivos 

� O PPC do Curso Superior de Tecnologia em Marketing considera o desenvolvimento 

econômico e a demanda do setor produtivo da região, a população do ensino médio e 

técnico local, a política institucional para a área tecnológica, bem como a implementação 

das políticas institucionais do PDI para o curso de maneira plena. 

� Há sistemas de avaliação implantados cujos resultados orientam a implantação de ações 

acadêmico-administrativa de maneira satisfatória. 

� Perfil profissional do egresso está expresso de forma satisfatória, indicando suficientemente 

as competências profissionais tecnológicas de formação propostas pelo curso. 

� O número de vagas ofertadas nos últimos dois anos corresponde de forma plena à 

dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. 

� Os conteúdos curriculares possibilitam de forma satisfatória o desenvolvimento do perfil 

profissional e a formação do egresso. 

� O curso mantém programas sistemáticos de pleno atendimento ao discente, considerando 

os aspectos de autoatendimento, extraclasse e de atividades relacionadas ao ensino. 

Pontos com restrições 

� Há informações diferentes entre as que foram fornecidas no formulário e o PPC 

disponibilizado para consulta dos avaliadores. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Marketing 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Adequação a ser implementada na reformulação do PPC. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• É importante que o curso aprimore seu projeto de autoavaliação, levando em conta os 

resultados obtidos em diferentes relatórios internos da Universidade (CPA) e nos 

externos (Enade e outros), visando atingir, de maneira mais eficaz, seus objetivos de 

formação tecnológica e humana; 

• É importante que o curso aperfeiçoe, no seu PPC, as especificações explícitas nas 

DCN’s8 consideradas essenciais para o desenvolvimento de um curso de graduação 

com excelência acadêmica. São elas:  

1) Estruturas curriculares que se tornem mais flexíveis, interdisciplinares e 

atualizadas com o mundo do trabalho (relação teoria e prática); 

2) Conteúdos curriculares que fertilizem o desenvolvimento do perfil 

profissional, considerando os aspectos competências tecnológicas do 

egresso e cargas horárias; 

3) Metodologia que traduza as práticas pedagógicas comprometidas com a 

interdisciplinaridade, com a contextualização, com o desenvolvimento do 

espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. 

 

 

Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� O NDE é composto pelo coordenador do curso e por mais seis docentes, sendo que a 

maioria destes participam suficientemente da implementação e consolidação do PPC. 

� O colegiado está legalmente constituído e possui suficiente representatividade e 

participação nas decisões sobre assuntos acadêmicos. 

� O número total de alunos matriculados atualmente no curso é de 85 alunos, resultando em 

uma média excelente na proporção de alunos por docente contratado em regime de tempo 

integral. 

                                                           
8 Para mais informações, vide Parecer CNE/CES nº 436/2001, que trata do assunto: Cursos 

Superiores de Tecnologia – Formação de Tecnólogos. 
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Pontos com restrições 

� As atividades de pesquisa e práticas são insuficientemente desenvolvidas no âmbito do 

curso, considerando as competências e titulação do corpo docente e da oferta de pós-

graduação stricto Sensu consolidada pela IES. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Marketing 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• IC no formato atual não é compatível com curso de curta duração (5 semestres ou 

menos). 

• Verificar aproveitamento para as atividades e trabalhos realizados nas disciplinas 

semestrais 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• É importante ampliar o número de alunos envolvidos com a Iniciação Científica 

(IC), oferecendo a eles condições para a realização da pesquisa. 

•  

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� A IES dispõe de instalações físicas adequadas ao atendimento dos cursos oferecidos. 

� As instalações para docentes (salas de professores e de reuniões) estão equipadas 

segundo a finalidade e atendem suficientemente aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade 

proposta.  

� O curso oferece sala de trabalho comum equipada com computadores conectados à 

internet para o coordenador do curso e para os integrantes do NDE. 

� As salas de aula previstas para o curso estão equipadas segundo a finalidade e atendem 

plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessários à atividade proposta.  

� O acervo bibliográfico atende plenamente aos programas das disciplinas do curso. 

Pontos com restrições 

� Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (Dec. 

5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008)  
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Marketing 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Levantamento de novos softwares aplicáveis ao curso para aquisição pela PUC-SP. 

• A direção do Campus Santana dispõe de dossiê completo para adequação das 

instalações. Os procedimentos já estão em curso. 

• A nota 4 atribuída pelos avaliadores no reconhecimento do curso é um incentivo a 

mais pela excelência. No Enade obtivemos conceito 5, creio que ainda não 

igualado pelos demais cursos da PUC. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que o coordenador de curso receba e se atualize em relação às 

informações sobre o andamento das obras de acessibilidade no Campus Santana. 

• Para o aperfeiçoamento dos trabalhos educativos, é importante que se invista num 

trabalho de cooperação e parceria entre a Coordenação de Curso de Graduação e 

a(o) responsável pela Biblioteca. 

1.1.5 – SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL 
(Conceito final: 4) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Pontos positivos 

� No contexto educacional o PPC contempla as metas do PNE e considera o desenvolvimento 

econômico e a demanda do setor produtivo da região, a população do ensino médio e técnico 

local, a política institucional de expansão para a área tecnológica, bem como a implementação 

das políticas institucionais do PDI para o curso de maneira suficiente. 

� Os objetivos do Curso expressam de forma suficiente os compromissos institucionais de 

formação tecnológica e humana. 

� O perfil do egresso expressa plenamente as competências profissionais do egresso. 

Foi observado um estímulo à valorização da construção do espírito crítico e reflexivo ante 

a produção científica discente, com incentivos inclusive de bolsas de fomento a pesquisa. 

� O número de vagas ofertadas nos dois últimos anos correspondem excelente à dimensão 

do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES, e estão de acordo com o Ato 

Autorizativo, no entanto, foi observado um importante número de vagas ociosas (média 50 

vagas anuais). 
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� Quanto à estrutura curricular do curso, ela apresenta excelente flexibilidade, 

interdisciplinaridade, atualização com o mundo do trabalho e articulação da teoria. 

� Os conteúdos curriculares possibilitam de forma suficiente o desenvolvimento do perfil 

profissional,  

� A PUC Santana disponibiliza bolsas institucionais a docentes e técnicos administrativos, 

tem plano de carreira implementado e em total funcionamento.  

� A IES disponibiliza FIES e é aderida ao Prouni, no entanto, não há alunos contemplados com 

esta modalidade no curso. Vale ressaltar que, na 1ª turma oferecida do Curso de Gestão 

Ambiental, todos os alunos receberam bolsas integrais de estudo, devido ao convênio com a 

Fundação Willy Brandt. 

� A IES utiliza-se de 20 semanas letivas, com 6 dias (incluindo atividades no período da tarde 

do sábado), para contemplar o déficit de suas respectivas aulas (hora/aula) de 50min. 

� A IES mesmo sem o ato regulatório de reconhecimento de curso aprovado oferece EaD em 12 

disciplinas de sua matriz curricular (como por ex. tratamento de resíduos sólidos – 50% da carga 

horaria total da disciplina, e 100% em Projetos Integrados), como estratégia adicional para sanar 

déficit da hora/aula. 

Pontos com restrições 

� O processo de Autoavaliação foi evidenciado, sendo observado através de relatórios 

disponíveis a esta comissão, bem como aqueles apensos no sistema e-MEC e a reunião com 

CPA. No entanto, não foi evidenciadas ações saneadoras claras e concretas de 

necessidades evidenciadas no processo de autoavaliação. Os relatórios evidenciam 

potencialidades e fragilidades, no entanto, não foi detectado junto ao corpo discente ações 

saneadoras destas necessidades. Há portaria atualizada de nomeações dos membros da 

CPA pela direção geral da IES, mas não há representatividade discente. Na reunião com os 

alunos e egressos (a convite da IES), foram evidenciados relatos de desconhecimento total 

do processo de avaliação institucional, bem como a socialização de resultados levantados 

relatados pela IES. É baixo o percentual de participação docente (30%) e discente (10-20%) 

no processo avaliativo, conforme relato dos membros da CPA. 

� O número de vagas ofertadas nos dois últimos anos corresponde excelente à dimensão do 

corpo docente e às condições de infraestrutura da IES e está de acordo com o Ato 

Autorizativo, no entanto, foi observado um importante n° de vagas ociosas (média 50 vagas 

anuais) 

� O curso apresenta como característica forte e peculiar o caráter interdisciplinar e 

multidisciplinar de suas ações pedagógicas, no entanto, em relatos dos alunos é deficitário 

o desenvolvimento de aulas práticas no curso. 

� A IES não disponibilizou documentos que comprovem programas sistemáticos de 

atendimento ao discente, considerando os aspectos: atendimento extraclasse, apoio 

psicopedagógico e atividades de nivelamento, mas há relatos dos alunos a sua existência 

no campus central. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão ambiental 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Estamos estabelecendo uma parceria mais estreita com a CPA, com o  

objetivo de convidar a Comissão para realizar palestras para os  

docentes e discentes no sentido de esclarecer a importância dos  

processos avaliatórios. 

• Em parceria com a Comissão de Avaliação, formular instrumento de avaliação para 

aplicar no curso, com o objetivo de conhecer melhor o perfil, as expectativas dos 

nossos alunos; avaliar o próprio curso, com vista a possíveis reformulações do 

projeto pedagógico, e ainda realizar avaliação dos docentes. 

• Quanto às vagas ociosas, realizaremos Vestibular Social no meio do ano, desde 

que haja anuência da Reitoria e da Fundação São Paulo. 

• Quanto a ausência de informação do caráter interdisciplinar e multidisciplinar, 

vamos intensificar, isto porque, no decorrer do curso, foram realizadas diversas 

atividades que possuíam tal característica. Todas as atividades extra-sala são 

realizadas por pelo menos 03 professores de matérias diferentes, com trabalhos 

que se interligam. Pretendemos utilizar o Núcleo Docente Estruturante para 

estabelecer ações mais incisivas no sentido de evidenciar a inter e a 

multidisciplinariedade, inclusive elevando o número de trabalhos integrados. 

• Em relação ao atendimento ao discente, o PAC passou a atuar no campus desde o 

início das aulas no 1º Semestre de 2012, com todo o apoio psicológico, social e 

ainda de atividades de nivelamento. Esta Coordenação está presente 20 horas, 

realizando quando necessário encaminhamento dos alunos para apoio 

psicológico, aulas de reforço, etc., sendo que algumas demandas podem ser 

realizadas diretamente pelos alunos no Sistema. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• É importante esclarecer, quanto à composição da CPA, que a ressalva dos 

avaliadores de que não há representatividade discente está equivocada. Acredita-

se que os avaliadores se referiram a discentes do Campus Santana, pois os 

estudantes que integram a CPA são de outros campi. 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 
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Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� A composição do NDE, conforme atestado em reunião, está adequada. 

� Foram apresentadas algumas publicações por parte do quadro docente, observa-se no curso 

plenamente desenvolvimento de pesquisa e de inovação tecnológica, com participação de 

estudantes em Iniciação Científica, com bolsas do CNPq e da IES, além do TCC. 

Pontos com restrições 

� Sobre o NDE, participam da implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do 

Curso de forma insuficientemente, pois na política interna da PUC o NDE não tem 

autonomia para decisão de mudanças e implementações. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão ambiental 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• O Núcleo Docente Estruturante foi constituído por Ato do Diretor da Faculdade e 

possui agenda de reuniões.  

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• Aperfeiçoar o atendimento aos discentes, ampliando programas de atendimento 

extraclasse, de apoio psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento. 

 
 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� Possui sala de professores que atende de forma suficiente esta necessidade, com 

dimensão adequada, composta por mesa central, sem gabinetes individualizados para 

estudo, 2 desktops com acesso a internet e escaninhos com chave. 

� O curso tem, para o funcionamento das suas atividades, salas de aulas com 55 lugares, 

com adequada acústica, ventilação natural e por ventiladores, sem climatização e 

iluminação natural. 

� O acesso dos alunos a computadores acontecem diretamente nos laboratórios de 

informática (2), em ilhas de consulta disponível na Biblioteca Central. Foi identificado nos 

laboratórios de informática adequada nomenclatura e regulamento acessível. 

� A biblioteca possui rampa de acesso para deficientes (PNE), com ambiente de boa 

luminosidade, acervo devidamente catalogado, e a consulta/reserva do acervo pode ser 

feito via intranet pelos alunos. 
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Pontos com restrições 

� Não foi observada sala específica e identificada para reuniões dos docentes de tempo 

integral e do NDE. Durante a visita, não foi evidenciada sala da coordenação do curso, 

tendo a Direção justificado alegando que esta foi desativada naquele momento para 

recebimento da Comissão de Avaliação. Não foi ainda observado espaço para atendimento 

psicopedagógico, seja ele para atendimento coletivo e/ou individual. 

� Há setor de periódicos na forma impressa, no entanto, somente um periódico de assinatura contínua 

(Ex. Página 22), no entanto, há acesso a: Portal Capes, Revista Tribunais on line, Biblioteca Digital 

LEX. Não utiliza o Comut, nem sistema de permuta entre IES, ficando somente vinculado esta ação 

ao campus central da PUC. Os alunos têm acesso à biblioteca somente após as 14h. 

� Não há quiosques de consulta para o discente. 

� Todos os registros são informatizados, porém o arquivo físico discente somente na PUC 

Central (Monte Alegre). 

� Na conferência da bibliografia (amostragem), foi evidenciado um significativo número de 

títulos complementares não existentes na Biblioteca. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão ambiental 

 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Existe uma sala P03 específica para reuniões de docentes e do Núcleo Docente 

Estruturante, porém compartilhada com os demais cursos do campus. 

• O coordenador do curso possui uma sala, ou seja, a sala T06, que, porém, é 

compartilhada por todos os coordenadores de curso do campus. 

• Não há demanda pelo Comut no Campus Santana, pois este campus não abriga 

cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. Havendo interesse por parte de algum 

aluno de uso desse sistema, a Biblioteca do Campus Santana providencia o 

atendimento. 

• Alunos podem utilizar a biblioteca também no período matutino, desde que façam 

reserva antecipada.  

• As consultas pelos discentes podem ser realizadas nos laboratórios de informática. 

• A biblioteca procura prover, no menor prazo possível, todo título solicitado pela 

coordenação e/ou pelos professores do curso. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 
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• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 

Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pelas Bibliotecas. 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

1.2 – CURSOS DE BACHARELADO 

Os dados referentes aos cinco cursos de bacharelados avaliados foram 

organizados e sistematizados em quadros por dimensão avaliativa, situando também os 

campi onde os cursos estão sediados. 

 

Quadro – Cursos de Bacharelados Conceitos da Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Campus Barueri 
Campus 

Marquês de 
Paranaguá 

Campus 
Monte Alegre 

Indicador 

Fisioterapia 
Ciências 

Econômic
as 

Psicologia Sistemas de 
Informação 

Secretariado 
Executivo 
Trilíngue 

Implementação das 
políticas institucionais do 
PDI no âmbito do curso 

3 3 5 4 4 

Autoavaliação curso 3 3 3 2 4 
Atuação do coordenador 
do curso 3 4 5 3 5 

Objetivos do curso 
(destaque) 2 3 5 4 3 

Perfil egresso 2 3 5 4 3 P
P

C
: A

sp
ec

to
s 

ge
ra

is
 

Números de vagas 2 4 5 5 5 
Conteúdos curriculares 
(destaque) 3 3 5 4 3 

Metodologia 3 3 5 3 3 
Atendimento ao discente 3 3 3 2 4 
Estímulos a atividades 
acadêmicas 3 4 3 2 3 

Estágio supervisionado e 
prática profissional 

3 1 4 2 3 P
P

C
: A

sp
ec

to
s 

cu
rr

ic
ul

ar
es

 

Atividades 
complementares 3 4 5 4 4 

Conceito da Dimensão 1 3 3 4 3 4 
Obs.: Os critérios de análise dos indicadores da Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica – constam do 
Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) 2010 – MEC/Inep. 

A análise do quadro acima indica que, com exceção do Curso de Fisioterapia, 

os demais cursos foram muito bem avaliados nos seguintes indicadores: Adequação 

do número de vagas e Atividades complementares. E o indicador Implementação das 

políticas institucionais do PDI no âmbito do curso foi bem avaliado em 03 cursos.   
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Há destaque também para os cursos de Psicologia e Sistema de Informação, que 

receberam notas altas para os indicadores Objetivos do curso, Perfil de egresso e 

Conteúdos curriculares. 

Com exceção dos cursos de Psicologia (Barueri) e Secretariado Executivo 

Trilíngue, os demais cursos receberam conceitos abaixo do patamar de suficiência em 

diferentes indicadores. Foi o caso de Sistema de informação, com pontuação 02 em 

Autoavaliação de curso, Estímulo a atividades acadêmicas e Atendimento ao aluno. 

Também o Curso de Fisioterapia recebeu conceitos abaixo do considerado suficiente 

para os indicadores: Objetivos do curso, Perfil de egresso e Número de vagas. Destaca-

se a situação do Curso de Ciências Econômicas (Barueri), que teve o conceito 01 em 

Estágio supervisionado – mantido mesmo após o recurso, embora tenha havido 

reconhecimento de que as diretrizes do curso não exigem o estágio supervisionado e a 

prática profissional como parte da formação do profissional. 

Quadro – Curso de Bacharelados da Dimensão 2: Corpo Docente 

Campus Barueri 
Campus 

Marquês de 
Paranaguá 

Campus 
Monte 
Alegre  

Indicador 
Fisioterapia Ciências 

Econômicas Psicologia 
Sistemas 

de 
Informação 

Secretariado 
Executivo 
Trilíngue 

Composição do NDE 1 5 5 4 3 
Titulação e formação acadêmica 
do NDE 1 5 4 5 3 

Regime de trabalho do NDE 1 5 4 5 5 
Titulação e formação do coord. do 
curso 4 5 5 5 1 

Regime de trabalho do 
coordenador do curso 5 5 5 5 5 

A
d

m
in

is
tr

aç
ão

 A
ca

d
êm

ic
a 

Composição e funcionamento do 
colegiado de curso ou 
equivalente 

3 1 4 3 2 

Titulação do corpo docente 
(destaque) 4 5 5 5 5 

Regime trabalho do corpo 
docente (destaque) 5 5 5 5 5 

Tempo experiência de magistério 
superior ou experiência do corpo 
docente 

5 5 5 5 5 

P
er

fi
l D

o
ce

n
te

 

Pesquisa e produção científica 4 4 3 5 3 

Nº de vagas anuais autorizadas 
por docente equivalente a tempo 
integral 

5 5 5 5 5 

Alunos por turma em disciplina 
teórica 5 5 5 5 5 

C
o

n
d

iç
õ

es
 d

e 
tr

ab
al

h
o

 

Nº médio de disciplinas por 
docente 3 3 4 2 5 

Conceito da Dimensão 2 4 1 5 5 4 
Obs.:: Os critérios de análise dos indicadores da Dimensão 2  – Corpo Docente – constam do Instrumento de Avaliação de 
Curso de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) 2010, pp. 8 a 12 – MEC/Inep. 
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A Universidade é sempre muito bem avaliada na dimensão “Corpo Docente”. Os 

cursos receberam conceitos muito bons nos indicadores Titulação e Regime de trabalho 

do corpo docente, Tempo de experiência no magistério e Regime de trabalho do 

coordenador do curso. O indicador Titulação do coordenador, com exceção do Curso de 

Secretariado, também recebeu conceitos além do satisfatório. Os indicadores relativos à 

adequação do número de vagas e de alunos também foram muito bem avaliados em 

todos os cursos.  

No quesito envolvendo o NDE, com exceção do Curso de Fisioterapia, os bons 

conceitos indicaram êxito no processo de implantação. O processo de funcionamento 

ainda precisa de aperfeiçoamento em todos os cursos avaliados. Dois indicadores 

receberam avaliações mais baixas: Número médio de disciplinas por docente, e 

Composição e funcionamento de colegiado de curso, indicando necessidade de 

aperfeiçoamento. 

Quadro – Cursos de Bacharelado: Dimensão 3: Instalações Físicas 

Campus 

Barueri Marquês de 
Paranaguá 

Monte 
Alegre 

Indicador 

Fisioterapia Ciências 
Econômicas Psicologia Sistemas de 

Informação 

Secretariado 
Executivo 
Trilíngue 

Sala de professores e sala de 
reuniões 3 2 3 2 3 

Gabinetes de trabalho dos 
professores 2 2 3 2 3 

Salas de aula 3 4 3 5 4 
Acesso dos alunos aos 
equipamentos de informática 5 5 5 5 5 

In
st

al
aç

õe
s 

ge
ra

is
 

Registros acadêmicos 3 5 5 3 5 
Livros da bibliografia básica 
(destaque) 3 1 2 1 3 

Livros da bibliografia 
complementar 3 2 1 2 2 

B
ib

lio
te

ca
 

Periódicos especializados, 
indexados e correntes 5 4 5 5 4 

Laboratórios especializados 
(destaque) 2 5 4 5 4 

 

In
st

al
aç

õe
s 

e 
la

bo
ra

tó
rio

s 

Infraestrutura e serviços 
laboratórios especializados 2 5 3 5 4 

Conceito da Dimensão 3 3 1 3 1 4 

Obs.: Os critérios de análise dos indicadores da Dimensão 3 – Instalações Físicas – constam do Instrumento de Avaliação 
de Curso de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) 2010, pp. 13 a 17 – MEC/Inep. 

 

As análises do quadro acima indicam que, para os três campi avaliados, os 

conceitos altos no indicador Acesso dos alunos aos equipamentos de informática indicam 

investimentos, por parte da Universidade, numa política de tecnologia. Esses 
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investimentos também podem ser refletidos por meio de bons conceitos, com exceção ao 

Curso de Fisioterapia, obtidos nos indicadores Laboratórios especializados, seguido de 

Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados. 

A Biblioteca, tal como ocorreu nos Cursos Superiores de Tecnologia, recebeu destaque. 

Os itens a ela associados ficaram comprometidos em relação aos conceitos. O único quesito 

que recebeu conceito máximo foi a atualização da assinatura de periódicos especializados, 

indexados e correntes, que se encontram sob a forma impressa ou informatizada, que 

abrangem as áreas temáticas dos cursos avaliados. 

A seguir, são apresentados, de forma detalhada, os pontos positivos, os que 

precisam de investimento e as recomendações, propostas pelos coordenadores de curso 

e pela CPA, para o aperfeiçoamento de seus cursos. 

1.2.1 – CIÊNCIAS ECONÔMICAS COM ÊNFASE EM COMÉRCIO EXTERIOR  
(Conceito final: 4) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� Suficiente articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso, 

� Políticas institucionais do PDI suficientemente implementadas, 

� Autoavaliação funciona suficientemente, 

� Ações acadêmico-administrativas implementadas em decorrência dos relatórios produzidos 

pela autoavaliação, 

� Coordenador e vice-coordenador: plena dedicação à gestão do curso, caracterizada pelo 

atendimento aos discentes e docentes, inserção institucional da coordenação; dialogicidade, 

transparência e liderança no exercício das funções; acessibilidade a informações; 

conhecimento e comprometimento com o PPC. 

� Suficiente atendimento aos objetivos propostos e compromisso institucional. 

� Suficiente atendimento ao egresso, 

� Vagas ofertadas: número corresponde plenamente à dimensão do corpo docente e às 

condições de infraestrutura da IES, 

� Os conteúdos curriculares são suficientemente relevantes, atualizados e coerentes com os 

objetivos do curso e com o perfil do egresso.  

� A metodologia está suficientemente comprometida com o desenvolvimento do espírito 

científico e com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos, 

� Suficientes programas de atendimento extraclasse, de apoio psicopedagógico ao discente, e 

atividades de nivelamento, 
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� Estímulo aos discentes para a realização de atividades acadêmicas e eventos 

complementares; atividades complementares são abordadas, de forma plena, com temas 

pertinentes e complementares ao curso. 

Pontos com restrições 

� Maior integração entre a CPA e o curso no âmbito do fornecimento de informações mais 

específicas para o curso. 

� Nem o estágio supervisionado, nem a prática profissional estão previstos na matriz curricular 

do curso, mesmo como disciplina optativa, visto que as DCN’s de Ciências Econômicas assim 

o facultam, de maneira que, no PPC.  Apesar de se mencionar o estágio supervisionado e se 

disponibilizar um regulamento para esta atividade, havendo até uma comissão de estágios na 

IES, tal prática não é incentivada no âmbito do curso ou da IES. 

Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Ciências Econômicas com ênfase em Comércio Exterior 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Há total complementaridade entre as áreas e os temas abordados nas disciplinas 

focadas em Relação Internacionais e aquelas voltadas para a Economia. A PUC-

SP é a primeira universidade brasileira a oferecer esse tipo de formatação de 

curso (a modelo dos cursos de instituições internacionais). 

Resultado do recurso para a Dimensão 1 

(...) Estágio supervisionado e prática profissional, assim expressa, “não sendo o estágio 

supervisionado uma exigência legal para o curso, não pode ser avaliado para fins de 

pontuação do mesmo”. Entende este relator, terem agido os avaliadores em conformidade 

com o instrumento de avaliação, uma vez que não há no instrumento restrições para 

cursos que não exigem em suas diretrizes o estágio supervisionado e a prática 

profissional como parte da formação do profissional. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• É importante que o curso aperfeiçoe o atendimento aos discentes, ampliando 

programas de atendimento extraclasse, de apoio psicopedagógico ao discente e 

atividades de nivelamento. 
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Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� O corpo docente tem invejável titularidade e experiência no magistério superior. 

� Alunos por turma em disciplina teórica, no máximo 35, contemplado com a nota 5. 

Pontos com restrições 

� Ausência de colegiado de curso ou equivalente 

� Regime de trabalho dos professores como horistas 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Ciências Econômicas com ênfase em Comércio Exterior 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• O Regimento Geral da Universidade prevê claramente, nos art. 110 e 111, a 

constituição da Comissão de Coordenação Didática dos cursos, pelo Conselho da 

Faculdade. A comissão tem as atribuições de elaborar e manter sempre atualizado 

o projeto pedagógico do curso, elaborar o plano de curso e coordenar a sua 

implantação, indicar aos docentes e as eventuais alterações dos conteúdos 

programáticos, etc. 

• O equívoco da Comissão de Avaliadores deve-se ao fato de que, na carteira de 

trabalho dos professores, é utilizada a referência hora-aula para cada uma das 

categorias. Como as atribuições dos docentes podem variar de um semestre para 

outro, conforme as atividades assumidas, o número de alunos matriculados e, 

consequentemente, o número de turmas formadas também podem oscilar o 

cálculo para pagamento, sempre respeitando a categoria do contrato, isto é, 

tempo integral ou tempo parcial. Houve confusão dos avaliadores entre a relação 

trabalhista de tempo integral ou parcial, fixado pelo Estatuto. 

Resultado do recurso da Dimensão 2 

(...) dois problemas na Dimensão 2 “dois importantes fatos que, infelizmente, 

comprometeram a Dimensão, especialmente por envolver um item ‘indicador de 

destaque’. Referimo-nos a ausência de colegiado de curso ou equivalente, e ainda ao 

regime de trabalho dos professores”; há um equívoco por parte da Comissão de Avaliação 

que considerou o contrato de trabalho no aspecto da legislação trabalhista no que todos 

são horistas, sendo que para efeito de avaliação deve ser considerado a quantidade de 

horas semanais trabalhadas e a distribuição da atividades em classe e extraclasse. 

Quanto à existência de colegiado de curso foi constatado que há previsto no regimento a 

Coordenação Didática, mas que, conforme a própria interposição da PUC-SP “equivalem 

aos Núcleos Docentes Estruturantes”, assim agiu com acerto a Comissão de Avaliação ao 

atribuir o conceito 1 ao indicador 2.6. Há outro equivoco por parte da Comissão de 
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Avaliação que é relativo à interpretação de que docente equivalente a tempo integral é o 

número de docentes em regime de tempo integral e não o da soma das horas dos 

docentes dedicados aos cursos divididos por 40. Diante do exposto este relator é 

favorável as alterações dos conceitos de 1 para 5 dos indicadores: 2.3. Regime de 

trabalho do NDE; 2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso; 2.8. Regime de 

trabalho do corpo docente; e 2.10. Número de vagas anuais autorizadas por "docente 

equivalente a tempo integral". 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• É importante que o curso invista na implementação do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), responsável pela elaboração, pela avaliação e pelo 

acompanhamento dos projetos pedagógicos do curso, de acordo com as normas 

institucionais.  

 
Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� As salas de aula são amplas, bem arejadas, salubres, bem iluminadas, com ventiladores, 

boas carteiras para os alunos, com uso compartilhado de recursos multimídia. 

� Computadores disponibilizados mais do que suficientes. 

� Os registros acadêmicos são organizados de maneira excelente. 

� Os periódicos especializados são atuais, jornais especializados em número mais do que 

suficiente, acervo via bases eletrônicas.  

� O laboratório de informática atende de maneira excelente. 

Pontos com restrições 

� Ausência de gabinetes individuais para professores. 

� A Biblioteca não dispõe de número suficiente de exemplares. 

� Na literatura complementar: muitos livros indicados não são encontrados. 

� O acervo deveria contemplar mais diversidade. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Ciências Econômicas com ênfase em Comércio Exterior 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• A aquisição de títulos de livros é quantificada, levando em conta o número de 

alunos matriculados. O acervo da Biblioteca de Barueri é diversificado, com a 

finalidade de propiciar uma ampliação das fontes de pesquisa. Existe também um 
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suporte cooperativo entre as bibliotecas dos campi da PUC-SP, o qual dispõe de 

um serviço de malote para atender às solicitações de usuários. 

• No que se refere aos periódicos, estes são especializados, atuais, possuindo 

assinaturas de jornais especializados em números mais do que suficiente, bem 

como a disponibilidade de acervo via bases eletrônicas. 

• Quanto às instalações físicas, são bastantes modernas, amplas, novas, bem 

equipadas e ainda subutilizadas, já que diversos cursos ainda não foram abertos 

naquele campus. A PUC poderá disponibilizar fotos de todas as instalações, se 

necessário for, para comprovar que a realidade não corresponde à pontuação 

dada neste item. 

Resultado do recurso desta Dimensão 3 

(...) A Comissão de Avaliação se equivoca ao considerar o número de vagas em seu ato 

de autorização e não o número de alunos matriculados, conforme consta no instrumento 

de avaliação. Considerando os números de vagas ofertadas o conceito a ser atribuído ao 

indicador é 2, em função de que para cada bibliografia disponível há mais que dez vagas. 

As demais questões constantes da interposição nesta dimensão não merecem prosperar. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 

Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 

1.2.2 – FISIOTERAPIA 
(Conceito final: 3) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� Verificou-se a existência de políticas institucionais constantes no PDI, no âmbito do curso de 

forma adequada e respaldada no PPC. 

� A autoavaliação do Curso de Fisioterapia de forma suficiente. 

� A coordenadora do Curso de Fisioterapia dispensa 20 horas à gestão, desempenhando suas 

funções com transparência e liderança. 

� Os conteúdos curriculares e as metodologias utilizadas são suficientes, atualizadas e 

coerentes com os objetivos do curso e com o perfil do egresso. 
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Pontos com restrições 

� Engessamento da estrutura administrativa nas ações da Coordenação do Curso, que não 

apresenta autonomia nos processos decisórios, apesar da boa articulação com a gestão superior.  

� Ausência de estratégias acadêmico-pedagógicas fundamentadas para formação de um 

profissional generalista, crítico e reflexivo, pois, para as 48 disciplinas da formação específica, 

o curso possui somente quatro docentes graduados em Fisioterapia. 

� Quantidade exagerada de disciplinas por semestre letivo (12, 13 e até 14 disciplinas), o que, 

do ponto de vista didático-pedagógico, sobrecarrega o aluno, impedindo-o de realizar outras 

atividades acadêmicas paralelas às suas aulas. 

� Quantidade exagerada de disciplinas por docente, em média por quatro disciplinas por 

semestre. 

� Ausência de Clínica Escola. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Fisioterapia 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Nada há no relatório informações que indiquem o que é ou gera “engessamento da 

estrutura administrativa”. 

• A PUC-SP é uma universidade que prima pela democracia e que possui uma 

estrutura em que as decisões são tomadas colegiadamente. No nosso entender, 

esta estrutura colegiada representa salvaguardas e não engessamento. 

• Atualmente, o Curso de Fisioterapia possui 04 (quatro) docentes fisioterapeutas e 

apenas 01 (uma) turma para cada período. No entanto, já foi realizado Edital de 

Credenciamento para 04 (quatro) outras áreas da Fisioterapia, e a previsão de 

contratação para o segundo semestre deste ano é de 03 (três) dos docentes 

credenciados. O Curso de Fisioterapia encontra-se em fase de implantação, e a 

contratação de docentes fisioterapeutas tem ocorrido de maneira gradual, sendo 

proporcional ao número de turmas. O material que mostrava o plano de 

contratações foi apresentado para a Comissão Avaliadora, porém a mesma não o 

aceitou para análise. 

• O PPC de Fisioterapia da PUC-SP está em consonância com as DCN´s quanto à 

formação generalista, crítica e reflexiva dos nossos alunos. Acreditamos que essa 

formação não esteja prejudicada pelo número de docentes fisioterapeutas hoje em 

exercício (especialmente considerando que há planos de aumento deste numero), 

e há suficiente diversidade de disciplinas (que não abrangem única e 

exclusivamente a visão fisioterapêutica do paciente, do corpo e da clínica, mas 

sim a visão de outros profissionais, que fazem parte da equipe multidisciplinar), 

que, a nosso ver, garantem tal formação. 
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• Não há indicação nas DCN’s do Curso de Graduação em Fisioterapia sobre a 

existência de um número máximo de disciplinas por semestre. 

• Nossos alunos participam de projetos de extensão propostos pela Universidade, 

de iniciações científicas e da organização de eventos junto à Universidade, o 

que indicaria que os alunos não só conseguem acompanhar o curso, como 

também têm disponibilidade para outras atividades que incrementam a 

qualidade de sua formação. 

• O Curso de Fisioterapia da PUC-SP, como consta em seu Projeto Pedagógico, surgiu 

de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Barueri e a PUC-SP. Essa Prefeitura, 

a partir de demandas locais em saúde e educação, oferece à Universidade um 

campus e coloca à disposição todo o equipamento público de saúde. 

• Os Estágios Supervisionados do Curso de Fisioterapia da PUC-SP estão de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, já que asseguram a prática de 

intervenções preventiva e curativa nos diferentes níveis de atuação em 

instituições conveniadas, e, não há, portanto, a necessidade de possuir uma 

Clínica Escola. 

Resultados dos recursos na Dimensão 1  

(...) “Um engessamento da estrutura administrativa nas ações da Coordenação do Curso que 

não apresenta autonomia nos processos decisórios, apesar da boa articulação com a gestão 

superior.”  A IES afirma que existe autonomia da coordenação de curso, inclusive garantida 

nos dispositivos normativos internos e realça a figura do coordenador na PUC-SP. De todo 

modo, essa questão, por si só, não é capaz de alterar o conceito 3 atribuído ao indicador 1.1 

que trata do PDI como um todo e não só da coordenação de curso e seu papel. 

 (...) Sobre a autoavaliação a comissão relata que “existe uma CPA que realiza o trabalho de 

avaliação institucional incluindo a autoavaliação do Curso de Fisioterapia de forma suficiente.” 

As informações adicionais que a IES apresenta no seu recurso, sobre participação dos alunos 

no Enade, que não se enquadra no indicador avaliado, e sobre a Comissão Didática, no 

entanto estas não são suficientes para alterar o conceito 3 atribuído. 

(...) Continua o recurso contestando o afirmado pela Comissão sobre as estratégias 

acadêmicas, alegando que o curso possui corpo docente qualificado, entre outros. Nesta 

questão, o recurso guarda características de protesto sem, no entanto, mostrar em que os 

indicadores relacionados atendem além do referencial mínimo de qualidade previsto no 

instrumento de avaliação. 

(...) O recurso se detém na questão dos conteúdos curriculares inclusive anexando um 

gráfico sobre o desenvolvimento das atividades curriculares, mas não deixa claro como o 
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referencial mínimo de qualidade é superado, condição para que seja atribuído um conceito 

superior a 3. Ocorre que o relatado pela Comissão está coerente com o conceito 3 atribuído, 

visto que, para se auferir um conceito superior, teria que ser explicitado em que tais 

indicadores são cumpridos pela IES além do referencial mínimo. O recurso deixa a 

impressão de que ao se atender o referencial mínimo o conceito deve ser superior a 3. Ao 

abordar a questão do estágio, que recebeu conceito 3,novamente a IES contesta o conceito, 

mas não demonstra como o referencial mínimo é superado. Da mesma forma trata das 

atividades complementares. Posto isso, não se encontra no recurso elementos suficientes 

para alterar os conceitos atribuídos aos indicadores da Dimensão 1. 

Requisitos legais:  DCN  (...) é um ato legal visto que está dentro do escopo da autonomia 

da Universidade e deixa clara a equivalência destas atividades de preceptoria com o estágio 

supervisionado. Tendo-se em vista que esta é a objeção que determina o parecer negativo 

da Comissão sobre o dispositivo legal ...(DCN).., resta alterar este parecer considerando 

este requisito como atendido. Estágio Supervisionado (...) A Comissão emitiu parecer 

negativo baseada na mesma questão abordada no item 4.1 (DCN), portanto, deve-se 

considerar este dispositivo também como atendido. 

(...) Libras:  documento “Ato do Reitor nº 25-2010” este expediente é suficiente para 

considerar este dispositivo com atendido.  

(...) Carga horária mínima: O parecer negativo da Comissão neste dispositivo, também 

deve-se à não consideração da carga de estágio tratada no item 4.1, portanto, entende-se 

que a carga horária mínima está atendida. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• Aperfeiçoar o projeto de autoavaliação de curso, levando em consideração os 

resultados obtidos nos diferentes relatórios internos da Universidade (CPA) e nos 

externos (Enade e outros), visando atingir, de maneira mais eficaz, seus objetivos 

de formação. 

• Aperfeiçoar o atendimento aos discentes, ampliando programas de atendimento 

extraclasse, de apoio psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento. 

• É importante que o curso aproxime mais seu PPC das especificações explícitas 

nas DCN’s consideradas essenciais para o desenvolvimento de um curso de 
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graduação com excelência acadêmica. São elas: Objetivos do curso, Perfil de 

egressos, Conteúdos curriculares, Metodologia e Estágio supervisionado. 

 

Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� O desenvolvimento de pesquisa e de produção científica ocorre de forma suficiente.  

Pontos com restrições 

� Não há, no Curso de Fisioterapia, o Núcleo Docente Estruturante (NDE),  
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Fisioterapia 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Os Cursos de Graduação da PUC-SP possuem um colegiado de curso denominado 

de Comissão de Coordenação Didática. Até que a Universidade defina a composição 

específica destes NDE’s e sua relação ou justaposição com as Comissões Didáticas, 

a Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde definiu os docentes de cada 

Comissão Didática de seus cursos de graduação como NDE do curso. 

• Cabe às Comissões de Coordenação Didática as seguintes atribuições: I- Elaborar e 

manter atualizado o Projeto Pedagógico do Curso, a ser aprovado pelo Conselho da 

Faculdade; II- Elaborar, a partir do Projeto Pedagógico, o Plano de Curso, a ser 

aprovado pelo Conselho da Faculdade, bem como coordenar sua implementação; III- 

Analisar e indicar aos respectivos professores eventuais alterações de conteúdos 

programáticos, mediante aprovação pelo Conselho da Faculdade, buscando a 

integração e a articulação entre esses mesmos conteúdos. Portanto, as atribuições do 

Núcleo Docente Estruturante, definidas pela Resolução no 01, de 17 de junho de 

2010, coincidem com as da Comissão de Coordenação Didática. 

Resultado do recurso de Fisioterapia 

(...) NDE: De conformidade com o exposto na análise da Dimensão 2 deste parecer, 

entende-se que não há NDE no curso avaliado em acordo com previsto no instrumento de 

avaliação, portanto, fica mantido o parecer da Comissão. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 
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• É importante que o curso continue a investir na implementação do NDE, 

responsável pela elaboração, pela avaliação e pelo acompanhamento dos projetos 

pedagógicos do curso, de acordo com as normas legais já definidas pela 

Universidade. 

 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� Todas as instalações têm boa iluminação, acústica e climatização artificial.  

� As instalações para docentes atendem suficientemente aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida. 

� O processo de registros acadêmicos é informatizado e está implantado, com garantia de 

atualização, confiabilidade e eficiência, e o acesso aos corpos docente e discente é suficiente. 

Pontos com restrições 

� Ausência de gabinetes para os docentes. 

� Ausência de laboratórios para Bioquímica, Histologia, Genética, Embriologia, Biologia e Biofísica. 

� Inexistência de vários materiais/equipamentos necessários ao atendimento à proposta 

pedagógica para formar um profissional generalista, crítico e reflexivo. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Fisioterapia 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• O Curso de Fisioterapia possui, além das salas de professores e da sala de 

reuniões, a sala para a coordenadora de curso, o laboratório de pesquisa (sala 

que os docentes podem utilizar para orientar seus alunos de Iniciação Científica, 

TCC) e duas salas multiuso para atendimentos individuais e em grupo.  

• O Curso de Fisioterapia possui 02 (dois) laboratórios: o Laboratório de Anatomia, 

que atende a todas as disciplinas de Anatomia; e o Laboratório de Fisiologia, que 

atende as disciplinas de Biologia, Embriologia e Genética e de Fisiologia e 

Histologia. O Laboratório de Fisiologia possui microscópios e lâminas para as 

aulas das disciplinas previamente citadas, além de outros materiais. Ainda existe 

uma sala específica para a Fisioterapia, denominada “Sala Especial do Curso de 

Fisioterapia”, e não “Sala Multifuncional”, como descrito no Relatório de Avaliação. 

Resultado do recurso de Fisioterapia 

(...) No seu recurso, a IES não contesta a ausência destes laboratórios, apena informa 

que possui uma “sala especial” “onde de fato são realizadas atividades práticas de 

diversas disciplinas, cumprindo uma grade horária pré-determinada e apropriada para 
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atender todas as disciplinas”. O recurso da IES não chega a contestar o conceito atribuído 

aos indicadores que tratam dos laboratórios. 

(...) ficam mantidos os conceitos atribuídos aos diversos indicadores desta dimensão, visto 

que, estão coerentes com o relatado. A Comissão registrou que o curso não atende aos 

requisitos 4.1 (DCN’s), 4.2 (Estágio), 4.3 (Libras), 4.4 (carga horária) e 4.7 (NDE). 

(...) Requisitos legais do documento: reforma do relatório da Comissão de Avaliação, 

alterando-se o “não” atribuído aos dispositivos legais 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4para "sim". 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 
aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 
Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 

• Reavaliar a constituição dos Laboratórios Especializados compatibilizando as 
exigências legais com a proposta do curso. 

1.2.3 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO  

(Conceito final: 3) 

1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� Existe plena articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso; e as políticas 

institucionais para o curso, constantes do PDI, estão plenamente implementadas 

� Existe suficiente dedicação do coordenador à gestão do curso, caracterizada pelo 

atendimento aos discentes e docentes; inserção institucional da coordenação; dialogicidade, 

transparência e liderança no exercício das funções; acessibilidade a informações; 

conhecimento e comprometimento com o PPC. 

� A efetiva implementação do curso demonstra pleno atendimento aos objetivos propostos e 

expressam os compromissos institucionais em relação ao ensino e à extensão. 

� A efetiva implementação do curso demonstra pleno atendimento ao perfil do egresso proposto. 

� Há excelente correspondência entre o número de vagas ofertado, a dimensão do corpo 

docente e as condições de infraestrutura da IES. 

� Os conteúdos curriculares são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do curso 

e com o perfil do egresso; e verifica-se um pleno dimensionamento da carga horária para o 

seu desenvolvimento. 

� A metodologia utilizada no curso está suficientemente comprometida com o desenvolvimento 

do espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos e cidadão. 



 

   PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional da PUC-SP – Ano-Base 2011 

49 
 

� Estão sendo abordados, de forma plena, nas atividades complementares, temas pertinentes e 

complementares ao curso, assim como temas transversais. 

Pontos com restrições 

� Ampliação da participação dos discentes no processo avaliativo.  

� O curso implementou, de forma insuficiente, programas de atendimento extraclasse, de apoio 

psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento. 

� Requisito legal: Não atende cumprimento das DCN’s 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Sistemas de Informação  

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso (conforme 
recurso encaminhado ao MEC/Inep pelo curso) 

• Sobre a baixa adesão dos alunos no processo de autoavaliação e nº reduzido de 

consulta aos discentes sobre a qualidade do Curso, foge ao controle da IES, uma 

vez que independe da vontade da IES. Deve ser informado, entretanto, que a 

avaliação realizada pelos estudantes é um dos instrumentos de avaliação do 

desempenho didático- pedagógico do docente da PUC-SP. Acompanhada pela 

CPA essa avaliação consta do Regimento Geral, § único do art. 267. 

• Atendimento ao discente. A comissão de Avaliadores restringiu-se a informar que a 

IES implementou de forma insuficiente programas de atendimentos extraclasse, 

psicopedagógico e atividades de nivelamento são realizadas de forma ad hoc, por 

meio de acordos informais entre alunos e professores, e não de forma 

institucionalizada. Em relação ao serviço de apoio psicopedagógico, este é 

oferecido a todos os estudantes da Universidade por meio do PAC. O acesso ao 

PAC é irrestrito e pode ser feito por meio do site da PUC_SP, o que significa dizer 

que o fato de estar sediado a 8km do local onde o Curso de sistema de 

Informação é ministrado não obsta o acesso aos diversos serviços desenvolvidos 

pelo referido programa, posto que, é disponibilizado. O campus Marques de 

Paranaguá há atendimento  individual do estudante, pela diretoria de Assuntos 

Comunitários. Os estudantes também são atendidos pelos professores através da 

plataforma Moodle. 

Resultado do recurso  

(...) A interposição da IES relativa à dimensão 1 questiona o conceito 2 atribuído ao 

indicador 1.2 - Autoavaliação do curso, alegando que a baixa participação dos estudantes 

“foge aos controles institucionais (...)”. (...) No entanto deixa de fazer outras considerações 

constantes do relatório da avaliação, tais como, “os alunos afirmaram desconhecer o 

significado e o trabalho da CPA, e que os resultados das avaliações internas são 
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divulgados de forma insuficiente. (...) que só foram consultados duas vezes sobre a 

qualidade do curso, uma em 2008 e outra 10 dias antes da chegada da comissão do 

INEP”. Diante disto mantenho o conceito atribuído pela Comissão de Avaliação. Diante 

disto mantenho o conceito atribuído pela Comissão de Avaliação. 

 (...) Também questiona o conceito 2 atribuído aos indicadores 1.9 - Atendimento ao discente, 

1.10 - Estímulo a atividades acadêmicas e 1.11 - Estágio supervisionado e prática profissional, 

sem, contudo, trazer elementos que justifiquem as alterações pleiteadas. 

 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 
se encontram no patamar mínimo de qualidade; 

• É importante que o curso aperfeiçoe seu projeto de autoavaliação de curso, 
levando em consideração os resultados obtidos nos diferentes relatórios internos 

da Universidade (CPA) e nos externos (Enade e outros), visando atingir, de 
maneira mais eficaz, seus objetivos de formação; 

• É importante que o curso aperfeiçoe o atendimento aos discentes, ampliando 
programas de atendimento extraclasse, de apoio psicopedagógico ao discente e 
atividades de nivelamento. 

Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� O NDE é composto pelo coordenador do curso e por cinco (5) outros docentes do curso, tendo 

todos eles participado da implantação do PPC, mas com participação plena em sua 

consolidação. 

� 100% dos membros do NDE têm titulação acadêmica em programas de pós-graduação stricto 

sensu, sendo 80% doutores e 20% mestres.  

� 100% dos docentes do NDE são contratados em regime de tempo parcial ou integral, e, desse 

conjunto, 83% em tempo integral; além disso, a Instituição demonstra compromisso com a 

permanência dos docentes do NDE, uma vez que todos eles são docentes da Instituição há 

pelo menos 20 anos. 

Pontos com restrições 

� Excesso de turmas por professores Os professores do corpo do docente do curso têm, na 

Instituição, em média, 3,8 turmas no semestre 2011, tendo sido observado casos de 

professores com até 9 turmas na Universidade. 

� O coordenador reserva apenas duas horas semanais para atendimento direto aos alunos, 

conforme comunicado visual afixado na porta da coordenação do curso. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Sistemas de Informação 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso(conforme 
recurso encaminhado ao MEC/Inep pelo curso) 

• Sobre a atuação do coordenador: suficiente dedicação do coordenador à gestão do 

curso, caracterizada pelo atendimento aos discentes e docentes. Entretanto, a nota 
atribuída foi 3 sem que houvesse maiores esclarecimentos por parte dos avaliadores. 
Diante disso, entende-se que a nota  atribuída deve-se ao fato do coordenador reservar 

apenas duas horas para esses atendimentos. Deve ser salientado que o horário afixado 
para atendimento dos alunos é apenas uma forma de organização do horário, para que 
estes fiquem concentrados, sendo uma exigência da Direção da Faculdade, quanto ao 

número mínimo de horas de atendimento. 

Resultado dos recursos 

(...) IES questiona o conceito 3 atribuído ao indicador 1.3 Atuação do coordenador do 

curso, no entanto, não traz elementos novos que justifiquem alteração do conceito. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 
se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• É importante que o curso aperfeiçoe o atendimento aos discentes, ampliando 
programas de atendimento extraclasse, de apoio psicopedagógico ao discente e 
atividades de nivelamento. 

 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� As salas de aula do curso estão equipadas segundo a finalidade e atendem, de forma 

excelente, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação 

e comodidade necessários à atividade desenvolvida. 

� Existe processo de registros acadêmicos informatizado e implantado, com garantia de 

atualização, confiabilidade e eficiência, e o acesso aos corpos docente e discente é suficiente. 

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou 

informatizada, estão atualizados em sua maioria nos últimos três anos, abrangem as 

principais áreas temáticas e estão distribuídos entre as principais áreas do curso. 

� Os laboratórios especializados possuem regulamento específico, destinam-se à realização 

das aulas práticas, e atendem, de forma excelente, às demandas do curso 

Quando os espaços, equipamentos e serviços destinados aos laboratórios especializados 

atendem, de forma excelente, às atividades ali desenvolvidas. 
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Pontos com restrições 

� Insuficiência aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade necessários à atividade desenvolvida no gabinete de coordenação de curso. 

� Insuficiência aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida pelo NDE . 

� Na Biblioteca, há um número insuficiente de exemplares de livros referenciados nas 

bibliografias básicas de muitas disciplinas.  
� Algumas das disciplinas não trazem o número mínimo de três referências de bibliografia básica.  

� O acervo atende, insuficientemente, às indicações bibliográficas complementares referidas 

nos programas das disciplinas 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Sistemas de Informação  

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso (conforme 
recurso encaminhado ao MEC/Inep pelo curso) 

• No que se refere as instalações das salas dos professores, informamos que o 

Campus Marques de Paranaguá apresenta uma estrutura com diversas salas de 

aulas disponíveis, e equipadas com retroprojetores, e mesmo laboratórios , onde 

as reuniões dos núcleos docentes estruturantes (NDE’s) dos Cursos podem 

ocorrer. As reuniões ocorrem em períodos em que há grande disponibilidade de 

espaços. Ademais, as salas de reuniões da Direção do Campus, que são amplas 

e apresentam toda a infraestrutura necessária, podem também ser utilizadas para 

as reuniões dos NDE’s dos Cursos. 

• Considerando que a própria Comissão reconhece que o acervo está atualizado, 

informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES, e que oferece um bom 

número de exemplares, o conceito desta Dimensão não poderia ter sido1. 03 

disciplinas foram apontadas com problemas – essas disciplinas serão oferecidas 

pela primeira vez no 2º semestre de 2011, e, portanto a Biblioteca ainda não 

recebeu todos os exemplares. As bibliotecas contam ainda com o software Aleph - 

sistema integrado de biblioteca que possibilita o gerenciamento de toda a 

prestação de serviços  de forma compartilhada e padronizada, permitindo o aluno 

consultar, renovar, reservar e visualizar o catalogo de todas as bibliotecas. 

Resultado dos recursos 

IES questiona os conceitos atribuídos aos indicadores: 3.1. Sala de professores e sala de 

reuniões (conceito 2); 3.2 - Gabinetes de trabalho para professores (conceito 2);  3.6 – 

Livros da bibliografia básica (conceito 1); e, 3.7. Livros da bibliografia complementar 

(conceito 2). Os questionamentos referentes aos indicadores 3.1 e 3.2 não merecem 

prosperar, uma vez que a disponibilidade de sala de aula para reunião não justifica a falta 

de sala de trabalho para os docentes em regime de tempo integral. Quanto aos 
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indicadores 3.6 e 3.7 a falta de livros no acervo da unidade em que ocorre o curso, 

confirmada pela IES, justifica os conceitos atribuídos. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 

Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

1.2.4 – PSICOLOGIA BARUERI  
(Conceito final: 4) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� Demonstra uma organização didático-pedagógica em consonância com as DCN’s de 2004 

e com o PDI, ao reconhecer a necessidade de produzir conhecimento qualificado e de 

formar profissionais técnicos e científicos em campos do conhecimento capazes de 

contribuir para a mudança social, abertos aos questionamentos mais urgentes, fundados 

no homem e na sociedade, e à prestação de serviços, especialmente à comunidade de 

Barueri 

� O PPC contempla a diversidade teórica, metodológica e de campo de atuação, uma vez 

que a matriz curricular oferece disciplinas voltadas para diferentes abordagens teóricas 

como Psicologia Comportamental, Fenomenológica, Analítica, Psicodramática e 

Psicanálise, além de estágios em áreas distintas, os quais convivem na busca do diálogo e 

do respeito à diversidade de condições e ás necessidades que envolvem o ser humano.  

� Atenção especial deve ser dada à revisão das referências bibliográficas que constam nos 

planos de curso. Além do Programa Institucional de Iniciação Científica, o pensamento 

científico, as bases epistemológicas e os diferentes modelos de pesquisa são abordados 

na formação geral e refinados nas disciplinas eletivas de pesquisa, demonstrando a 

preocupação com uma sólida formação científica e com a possibilidade de o aluno vir a 

contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como área de conhecimento científico.  

� O TCC consiste na realização individual e orientada de uma investigação em Psicologia 

proposta pelo próprio aluno. 
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Pontos com restrições 

� Não houve indicação de problemas por parte dos avaliadores externos para essa 

dimensão avaliada. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Psicologia – Barueri 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

 
Dimensão 2: Corpo Docente 

Pontos positivos 

� O NDE é composto pelo coordenador de curso e por quinze professores, tendo parte deles 

participado da implantação do PPC e participa da sua consolidação de forma excelente. 

� A participação docente no processo de tomada de decisões sobre assuntos acadêmicos do 

curso inicia-se nas instâncias colegiadas dos quatro Departamentos que compõem o Curso 

de Psicologia e, em seguida, são discutidas na Comissão Didática do curso, havendo plena 

participação docente. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Psicologia – Barueri 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� A sala de professores está equipada segundo a finalidade e atende suficientemente aos 

requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade necessários às atividades desenvolvidas. 

Pontos com restrições 

� O acervo da Biblioteca precisa ser atualizado e redimensionado para atender 

adequadamente ao curso.  

� O acervo da bibliografia não atende às indicações bibliográficas complementares referidas 

nos programas das disciplinas. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Psicologia – Barueri 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Solicitado aos professores que revisem os planos de estudo e os atualizassem. 

• Solicitamos da Diretora da Faculdade que cobre dos docentes a atualização dos 

programas e das referências bibliográficas. 

• A Prograd poderia desenvolver material de orientação para os professores. 

• Solicitamos doações e conseguimos melhora na biblioteca. 

• Após receber os programas das disciplinas atualizados, encaminhá-los à biblioteca. 

• A vice-coordenadora fará, com a bibliotecária do campus, a revisão das 

bibliografias básicas e complementares das disciplinas. As irregularidades 

referentes à apresentação da bibliografia, obras não disponíveis na biblioteca e 

indicação de obras esgotadas serão encaminhadas às equipes. 

• Melhorar as condições de cadastro da biblioteca. 

• Necessidade de criação de uma clínica psicológica no campus. 

• Encaminhamento da demanda à direção da FACHS para providências. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 

Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 

1.2.5 – SECRETARIADO EXECUTIVO TRILÍNGUE  
(Conceito final: 4) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� A estrutura da grade curricular e a inexistência de profissionais graduados em Secretariado 

Executivo, aliada ao reduzido número de alunos no curso, dificultam o alcance dos objetivos 

propostos e a efetivação dos elementos constitutivos do perfil do egresso de maneira integral.  

� Existe articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso. 

� As políticas do PDI mostram-se implementadas. 

� Existência de mecanismos de autoavaliação suficientemente implementados no curso, com a 

participação de docentes, coordenação de curso, órgãos colegiados (CPA e NDE) e acadêmicos. 

� Quanto à atuação do coordenador, destaca-se que atende de forma plena à necessidade do 

curso, com relação a: gestão, atendimento aos discentes e docentes; inserção institucional da 
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coordenação; dialogicidade, transparência e liderança no exercício das funções; 

acessibilidade a informações; conhecimento e comprometimento com o PPC. Destaca-se a 

experiência profissional da coordenadora do curso de SET, atuando como secretária 

executiva em organizações, o que possibilita uma melhor relação teoria–prática no processo 

de formação dos acadêmicos. 

� O projeto pedagógico do curso apresenta objetivos claramente especificados 

� Os conteúdos curriculares apresentam aspecto inovador em sua concepção, valorizando a 

interdisciplinaridade. 

� Percebeu-se que o número de vagas ofertadas corresponde à dimensão do corpo docente e 

às condições de infraestrutura da IES. 

� A metodologia utilizada está adequada com o desenvolvimento do espírito científico e com a 

formação profissional dos acadêmicos. 

� Verificou-se a existência de atendimento extraclasse, apoio comunitário e psicopedagógico ao 

discente de forma plena, e o pleno estímulo aos discentes para a realização de atividades 

acadêmicas e eventos complementares, bem como à participação em eventos externos 

(congressos, seminários, palestras, etc.), com divulgação, preparação e apoio.  

� As atividades complementares estão sendo abordadas de forma suficiente. 

� O NDE foi formado com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do curso, funcionando 

de modo suficiente 

Pontos com restrições 

� A estrutura da grade curricular e a inexistência de profissionais graduados em Secretariado 

Executivo, aliada ao reduzido número de alunos no curso, dificultam o alcance dos objetivos 

propostos e a efetivação dos elementos constitutivos do perfil do egresso de maneira integral.  
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Secretariado Executivo Trilíngue 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Os cursos de Secretariado Executivo Trilíngue são oferecidos somente pela Fecap 

– Fundação Escola do Comércio Álvares Penteado e pela PUC-SP, nessa 
modalidade na capital. A primeira, em três anos, com 2.940 horas, com aula aos 
sábados, mensalidade de R$ 773,00. A segunda, em quatro anos, com 2.936 

horas, mensalidade de R$ 1.450,00. O Curso de Secretariado Executivo Trilíngue 
– SET, em vigor, não apresentou o resultado esperado. Foram abertas apenas 
duas turmas: em 2007, 19 alunos matriculados, tendo 23 inscritos de 1ª opção; 25 

inscritos, de 2ª opção, num total de 48 possíveis candidatos; e em 2009, 10 alunos 
matriculados, tendo 14 inscritos de 1ª opção, 33 inscritos de 2ª opção, num total 
de 47 possíveis candidatos. Não houve abertura de turma nos anos de 2008 e 

2010. Naquele ano, tivemos 07 inscritos de 1ª opção; 15 inscritos de 2ª opção; 21 
inscritos de 3ª opção, num total de 43 possíveis candidatos. Em 2010, tivemos 10 
inscritos de 1ª opção; 21 inscritos de 2ª opção, num total de 31 possíveis 

candidatos. Nesses dois anos, as matrículas efetivadas foram inferiores a 15 
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candidatos, número permitido pela Universidade para abertura de turma. Os dados 
acima foram fornecidos pela Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da PUC-
SP, em 13.07.10. Como o Curso de Secretariado está em processo de reforma, 

novamente, o SET não foi oferecido em 2011. A Coordenação buscou saber as 
razões por que os demais inscritos não efetivaram a matrícula, e as respostas 
apontaram para o alto custo da mensalidade, razão pela qual esses candidatos de 

primeira opção foram cursar Secretariado em outras Universidades. Cabe explicar 
que, normalmente, as próprias alunas é que arcam com o pagamento de seu 
estudo, ainda que seja comum o fato de elas serem absorvidas pelo mercado de 

trabalho tão logo iniciam o curso, mas o piso salarial da categoria não é suficiente 
para cobrir os gastos com a Universidade. Nestes 4 anos, as dificuldades dos 
alunos para manterem-se no curso, segundo seus relatos, é o fator financeiro. Os 

alunos que permanecem matriculados afirmam, categoricamente, que se mantêm 
no curso em razão do alto conceito da Universidade, comparativamente falando. 

• O Departamento de Português, da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e 
Arte – Faficla da PUC-SP nomeou comissão formada por professores doutores 
para reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso, para uma proposta mais 

exequível, de modo a atender não só o atual mercado de trabalho, mas também a 
necessidade de uma formação mais tecnológica e humanista, num curso espaço 
de tempo, em nível de graduação, que seja compatível com a realidade 

econômico-financeira do aluno. 

• O SET já deixou de ser oferecido, em 2011, em função do histórico dos anos 

anteriores (2008 e 2010 não formou turma), e já está extinto.  

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos. 

• É importante que o curso aproxime seu PPC das especificações explícitas nas 

DCN’s consideradas essenciais para o desenvolvimento de um curso de 

graduação com excelência acadêmica. São elas: Objetivos do curso, Perfil de 

egressos, Conteúdos curriculares, Metodologia e Estágio supervisionado. 

 

Dimensão 2: Corpo docente 

Pontos positivos 

� O Curso de Secretariado Executivo Trilíngue tem colegiado devidamente composto pela 

coordenação do curso, docentes e discentes operando de maneira suficiente. 

� No geral, o corpo docente tem excelente nível de experiência no ensino superior.  

� Há suficiente desenvolvimento de pesquisa e produção científica no curso. 
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Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Secretariado Executivo Trilíngue 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos. 

• É importante que o curso continue a investir na implantação do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), responsável pela elaboração, pela avaliação e pelo 

acompanhamento dos projetos pedagógicos do curso. 

• Para o aperfeiçoamento do curso, é importante envolver alunos em projetos de 

Iniciação Científica (IC). 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� Os ambientes destinados a sala de professores e reuniões são em quantidade satisfatória, 

equipados segundo a finalidade, e atendem adequadamente aos requisitos de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade 

proposta.  

� O curso disponibiliza inúmeros laboratórios de informática, Destaca-se que são máquinas 

novas, em bom estado de conservação, com acesso à internet, à Central de Cópias, com 

wireless em todas as dependências da IES, atendendo plenamente às atividades 

propostas. 

� As instalações da Biblioteca Central se perfilam adequadas quanto ao espaço físico, com 

espaços para estudos individuais e em grupo, atendendo de forma suficiente ao acervo 

necessário para o reconhecimento do curso. 

� No que se refere aos periódicos, foi constatada a existência da totalidade dos 

especializados na área, e em quantidade satisfatória, dos periódicos em áreas 

complementares ao Secretariado, mas de igual importância para formação do aluno. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Secretariado Executivo Trilíngue. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos. 

• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 

Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 
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2 – PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO 

2.1 – CURSOS DE LICENCIATURA/ BACHARELADO 

Este item do relatório analisa a associação entre as diferentes dimensões 

avaliativas – Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica; Dimensão 2: Corpo 

Docente e Corpo Técnico-Administrativo; e Dimensão 3: Instalações Físicas – bem como 

um conjunto de Requisitos legais e normativos definidos para o processo de renovação e 

reconhecimento de curso. Algumas conclusões da CPA e recomendações podem ser 

apontadas a partir desses resultados. 

Os dados referentes aos sete cursos para o processo de renovação do 

reconhecimento foram organizados e sistematizados em quadros, que consideraram a 

dimensão avaliativa e os indicadores/conceitos definidos para cada um dos cursos avaliados. 

Quadro – Cursos de Licenciatura/ Bacharelado: Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Curso 

Campus Monte Alegre Indicador / Conceito 

Implementação das políticas institucionais constantes no PDI*, no âmbito 
do curso. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando existe adequada 
articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso; e as políticas 
institucionais para o curso, constantes no PDI*, estão adequadamente 
implementadas.  
Funcionamento de instância(s) coletiva(s) de deliberação e discussão de 
questões inerentes ao desenvolvimento e qualificação do curso. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando a(s) instância(s) 
coletiva(s) de deliberação do curso prevista(s) nos documentos oficiais da 
instituição, e verificada(s) in loco, têm constituição e atribuições que lhe(s) 
conferem funcionamento, representatividade (inclusive dos discentes) e 
adequada importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos do curso.  
Coerência do PPC* e do currículo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais*. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando o PPC* apresenta 
conteúdos curriculares adequadamente definidos, atualizados e coerentes 
com os objetivos do curso, com o perfil do egresso e com o 
dimensionamento da carga horária, sendo complementados por atividades 
extraclasse; e quando há adequada coerência do currículo com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais* (quando estas existirem). 
Adequação e atualização das ementas, programas e bibliografias dos 
componentes curriculares, considerando o perfil do egresso. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando as ementas, os 
programas e a bibliografia indicada das disciplinas / unidades curriculares* 
estão adequadamente atualizados e coerentes com o perfil do egresso. 
Adequação dos recursos materiais específicos do curso (laboratórios e 
instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta curricular. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando os laboratórios, 
instalações específicas, equipamentos e materiais necessários à 
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realização das atividades acadêmicas do curso estão implantadas e em 
funcionamento, em quantidade e qualidade adequadamente coerentes e 
compatíveis com a proposta curricular.  
Coerência dos procedimentos de ensino- aprendizagem com a concepção 
do curso.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando os procedimentos, a 
metodologia de ensino e os processos de avaliação implementados estão 
adequadamente coerentes com a concepção do curso e refletem 
adequadamente o compromisso com a interdisciplinaridade*, com o 
desenvolvimento do espírito científico e com a formação de sujeitos 
autônomos e cidadãos. 
Atividades acadêmicas articuladas à formação: a) prática profissional e/ou 
estágio (NSA*); b) trabalho de conclusão de curso (TCC*) (NSA*); c) 
atividades complementares e estratégias de flexibilização curricular.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando existem mecanismos 
institucionalizados de acompanhamento e cumprimento das atividades de 
prática profissional e/ou estágio, funcionando adequadamente; 
mecanismos adequadamente coerentes e efetivos de acompanhamento e 
de cumprimento do trabalho de conclusão de curso; e quando os 
mecanismos de acompanhamento e de cumprimento das atividades 
complementares, previstos no PPC* e efetivamente implantados, são 
adequadamente coerentes. 
Ações implementadas em função dos processos de autoavaliação e de 
avaliação externa (Enade e outros).  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando foram adequadamente 
implementadas ações acadêmico-administrativas, em decorrência dos 
relatórios produzidos pela autoavaliação e pela avaliação externa (Enade* 
e outros). 
Conceito da Dimensão 1 5 3 4 4 4 5 5 
Fonte: Relatórios de avaliação externa – in loco. 

As análises do quadro anterior indicam que a dimensão “Organização Didático-

Pedagógica”, para os cursos que participaram dos processos de renovação do 

reconhecimento, com exceção do Curso de Inglês, foi muito bem avaliada. 

Quadro – Cursos de Licenciatura/Bacharelado – Dimensão 2: Corpo Docente, 
Discente e Técnico-Administrativo 

Campus Monte Alegre 
Indicador / Conceito 

Formação acadêmica, experiência e dedicação do coordenador à 
administração e à condução do curso. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando o coordenador possui 
graduação e titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação 
Stricto Sensu na área do curso; experiência de magistério superior de 
cinco (5) anos; de gestão acadêmica de dois (2) anos e dedica, pelo 
menos, 20 horas semanais à condução do curso. 
Caracterização (tempo de dedicação e de permanência sem interrupção), 
composição e titulação do Núcleo Docente Estruturante (NDE*).  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando todos os professores 
que constituem o NDE* possuem titulação acadêmica obtida em 
programas de pós-graduação stricto sensu e, destes, 50% têm título de 
Doutor e 40% atuam ininterruptamente no curso desde o último ato 
regulatório. 
Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao curso.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando, pelo menos, 50% dos 
docentes do curso têm titulação obtida em programas de pós-graduação 
stricto sensu – sendo que, dentre estes, 40% são doutores e 20% são 
contratados em tempo integral – e os titulados têm, pelo menos, quatro (4) 
anos de experiência acadêmica no ensino superior (considerar apenas as L
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horas destinadas para as atividades da Mantida à qual pertence o curso). 
Produção de material didático ou científico* do corpo docente.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando 60% dos docentes do 
curso produziram material didático ou científico * nos últimos três (03) 
anos, correspondendo essa produção, em média, a três (3) materiais por 
docente. 
Adequação da formação e experiência profissional do corpo técnico e 
administrativo.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando 60% dos integrantes do 
corpo técnico e administrativo têm formação adequada às funções 
desempenhadas no âmbito do curso e possuem experiência profissional 
de, pelo menos, dois(2) anos.  
Conceito da Dimensão 2 5 4 4 5 5 4 5 
Fonte: Relatórios de avaliação externa – in loco. 

As análises do quadro acima indicam que a dimensão “Corpo Docente”, para 

todos os cursos que participaram dos processos renovação do reconhecimento foi muito 

bem avaliada. 

Quadro – Cursos de Licenciatura/Bacharelado – Dimensão 3: Instalações Físicas 

Campus Monte Alegre 
Indicador /Conceito 

Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando os espaços físicos utilizados 
no desenvolvimento do curso atendem adequadamente aos requisitos de 
quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, iluminação, limpeza, acústica, 
ventilação, segurança, conservação e comodidade necessários às atividades que 
aí se desenvolvem. 
Tipologia e quantidade de ambientes/laboratórios de acordo com a proposta do 
curso.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando os ambientes e os 
laboratórios estão equipados de acordo com o especificado no PPC*, funcionam 
segundo a finalidade a que se destinam e correspondem adequadamente aos 
objetivos, diretrizes e finalidades consignados na proposta do curso. 
Livros – Bibliografia Básica.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando a bibliografia básica atende 
aos programas de todas as disciplinas / unidades curriculares* do curso, na 
proporção de um exemplar para oito (8) alunos previstos para cada turma, 
referentes aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de três (3) títulos), 
e está atualizada e tombada no patrimônio da IES. 
Livros – Bibliografia Complementar.  
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando a bibliografia complementar 
atende adequadamente às indicações bibliográficas complementares referidas 
nos programas das disciplinas / unidades curriculares*. 
Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia. 
Conceito referencial mínimo de qualidade: Quando existem: assinaturas de 
periódicos especializados, indexados e correntes, na forma impressa ou 
informatizada; bases de dados específicas (revistas e acervo em multimídia), que 
atendem adequadamente aos programas de todos os componentes curriculares 
e à demanda do conjunto dos alunos matriculados no curso. 
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Conceito da Dimensão 3 4 2 2 3 3 3 3 
Fonte: Relatórios de avaliação externa – in loco, 

As análises do quadro anterior indicam que a dimensão “Instalações Físicas”, para 

os cursos que participaram dos processos renovação do reconhecimento, com exceção 

do Curso de Letras: Licenciatura em Língua Francesa (conceito 4), obteve avaliação 

suficiente e/ou aquém desse patamar. Os principais pontos de restrições apontados pelos 
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avaliadores referem-se às condições de funcionamento dos espaços onde ocorrem as 

atividades pedagógicas e questões relativas ao acervo da Biblioteca. 

A seguir, são apresentados de forma detalhada os pontos positivos, os que 

precisam de investimento e as recomendações, dos coordenadores de curso e da CPA, 

para o aperfeiçoamento de seus cursos. 

2.1.1 – LETRAS: LICENCIATURA EM LÍNGUA FRANCESA E LÍNGUA PORTUGUESA  

(Conceito final: 5) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� Constatado que as políticas institucionais para o CURSO de Letras: Licenciatura em 

Língua Francesa, constantes no PDI, estão adequadamente implementadas. 

� Há coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

� Quanto aos laboratórios, estão implantados  e em funcionamento, em quantidade e 

qualidade, adequadamente coerentes e compatíveis com a proposta curricular. Inclusive o 

pessoal técnico-administrativo mostrou competência em suas funções específicas, ao 

exporem sobre elas. 

� Há coerência dos procedimentos de ensino-aprendizagem com a concepção do curso 

atendendo ao conceito referencial mínimo de qualidade. 

� O trabalho de monitoria mostrou-se eficiente tanto para o acadêmico como para o aluno. 

� Outro ponto relevante são os convênios estabelecidos entre a IES e entidades de língua francesa 

� O processo de autoavaliação é efetuado pela CPA, que vem ao longo dos anos 

desenvolvendo ciclos de trabalho para a obtenção de informações e implementando ações 

acadêmico-administrativas, no sentido de superar deficiências constatadas nos relatórios 

produzidos. O curso utiliza-se também do resultado da avaliação externa – Enade – para 

implementação de suas ações. 

� Há adequada coerência do currículo das ementas dos programas e bibliografias, 

considerando o perfil do egresso. 

� Os conteúdos oferecidos nas disciplinas presenciais e nas semipresenciais, somados a 

atividades desenvolvidas na monitoria, no estágio supervisionado, na elaboração do TCC e nas 

atividades complementares, contribuem para o ensino de forma interdisciplinar, bem como 

colaboram com a formação humana, crítica, social e profissional do acadêmico do curso. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Francesa e Língua Portuguesa 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

. 

Dimensão 2: Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico-Administrativo 

Pontos positivos 

� Investir na manutenção dos pontos positivos 

� A coordenadora do curso possui graduação e titulação na área, com 20 horas semanais 

disponíveis para a coordenação do curso, com 24 anos de trabalho na IES – O curso conta 

atualmente com 56 professores, dos quais 81% são doutores, 18% são mestres e 01% é 

graduado (professor de Libras), todos com formação na área de sua atuação. 

� O NDE conta com 13 professores, todos com doutorado. Todos possuem, no mínimo, 5 

anos de experiência acadêmica no ensino superior. Mais de 60% dos docentes do curso 

produziram, individualmente, material didático ou científico nos últimos 3 anos. Constatou-

se que mais de 60% do corpo técnico e administrativo tem formação adequada às funções 

desempenhadas no âmbito do curso e possuem experiência profissional de 02 anos. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Francesa e Língua Portuguesa 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 
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Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� Na biblioteca: há espaço para estudo individual e em grupo, bem como para exposições culturais. 

� Funciona em período integral. Todo acervo está disponibilizado on-line.  

� Os espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso atendem adequadamente aos 

requisitos de quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, limpeza e segurança. 

� Os laboratórios estão equipados de acordo com o especificado no PPC, funcionando 

segundo a finalidade a que se destinam e correspondem adequadamente aos objetivos e 

diretrizes propostos no curso. 

� Atende adequadamente à quantidade de ambientes, tais como sala de aula, sala de 

professores, de coordenação, laboratórios, biblioteca, auditórios, teatro, locais de 

reprografia, agências bancárias, ambulatório médico, capela e pastoral, além de ouvidoria, 

centro acadêmico, apoio ao estudante, entre outros. 

� Tanto a bibliografia básica como a complementar atendem aos programas de todas as 

disciplinas/unidades do curso, na proporção adequada de exemplares por alunos e turmas, 

os títulos indicados, estão atualizados e tombados no patrimônio da IES. – Os periódicos, 

bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia, há assinaturas de periódicos 

especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou informatizada, inclusive 

coma disponibilização do portal de periódicos da Capes. – Há bases de dados específicas 

que atendem adequadamente aos programas de todos os componentes curriculares e a 

demanda do conjunto dos alunos matriculados no curso. 

Pontos com restrições 

� No que se refere aos requisitos de acústica, ventilação e conservação, esses espaços 

atendem parcialmente ao referencial mínimo de qualidade, pois conforme visita in loco e 

manifestação dos acadêmicos, em reunião, há barulhos constantes próximos às salas de 

aula e ruídos provocados pelos ventiladores que necessitam estar ligados. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Francesa e Língua Portuguesa 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• A Universidade irá demolir o prédio no qual ocorrem as aulas no Curso de Letras: 

Licenciatura em Língua Francesa. Esperamos que, com isso, futuramente, os 

problemas apontados pelos alunos sejam sanados. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  
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2.1.2 – LETRAS: LICENCIATURA EM LÍNGUA ESPANHOLA E LÍNGUA PORTUGUESA  
(Conceito final: 4)  

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� As políticas institucionais para o curso, constantes no PDI, estão adequadamente 

implementadas. 

� Registre-se: 1) a existência de uma Ouvidoria, 2) a articulação de projetos de pós e de 

extensão com a graduação e 3) uma CPA devidamente constituída e atuante. 

� O Colegiado do curso conta com reuniões periódicas devidamente registradas em atas.  

� O NDE está aprovado nas instâncias deliberativas competentes, mas se encontra em 

fase de consolidação e ainda é incipiente em suas ações. 

� O PPC apresenta: conteúdos curriculares adequados e coerentes, a oferta de várias 

disciplinas que garantem um perfil acadêmico diferenciado. 

� Há coerência do currículo com as DCN’s. 

� As ementas, os programas e a bibliografia indicada nas disciplinas estão adequadamente 

atualizados e coerentes. 

� Existem laboratórios, instalações específicas, equipamentos e materiais necessários à 

realização das atividades acadêmicas. Eles apresentam quantidades adequadamente 

coerentes e compatíveis com a proposta curricular.  

� Os procedimentos, a metodologia de ensino e os processos de avaliação implementados 

estão adequadamente coerentes com a concepção do curso. 

� Destacam-se a existência de TCC e de Projeto Institucional para Formação de Prof. da 

Ed. Básica. 

� Existem mecanismos institucionalizados de acompanhamento e cumprimento das 

atividades de prática profissional e estágio que funcionam adequadamente. 

� Vem sendo adequadamente implementadas ações acadêmico-administrativas, em 

decorrência dos relatórios produzidos pela autoavaliação e pela avaliação externa 

(Enade e outros). 

Pontos com restrições 

� Ausência de instrumentos para análise do perfil do egresso.  

� As salas de aula para o curso carecem de melhores instalações. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Espanhola e Língua Portuguesa 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Contato com a CPA, que informou que dispõe de um instrumento para essa análise.  

• Ampla divulgação dos cursos extracurriculares e de especialização que podem atrair 

os ex-alunos de volta à Instituição, mantendo, assim, um vínculo permanente entre 
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eles e a universidade que os formou. Desta forma, não só continuamos a oferecer 
formação e aprimoramento aos nossos ex-alunos, como também podemos, de perto, 
acompanhar sua trajetória profissional e suas necessidades.  

• Solicitar à CPA a aplicação do instrumento de análise do perfil do egresso e 
posterior retorno à Coordenação do curso. 

• Criação de um mailing de todos os alunos do curso para que, além do instrumento 
da CPA, a coordenação também disponha de um veículo de comunicação direta 

com os ex-alunos. 

• Manter a política de divulgação dos cursos para formação continuada e 

acompanhamento de sua trajetória profissional. 

• As secretarias das faculdades e, sobretudo, a SAE deveriam possuir um mailing 

específico para cada curso, de modo que, quando fosse necessário, a coordenação 
ou qualquer outro organismo da Instituição pudessem entrar em contato com os 
alunos e ex-alunos. Também seria importante um trabalho mais próximo junto ao 

setor de ex-alunos – que houvesse um trabalho dedicado à manutenção do contato 
deles com a Universidade e ampla divulgação das atividades oferecidas pelo curso. 
Além disso, o trabalho do setor de ex-alunos também deveria promover ações 

sociais, educacionais, profissionais em geral, realizadas pelos ex-alunos, que 
possam contribuir não só para divulgar os méritos e êxitos desses profissionais, 
como também para enaltecer a Universidade que os formou. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 
se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

• Ampliar a parceria com CPA para a realização de estudos que tenham como objeto 
os egressos do curso. 

 

Dimensão 2: Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico-Administrativo 

Pontos positivos 

� A produção de material didático ou científico nos últimos três (03) anos é expressiva e 

corresponde, em média, a muito mais de três (3) materiais por docente. Inúmeros docentes 

atuam em programas de pós-graduação Stricto Sensu existentes na IES e em outros 

Programas, além de desenvolver pesquisas com apoio institucional e de órgãos de fomento 

nacionais e internacionais. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Espanhola e Língua Portuguesa 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 
 

 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� Há uma reflexão pedagógica avançada sobre a formação do discente na área de novas 

tecnologias da informação e do conhecimento para a atuação profissional do discente, 

como se pode perceber na grade curricular do curso. Além disso, o Centro de Ensino e 

Aprendizagem de Línguas é atuante e possui acervo adequado para a formação discente. 

� Os sanitários apresentam instalações físicas adequadas ao uso por portadores de 

necessidades especiais. 

� A bibliografia básica atende adequadamente aos programas da maioria das disciplinas do curso 

� A bibliografia complementar atende adequadamente às indicações bibliográficas 

complementares. 

Pontos com restrições 

� Necessidade de melhorias nas salas de aula para o desenvolvimento do curso em relação 

aos requisitos de dimensão, mobiliário, equipamentos, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessários às atividades que aí se desenvolvem.  

� Insuficiência das instalações física de acessos para portadores de necessidades especiais, 

� Ausência de elevadores em alguns prédios onde funciona o curso. 

� As rampas existentes em todos os prédios não atendem plenamente as condições 

esperadas para a livre locomoção dos cadeirantes. 

� Incipiente e insuficiente o número de assinaturas de periódicos especializados. 

� Ausência de acervo adequado de obras teóricas e de referência na área de espanhol e 

respectivas literaturas. 

� A bibliografia complementar não atende adequadamente à área de espanhol e 

respectivas literaturas. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Espanhola e Língua Portuguesa 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Ações conjuntas com a Direção da Faficla junto às instâncias superiores, para a 

conscientização dos problemas de infraestrutura que os cursos de Letras têm 

presenciado. Infelizmente, a melhoria deste quesito não depende do curso ou da 

direção da Faculdade, senão das instâncias superiores. 

• A Coordenação do curso, em entrevista com o Sr. Reitor em novembro/2010, 

expôs as dificuldades de aquisição de livros na área de espanhol (língua e 

literatura): apesar de já terem sido feitas solicitações de compra, a Biblioteca não 

os adquiriu. Inclusive, as solicitações realizadas para a visita do MEC ainda 

encontram-se pendentes. 

• Além disso, está entrando em contato com as editoras de livros em língua 

espanhola para tentar conseguir a doação de alguns exemplares de uso frequente 

no Curso de Espanhol. 

• Continuará requisitando as melhorias necessárias. 

• Continuará enviando à Biblioteca as listas de livros necessários (de acordo com os 

programas das disciplinas), para aquisição.  

• Continuará tentando junto às editoras a doação de exemplares. 

• As ações necessárias para a melhoria deste quesito parecem já ter sido 

encaminhadas pelas instâncias superiores, posto que o projeto de construção das 

torres da Cardoso de Almeida, onde deverá ser alocada a Faficla, já está em 

andamento. 

• Que a biblioteca observasse de forma mais cuidadosa as necessidades do Curso 

de Espanhol.  

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que o coordenador de curso receba e se atualize quanto às informações 

sobre o andamento das obras de acessibilidade no Campus Monte Alegre; 

• Para o aperfeiçoamento dos trabalhos educativos, é importante que se invista num 

trabalho de cooperação e parceria entre a Coordenação de Curso de Graduação e 

a(o) responsável pela Biblioteca. 
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2.1.3 – LETRAS: LICENCIATURA EM LÍNGUA INGLESA E LÍNGUA PORTUGUESA 
(Conceito final: 3)  

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� O curso articula-se com o PDI, PPI e Diretrizes Curriculares e mantém o compromisso 

ético-social como princípio formativo com intenção clara de capacitar o aluno para 

enfrentar e resolver problemas. 

� A estrutura curricular articula-se entre as dimensões investigativas e interventivas próprias 

das áreas de formação profissional; garante espaços de reflexão e autonomia; é flexível e 

não linear (não há pré-requisitos entre as disciplinas e os períodos), propicia uma visão 

crítica das transformações sociais, culturais, científicas e tecnológicas básicas e integra 

teoria e prática. 

� O PPC está em consonância com a legislação oficial, pois abriga-se nas ciências humanas e 

tem sua especificidade e diversidade inscritas no desenvolvimento de habilidades sócio-

cognitivo-interativas, fundamentadas na cultura, identidade e valores humanísticos dos povos. 

� O curso dispõe de salas de aula em número adequado, acesso a equipamentos multimídia 

móveis, bibliotecas, videoteca e hemeroteca, laboratório de línguas, laboratório de fonética 

acústica e informática. 

� Há adequada coerência do currículo para o egresso em licenciatura. 

� Nas demais disciplinas (além das citadas nas restrições), os procedimentos, metodologia 

de ensino e os processos de avaliação implementados estão coerentes com a concepção 

do curso: garantem um ensino-aprendizagem de qualidade, mediante atividades e práticas 

da língua falada e escrita. 

� O TCC, AACC e estágios são obrigatórios. O TCC propicia a pesquisa, aprofunda 

conhecimentos e desenvolve o pensamento crítico. 

� Os estágios são supervisionados e adotam-se mecanismos de viabilização de convênios 

para facilitar e garantir a sua realização. 

� Mudanças que foram realizadas em decorrência dos relatórios produzidos pela 

autoavaliação são: (1) atualização dos laboratórios de informática; (2) atualização do 

laboratório de línguas; (3) projetores multimídia em algumas salas de aula. 

Pontos com restrições 

� Reclamação quanto à metodologia de ensino utilizada e conteúdo efetivamente lecionado nas 

disciplinas: (1) Fundamentos da Educação: Concepções Teóricas da Educação; (2) Didática e 

Metodologia de Ensino; (3) Conhecimento Pedagógico e Docência; (4) Fundamentos da 

Educação: Princípios Teóricos da Produção do Conhecimento em Educação.  

� Embora exista um processo de avaliação interna em curso, segundo os discentes não há 

divulgação dos resultados obtidos pela CPA, junto aos alunos 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Inglesa e Língua Portuguesa 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• A coordenação anterior já havia adotado atitudes interferindo positivamente na 

adequação das disciplinas ministradas pela Faculdade de Educação, realizando 

discussões com os alunos, com as coordenadoras de Letras e a direção da 

Faculdade e, ainda, com a coordenação geral do projeto institucional para a 

formação de professores da educação básica – PIFPEB. Intervenções haviam sido 

realizadas, incluindo a mudança de docente, resultando em melhoria na 

metodologia e conteúdos dessas disciplinas. Após a visita do MEC, as 

coordenações dos cursos de Letras convocaram o NDE, que se reuniu duas vezes 

(dia 13 de abril e dia 25 de maio), retomando as demandas apontadas no Relatório 

de Avaliação Externa. Na primeira reunião, em função das questões relativas às 

disciplinas ministradas pela Faculdade de Educação, estabeleceu-se que: 1) a 

curtíssimo prazo, o NDE deveria trabalhar para a melhoria da qualidade das aulas 

do eixo da Educação, sendo que primeiro realizaria (a) um exame dos programas 

das disciplinas ministradas pelos professores da Faculdade de Educação deste 

semestre (observando inadequações, tais como repetição de conteúdos) a serem 

aplicados no 2º semestre de 2011; (b) faria um levantamento da bibliografia dos 

programas de ensino ministrados pelos professores da Faculdade de Educação; (c) 

realizaria uma reunião com a coordenação do PIFPEB, relatando a avaliação do 

MEC, apontando as falas de insatisfação vindas dos alunos, bem como a evasão 

dos alunos, por conta de lacunas, em termos de carga horária, no que diz respeito 

às disciplinas específicas da sua formação; (d) solicitaria uma ação imediata em 

relação às disciplinas do 1º semestre. E 2) à médio prazo, realizaria uma 

discussão sobre a necessidade de se rever os PPC dos cursos de Letras, 

levando-se em conta o mercado de trabalho e as horas previstas na legislação 

para as disciplinas pedagógicas; b) daria início a um projeto de reforma dos 

currículos de Letras em que se contemplem as horas previstas na legislação para 

as disciplinas pedagógicas; c) daria início a uma discussão com todos os cursos 

de Licenciatura, buscando adequar o PIFPEB da PUC às necessidades dos 

alunos – a falta de ênfase na área específica de estudo parece ser a grande 

insatisfação. Os docentes do NDE dividiram-se em subgrupos, analisaram os 

programas ministrados pela Faculdade de Educação e, em reunião do dia 25 de 

maio, foi apresentada uma análise (ainda preliminar) dos referidos programas. 

• Para o início do 2º semestre, o NDE retomará a discussão das análises feitas e discutirá 

com a coordenação do PIFPEB os procedimentos para a adequação dos programas. 

• Uma integração maior entre a Faculdade de Educação, especialmente entre a 

coordenação do PIFPEB e as coordenações dos cursos de Letras. 
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Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

 

Dimensão 2: Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico-Administrativo 

Pontos positivos 

� A coordenadora possui Bacharelado em Tradução: Inglês/Português; Licenciatura em 

Língua e Literaturas Inglesas; mestrado, doutorado pós-doutorado em Linguística Aplicada 

e fez curso profissionalizante de Desenho Instrucional para EaD. 

� O Núcleo Docente Estruturante está sendo consolidado por professores titulados em programas 

de pós-graduação stricto sensu nas subáreas de língua, linguística, literatura, formação de 

professores e na área de Educação e 90% atuam no curso por mais de 03 anos. 

� As disciplinas semipresenciais, oferecidas na matriz curricular, são ministradas por 

docentes com experiência, formação e pesquisa na modalidade de educação a distância 

e/ou semipresencial. 

� 84,3% dos docentes do curso produziram nos últimos três anos, em média, três materiais 

científicos, sejam eles, artigos, livros, capítulos de livros ou resumos de artigos, dentre 

algumas de suas produções. 

� Com relação aos demais funcionários da Universidade que trabalham na SAE, bibliotecas, 

laboratórios de informática e CEAL, todos têm, igualmente, experiência e qualificação 

profissional para desempenhar as funções que lhes foram atribuídas.  

� As bibliotecas de todos os Campi contam com profissionais graduados em Biblioteconomia, 

distribuídos entre processos técnicos e atendimento ao público. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Inglesa e Língua Portuguesa  

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 
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Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� A IES apresentou projeto arquitetônico denominado “Quarteirão Cardoso de Almeida” 

conectando Monte Alegre à Rua Cardoso de Almeida. 

� Os espaços físicos para o desenvolvimento do curso atendem adequadamente ao seu 

desenvolvimento. 

� Há laboratórios de informática e específicos para o ensino e prática da língua inglesa com 

equipamentos de câmeras, microfones e fones de ouvido. Os recursos de apoio 

pedagógico e instrumental estão instalados nesses laboratórios. 

Pontos com restrições 

� Observou-se que as salas de aulas de número 4 a 15 e 41 a 47 estão localizadas no prédio 

número 971 do corredor da Rua Cardoso de Almeida, em frente ao número 984. Nessas 

instalações, alguns aspectos – rampa, salas de aula, climatização, acessibilidade, 

manutenção predial – atendem parcialmente ao referencial mínimo de qualidade, em 

especial a falta de equipamentos e de engenharia para a acessibilidade.  

� A bibliografia básica não atende aos requisitos dos programas da maioria das disciplinas do 

curso, na proporção de um exemplar para 8 (oito) alunos para cada turma e está 

desatualizada. 

� A bibliografia complementar atende parcialmente. Na Biblioteca não foi localizada 

assinatura de periódicos especializados, sob a forma impressa. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Inglesa e Língua Portuguesa 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Os avaliadores tiveram acesso a um projeto de reestruturação devidamente 

aprovado pelos órgãos competentes da municipalidade, no qual se verifica a 

autorização para a reconstrução de todo o espaço físico relativo à área onde hoje 

está situada a maior parte das instalações da Faculdade de Comunicação, 

Filosofia, Letras e Artes – Faficla. Com esta reestruturação, serão construídos três 

grandes prédios dotados de modernas instalações para as salas de aula e projeto 

de acessibilidade em todas as suas vertentes, os quais abrigarão os cursos da 

Faficla, dentre outros. Agora em julho, a Faculdade já será desocupada para o 

início da reforma. 

• Foi feita uma verificação acerca de todos os acervos da Universidade disponíveis 

aos alunos. No CEAL, há recursos de multimídia e programas que atendem 
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parcialmente aos programas de todos os componentes curriculares e a demanda 

do conjunto dos alunos matriculados no curso. 

• Há também laboratórios de informática para ensino e prática da língua inglesa. Há 

laboratório integrado de análise, acústica e cognição com equipamentos para 

apoio ao ensino e grupos de pesquisa. Quanto ao número insuficiente de 

exemplar (apenas um) para cada oito alunos previstos por turma, informamos que 

neste primeiro semestre de 2011 a bibliografia foi parcialmente atualizada de 

acordo com a solicitação da coordenação, diversos títulos foram adquiridos e se 

encontram catalogados no Centro de Estudos para Aprendizagem de Línguas 

(CEAL). Outros títulos estão em fase de importação.  

• Na reunião do NDE de 13 de abril, ficou decidido que a bibliografia será atualizada 

a cada semestre, ao fazer a revisão dos seus programas de ensino, e aos Chefes 

de Departamento caberá enviar tudo pronto para as Coordenações e a Biblioteca 

deverá providenciar a compra dos livros. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração. 

• É importante que o coordenador de curso receba e se atualize em relação às 

informações sobre o andamento das obras de acessibilidade no Campus Monte 

Alegre. 

• Para o aperfeiçoamento dos trabalhos educativos, é importante que se invista num 

trabalho de cooperação e parceria entre a Coordenação de Curso de Graduação e 

a(o) responsável pela Biblioteca. 

2.1.4 – LETRAS: LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA  
(Conceito final: 4)  

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Pontos positivos 

� Existe articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso. 

� As políticas do PDI, mostram-se implementadas. 

� Com base nas políticas do PDI uma comissão do Núcleo de Letras (2006) e geraram 

ações de melhoria da qualidade do ensino no curso. 

� Evidenciou-se uma CPA que atua com ações constantes de sensibilização dos envolvidos 

no processo de avaliação com vistas à manutenção da qualidade da PUC-SP. 
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� Existe plena dedicação do coordenador à gestão do curso. 

� A coordenação do curso tem assumido papel significativo no atendimento aos docentes e 

discentes. 

� A coordenadora conta com a cooperação do colegiado dos departamentos bem como com o NDE. 

� Há ações para a implementação do curso e evidencia-se atendimento aos objetivos propostos no 

PPC, que expressa os compromissos institucionais em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão 

� O número de vagas ofertado semestralmente (25 para cada turno) corresponde plenamente à 

dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES 

� Os conteúdos curriculares são relevantes e coerentes com os objetivos do curso e com o 

perfil do egresso 

� Os locais utilizados para orientação de estágios são adequados e a supervisão é realizada de forma 

satisfatória. Estão sendo abordados, de forma plena, nas atividades complementares, temas 

pertinentes e complementares ao curso, assim como temas transversais previstos nas AACC. 

Pontos com restrições 

� Os mecanismos de autoavaliação funcionam parcialmente e foram implementadas 

algumas ações acadêmico-administrativas em decorrência dos relatórios produzidos pela 

autoavaliação e pela avaliação externa (Enade e outros). 

� Segundo os alunos, há pouco estímulo para realização de atividades acadêmicas e 

participação em eventos complementares no âmbito do curso, bem como à participação 

em eventos externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Implementação do NDE e realização de duas reuniões no 1ºsemestre/11 para 

discussão de programas de ensino que foram apontados como ineficientes pelos 

alunos durante a visita dos avaliadores. 

• Manter as reuniões de NDE, a fim de discutir possíveis reformas na matriz do curso. 

• Agilizar a aprovação em caso de reforma nas matrizes curriculares nos cursos 

de Letras. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 
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Dimensão 2: Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico-Administrativo 

Pontos positivos colocar pontos positivos 

� Dos 13 professores nomeados para o NDE, 12 são doutores, 11 atuam no curso há mais de 

3 anos ininterruptamente e têm, em média, três ou mais publicações científicas e técnicas 

preencher pontos positivos do relatório. 

� Dos 44 professores (registrados no sistema e-Mec), que compõem o corpo docente do 

Curso de Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa, 30 (68%) são contratados por tempo 

integral e 14 (32%) em regime parcial. 

� As disciplinas semipresenciais oferecidas na matriz curricular são ministradas por docentes 

com formação, pesquisa e experiência na modalidade EaD e/ou semipresencial. 

� No que tange à produção de material didático ou científico do corpo docente, mais de 87% 

dos docentes produziram, nos últimos três anos, em média, cinco materiais científicos, 

sejam eles, artigos, livros, capítulos de livros ou resumos de artigos, dentre algumas de 

suas produções. 

Pontos com restrições 

� Divergências entre os números de produção científica informados pela IES no sistema e-

Mec e os documentos comprobatórios verificados in loco pela comissão. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa. 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Conferência pela Secretaria da Faculdade, da documentação entregue pelos professores. 

• Solicitação de atualização constante do Lattes e da documentação entregue pelos 

professores. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

 
Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� Dos espaços pedagógicos, destaca-se o centro de estudos e aprendizagem de línguas 

(CEAL) que dispõe de equipamentos de gravação e reprodução sonora, bem como de 

televisores, projetores de DVD e multimídia, computadores conectados à internet 

distribuídos nos seus ambientes e os laboratórios de informática e fonética acústica que 

estão disponibilizados para todos os alunos e possuem equipamentos de informática e 

mídia eletrônica.  

� A PUC-SP conta com ouvidoria; PAC; clínica psicológica e auditórios onde se desenvolvem 

diferentes atividades acadêmicas.  
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� A PUC-SP conta com um sistema de 8 bibliotecas em diversos Campi, cujo acervo de livros atinge 

mais de 482.000 mil volumes e 6.460 títulos de periódicos. Todo o sistema é organizado e 

informatizado. 

Pontos com restrições 

� Os espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso atendem parcialmente aos 

requisitos de quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, iluminação, limpeza, 

acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessários às atividades que 

aí se desenvolvem 

� O acervo bibliográfico não contempla integralmente as necessidades do curso em suas 

bibliografias básicas e complementares e não atende à proporção de um exemplar para 

cada 8 (oito) alunos em média, conforme determina o padrão mínimo de qualidade. 

� A versão do PPC em vigor é de 2006, o que demonstra que não há atualização de 

bibliografia. Muitos títulos mencionados no PPC ou não se encontram na biblioteca ou 

estão na proporção de apenas 1 exemplar para todos os alunos matriculados naquele 

período/semestre. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Comunicação, pelos setores competentes, à Direção, aos professores e aos alunos 

dos lugares onde a Faficla deverá ser alojada. por conta da construção dos 

prédios no Corredor da Cardoso. 

• Os professores, responsáveis pelos programas de ensino. encaminharam a 

atualização bibliográfica aos chefes de Departamento. 

• Encaminhar tais referências à Biblioteca para que sejam adquiridas. 

• A Biblioteca deverá atualizar o acervo bibliográfico a partir da solicitação 

encaminhada pelas Coordenações. 

• Implementação de um Ato Regulatório pela direção da Faficla em 20/10/10, com 

base no parecer do MEC de 17/06/10. 

• Aguardando novas diretrizes institucionais acerca da normatização do NDE. 

• A Pró-Reitoria de Graduação, em reunião com as coordenações de curso, vem 

discutindo a normatização do NDE para a Universidade. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que o coordenador de curso receba e se atualize em relação às 

informações sobre o andamento das obras de acessibilidade no Campus Monte Alegre. 
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• Para o aperfeiçoamento dos trabalhos educativos, é importante que se invista num 

trabalho de cooperação e parceria entre a Coordenação de Curso de Graduação e 

a(o) responsável pela Biblioteca. 

2.1.5 – BACHARELADO TRADUÇÃO: INGLÊS/PORTUGUÊS  

(Conceito final: 4)  

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica  

Pontos positivos 

� Existência de articulação entre a gestão institucional e a gestão do Curso 

� O colegiado do curso tem representatividade nas decisões institucionais e a coordenação 

mantém uma adequada relação de trabalho com os dirigentes institucionais e com a CPA. 

� O PPC registra o cuidado com a formação de qualidade do discente, com conteúdos curriculares 

definidos, coerentes com os objetivos do curso e adequadamente dimensionados quanto à carga 

horária 

� O PDI está atualizado 

� Sobre o funcionamento das instâncias coletivas há um debate adequado e as questões 

importantes ao curso são resolvidas com participação de todos os envolvidos no processo. 

� O PPC e o currículo pleno do curso apresentam os conteúdos adequados e demonstram 

articulação e coerência com as DCN’s, 

� Os recursos materiais específicos encontram-se adequados e suficientes à proposta 

curricular 

� Comprova-se uma adequada condução das atividades articuladas à formação do discente. 

O Estágio Supervisionado e o TCC encontram-se devidamente regulamentados e são 

atendidos por professores que acompanham o trabalho de organização, orientação e 

avaliação dos estudantes. 

� Os procedimentos relativos às atividades acadêmicas articuladas à formação são 

adequados. Há flexibilidade em relação aos conteúdos curriculares. As atividades de 

extensão são coerentes e significativas no curso, que propicia aos seus alunos a Iniciação 

Científica, inclusive com a divulgação de suas pesquisas em eventos acadêmicos 

promovidos pela/na Instituição. 

� As Atividades Complementares compreendem atividades de ensino, pesquisa e extensão e 

encontram-se normatizadas. 

� Nota-se a existência de ações acadêmico-administrativas em decorrência dos resultados 

obtidos no último Enade. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Bacharelado Tradução: Inglês/Português 
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Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 

 

Dimensão 2: Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico-Administrativo 

Pontos positivos 

� Os professores integrantes do NDE estão comprometidos com a proposta pedagógica 

orientada pelas diretrizes curriculares, compromissados com a produção de conhecimento 

socialmente relevante, bem como com a implementação e o desenvolvimento do curso. 

Cabe ressaltar que, apesar da recente constituição do NDE, os professores do curso já se 

reuniam regularmente em colegiado de curso, desempenhando função similar à do Núcleo. 

� Quanto à produção de material didático ou científico do corpo docente, 78,68% produziram 

material didático ou científico nos últimos três anos, correspondendo essa produção, em 

média, a quatro (4) materiais por docente. Convém assinalar que alguns professores foram 

agraciados com bolsa de produtividade CNPq. 

� No tocante ao corpo técnico-administrativo que presta auxílio à coordenação, todos 

comprovam formação adequada às funções desempenhadas no âmbito do curso e, 

também, experiência profissional de, no mínimo, dois anos. 

Pontos com restrições 

� Não houve indicação de problemas por parte dos avaliadores externos para essa dimensão 

avaliada. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Bacharelado Tradução: Inglês/Português 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

se encontram no patamar mínimo de qualidade. 
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Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� Existem condições de acesso para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

� As salas de aulas convencionais têm dimensões reduzidas, mas suficientes ao tamanho 

das turmas, e encontram-se situadas em prédio tombado pelo patrimônio, o que limita, 

muitas vezes, a capacidade de renovação. A limpeza, realizada por empresa terceirizada, é 

contínua e eficaz. O mobiliário atende em número suficiente para os alunos. 

� O CEAL compõe-se de várias salas, que abrigam biblioteca especializada, acervo 

multimídia, e destinam-se à utilização por docentes e discentes. Podem ser utilizadas, 

inclusive, para atendimento individual aos alunos. Encontram-se, também, laboratórios de 

informática, com computadores em bom estado, e de Fonética Acústica. Existe Laboratório 

de Intérprete, montado com eficácia para os objetivos. 

� Registram-se assinaturas de periódicos especializados, eletrônicos e impressos, indexados 

e correntes. 

Pontos com restrições 

� Crítica em relação ao estado de conservação das salas 

� O número de exemplares não atende à bibliografia básica do Curso Inglês-Português -

Tradutor 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Bacharelado Tradução: Inglês/Português 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Um projeto de reestruturação, devidamente aprovado pelos órgãos competentes 

da municipalidade, no qual se verifica a autorização para a reconstrução de todo o 

espaço físico relativo à área onde hoje está situada a maior parte das instalações 

da Faculdade de Comunicação, Filosofia, Letras e Artes – Faficla. Com esta 

reestruturação, serão construídos três grandes prédios dotados de modernas 

instalações para as salas de aula e projeto de acessibilidade em todas as suas 

vertentes, os quais abrigarão os cursos da Faficla, dentre outros. Agora em julho, 

a Faculdade já será desocupada para o início da reforma. 

• Informamos que, neste primeiro semestre de 2011, a bibliografia foi parcialmente 

realinhada e, de acordo com a solicitação da coordenação, diversos títulos foram 

adquiridos e se encontram catalogados no Centro de Estudos para Aprendizagem 

de Línguas (CEAL). Outros títulos estão em fase de importação. A bibliografia será 

atualizada a cada semestre pelos docentes, ao fazer a revisão dos seus 

programas de ensino. Aos Chefes de Departamento caberá enviar tudo pronto 

para as Coordenação e a Biblioteca deverá providenciar a compra dos livros. 
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Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que o coordenador de curso receba e se atualize em relação às 

informações sobre o andamento das obras de acessibilidade no Campus Monte Alegre. 

• Para o aperfeiçoamento dos trabalhos educativos, é importante que se invista num 

trabalho de cooperação e parceria entre a Coordenação de Curso de Graduação e 

a(o) responsável pela Biblioteca. 

2.1.6 – CURSO DE PSICOLOGIA – Monte Alegre  
(Conceito final: 4) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Pontos positivos 

� Existe adequada articulação entre a gestão institucional e a gestão do curso e e as políticas 

institucionais para o curso. Por exemplo: – a oficina de projeto que ocorre no 10 período, – 

atividades de integração que ocorrem 2 vezes por semestre onde as aulas protocolares 

cedem lugar a múltiplas atividades articuladas com o curso; o serviço de aprimoramento 

oferecido na clínica de psicologia para os alunos egressos do Curso de Psicologia, inclusive 

de outras IES. 

� Há diversas instâncias coletivas de deliberação do curso previstas nos documentos oficiais 

da instituição, como os 4 departamentos, o conselho departamental e a comissão didática, 

que conta com a participação de docentes e discentes. In loco pode-se verificar a 

existências de atas que comprovam o seu funcionamento e representatividade. Tais 

instâncias são importantes nas decisões sobre assuntos acadêmicos do curso. 

� O PPC apresenta conteúdos curriculares adequadamente definidos, atualizados e 

coerentes com os objetivos do curso e com o perfil do egresso. 

� O curso conta com condições físicas adequadas e emprega modalidades pedagógicas que 

propiciam o alcance de seus objetivos. 

� Os procedimentos, a metodologia de ensino e os processos de avaliação estão 

adequadamente coerentes com a concepção do curso e possui compromisso com a 

interdisciplinaridade. 

� As modalidades pedagógicas eletivas e as atividades de integração garantem a flexibilização 

dos conteúdos programáticos. As atividades de integração – concepção ampliada das 

atividades complementares (DC) – ocorrem em diferentes momentos, integrando e articulando 

atividades e conteúdos de modo a ampliar o espaço para discussões. 

� Há avaliação do projeto do curso permanente e sistemática, existe autoavaliação dos professores, 

avaliação discente com caráter formativo, processual e contínuo. A nota do último Enade foi 3, e a 
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CPA ao analisar o relatório do Inep verificou que esta nota foi decorrente da atitude de "boicote" 

dos alunos frente ao Enade. Embora se considere que a percepção política frente ao Enade 

esteja mudando, ainda não existe uma conscientização plena da importância do Enade que leva 

os alunos a realizar a prova, seriamente, em sua integralidade. A CPA relatou que o Inep ainda 

não mandou o relatório do Enade de 2009, razão pela qual não foi ainda possível avaliar se a nota 

3 persiste em razão da mesma percepção política de "boicote" ou se a nota revela a dificuldade de 

alguns alunos com as questões da prova. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Psicologia Monte Alegre 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Como não foram indicadas restrições por parte dos avaliadores externos, não 

houve manifestação do coordenador. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

podem alcançar o padrão de excelência de qualidade. 
 

Dimensão 2: Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico-Administrativo 

Pontos positivos 

� O NDE (composto em agosto de 2009) atende aos requisitos de modo além dos referenciais 
mínimos indicados. O NDE coincide com a Comissão Didática proposta pela IES. 

� A coordenadora do curso é doutora em Psicologia, possui dedicação de 40h ao curso, 
sendo 20h de coordenação de curso. Atende os requisitos similares aos referenciais 
mínimos de qualidade. 

� O corpo docente é composto por 125 professores, onde 48% possuem regime de trabalho 
em Tempo Integral (60), 44% dos professores trabalham em tempo Parcial (55) e 8% dos 
professores são horistas (10), com a seguinte formação acadêmica: 5 professores são 
graduados e 9 especialistas, 32 são mestres e 84 doutores. Destacando-se que todos os 
docentes com pós-graduação strictu sensu, possuem experiência de mais de 4 anos de 
magistério superior. Vale ressaltar que a PUC SP trabalha com 4 modalidades de regime 
de trabalho: 10, 20, 30 e 40 horas, sendo que o professor dedica de 60 a 45% deste tempo 
à sala de aula e as demais horas são destinadas a outras atividades acadêmicas. 

� 78% do corpo docente possui produção de material didático ou científico nos últimos três 
anos, com uma média maior que três materiais por docente. 

� A PUC SP oferece bolsa de 100% para os cursos de graduação aos funcionários e seus 
dependentes, o que faz com que a grande maioria do corpo técnico possua diploma de 
nível superior. É oferecido aos funcionários realizar atividades de capacitação ao longo do 
semestre. Tais atividades ocorrem no horário de trabalho dos funcionários.  
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Pontos com restrições 

� Os professores relataram que não há uma política de financiamento para participação de 

congressos e outros eventos externos, embora haja casos pontuais em que o professor recebeu 

ajuda financeira, devendo o pedido do recurso ser aprovado pelo conselho de administração. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Psicologia Monte Alegre 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Há verba institucional para os bolsistas da graduação (Pibic/CNPq) apresentarem 

os melhores trabalhos de Iniciação Científica por área de conhecimento na SBPC, 

anualmente. 

• Solicitar posicionamento institucional quanto a este quesito, para além das ações já 

realizadas, encaminhando demanda às instâncias de competência. 

• Esforço de setores da Universidade no sentido de implementar política de incentivo 

à participação mais expressiva dos alunos de graduação em congressos e 

eventos externos 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos e aperfeiçoamento dos aspectos que 

podem alcançar o padrão de excelência de qualidade. 

 
Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� Os laboratórios utilizados pelo Curso estão de acordo com as necessidades apresentadas 

no seu Projeto Pedagógico e similares ao que expressa o referencial mínimo de qualidade 

do respectivo indicador. 

� O acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias) 

atende aos programas das disciplinas do Curso na proporção de um exemplar para oito 

alunos, estando seu acesso informatizado, disponível na rede aberta e tombado junto ao 

patrimônio da IES. 

� A PUC SP possui um equipamento de digitação de livros para os alunos deficientes visuais 

que utiliza o software virtual virgem. Alguns livros da bibliografia estão em língua 

estrangeira, em inglês e/ou espanhol. 

� A IES ao dispor um espaço para exposição e vendas de livros de diversas editoras, recebe 

em contrapartida, como forma de pagamento, livros para compor o acervo da IES. Por fim, 

cumpre dizer que a biblioteca recebe uma quantidade de livros em forma de doação. 

� O Curso mantém assinatura atualizada de significativos periódicos especializados (491 

títulos), tanto impressos como informatizados, 
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Pontos com restrições 

� Os espaços físicos utilizados no desenvolvimento do Curso estão aquém do que expressa 

o referencial mínimo de qualidade, visto que este se utiliza de salas de aula com pouca 

ventilação, acústica, iluminação inadequada, mobiliário antigo (quadro de giz, cadeiras sem 

estofamento), sendo algumas de pequenas dimensões, fato confirmado no relato ocorrido 

na reunião com discentes e docentes. As salas não contam com recursos multimídia, 

devendo o professor agendar o equipamento para as suas aulas. De acordo com o relato 

dos alunos, por vezes os equipamentos não chegam a tempo do início das aulas.  

� ressaltar que algumas bibliografias básicas presentes nos programas das disciplinas não 

possuem o mínimo de três bibliografias e em outros programas de disciplinas não existe a 

diferenciação entre bibliografia básica e complementar. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso de Psicologia Monte Alegre 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Foram realizados encaminhamento de reclamações aos setores responsáveis e foi 

feita solicitação de instalação de recursos de multimídia. 

• Serão encaminhadas demandas por melhores condições em sala de aula, dos 

recursos multimídia e do setor de atendimento. 

• A Câmara de Graduação, que congrega todos os coordenadores de curso, 

encaminhará documento para instâncias superiores (CEPE, CONSUN, CONSAD) 

relativas às condições físicas e equipamentos. 

• Foi realizado levantamento do número de exemplares faltantes na biblioteca e 

encaminhada listagem de livros para aquisição.  

• Foi feita solicitação aos docentes para reformulação de ementas e programas, de 

acordo com a recomendação de diferenciação entre bibliografia básica e 

complementar. Catálogo das disciplinas deste semestre já foi reformulado. 

• Há necessidade de aquisição dos exemplares faltantes pela Biblioteca Central 

Nadir Kfouri. 

• O curso providencia, quando necessário, alocação de turma com aluno portador de 

necessidade especial (cadeirante) em salas de andar térreo ou com acesso a rampas. 

• Serão acompanhadas de forma individual as demandas específicas de alunos com 

necessidades especiais, 

• Há necessidade de adequação de prédio (Reitoria) na qual o curso desenvolve suas 

atividades acadêmicas, em especial para andares que são só acessíveis por escada, 

mediante a instalação de elevador externo. Porém, o Prédio da Reitoria é tombado e 

requer estudos e autorização para instalação de elevador externo. 
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Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 

Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 

2.1.7 – CURSO DE DIREITO  
(Conceito final: 5) 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica 

Pontos positivos 

� É total a articulação entre gestão institucional e gestão do Curso, contudo as 

políticas institucionais para o Curso, constantes no PDI, vem sendo implantadas de 

maneira gradativa. 

� Existem na estrutura orgânica definida pela IES diversas instâncias para a participação na 

deliberação e discussão de questões inerentes ao desenvolvimento e qualificação do Curso 

com participação ampla de toda comunidade acadêmica, inclusive foi ressaltado pelos 

docentes e discentes com orgulho tal fato. Existem Departamentos de Curso com atas de 

reunião comprovadas. As reuniões são frequentes, denotando continuidade das discussões 

e reflexões sobre o andamento do curso. 

� O PPC apresenta conteúdos curriculares muito bem definidos e atualizados, coerentes com os 

objetivos do Curso, com o perfil do egresso e com dimensionamento da carga horária. 

� A análise documental demonstrou a existência de excelente adequação, atualização e coerência 

das ementas, programas e bibliografias indicadas nas disciplinas com o perfil do egresso. 

� A Comissão in loco verificou a adequação dos recursos materiais específicos do curso com 

a proposta curricular, considerando especialmente o novo processo de avaliação que está 

sendo aplicado (elevando a média de 5 para 7), vários auditórios novos, desenvolvimento 

de pesquisas que possibilitam um sólido aprofundamento científico aos discentes, bem 

como, a possibilidade de interdisciplinaridade e transversalidade com outros cursos da 

mesma IES. Foi constatado pela comissão a grande autonomia e formação política e 

humanista dos discentes.  

� Os procedimentos de ensino-aprendizagem implementados estão muito adequados e 

coerentes com a concepção do Curso. 

� Constatou-se a existência de mecanismos institucionalizados de acompanhamento e 

cumprimento das atividades de prática profissional e estágio, funcionando de forma eficaz, 

contudo deve ser mencionado que se verificou que a prática de mediação é incipiente. Há 

mecanismos adequadamente coerentes e efetivos de acompanhamento e de cumprimento 

do Trabalho de Conclusão de Curso. Algumas atividades complementares devem ser 

destacadas dentre elas: o balcão de direitos, convênio com a Defensoria Pública. 
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� Foram implementadas algumas ações acadêmico-administrativas, em decorrência dos 

relatórios produzidos pela autoavaliação e pela avaliação externa (Enade e outros): 

estruturação da carreira docente, investimentos na estrutura física, melhoria das salas de aula. 

Pontos com restrições 

� Constatou-se a existência de mecanismos institucionalizados de acompanhamento e 

cumprimento das atividades de prática profissional e estágio, funcionando de forma eficaz, 

contudo deve ser mencionado que se verificou que a prática de mediação é incipiente. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Direito 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• A Comissão Didática, junto com Núcleo Docente Estruturante, submeterão ao 

Conselho da Faculdade proposta de ampliação das atividades de mediação, como 

uma das atividades de prática profissional e de estágio. 

• A atuação dos órgãos colegiados da PUC-SP, por um lado, reduz a agilidade das 

decisões, mas não deve ser vista como um entrave para a implantação das políticas 

institucionais, mas como uma prática da tradição democrática da Universidade. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

� Investir na manutenção dos pontos positivos e de excelência. 

Dimensão 2: Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico-Administrativo 

Pontos positivos 

� O coordenador e a vice-coordenadora dedicam 20 horas semanais à condução do curso. 

� O NDE foi instituído oficialmente em 23 de março de 2011, por meio de Deliberação nº 01, 

e é composto pelo Diretor, Diretor Adjunto, o coordenador do curso e os chefes de 

Departamento. O NDE é composto de 100% de docentes graduados em Direito; 44% 

contratados em regime de tempo integral e 56% em tempo parcial; 88,9% são doutores e, 

11,1% mestre, ou seja, 100% possuem pós-graduação stricto sensu. Todos atuam no curso 

desde o último ato regulatório. 

� O corpo docente do curso de graduação têm 219 professores, sendo 22 Livre-docentes e com 

Pós-doutorado e, 92 doutores (53%), 83 mestres (38%), 1 especialista (0,5%) e 21 graduados 

(9,6%). Desta forma, 91% dos docentes possui pós-graduação stricto sensu e destes, 53% são 

doutores. Do total de titulados, 28 professores são contratados em regime de tempo integral, o 

que resulta em 14% e os demais em regime de tempo parcial. Mais de 90% dos professores 

possuem experiência acadêmica no ensino superior de, no mínimo, 4 anos.  

� Dos 219 docentes pertencentes ao Curso, a maioria produziram material didático ou 

científico nos últimos três (03) anos, com base nos CV Lattes e nos documentos 

apresentados, correspondendo essa produção, a uma média excelente de materiais por 

docente. A produção é, pois, muito além do referencial mínimo de qualidade exigida a uma 
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IES. Há uma clara política institucional a respeito de tempo dedicado para a pesquisa pelos 

professores. Ressalta essa Comissão que em conversas com os docentes, reiteradas 

vezes foi dado destaque a projetos de pesquisa inclusive de modo a preparar-se para 

ingresso na Pós Graduação. 

� A Comissão verificou os documentos e reuniu-se com os técnico-administrativos 

relacionados diretamente ao Curso. Destes, mais de 60% têm formação adequada às 

funções desempenhadas no âmbito do Curso e experiência profissional de mais de cinco 

(5) anos na IES. 

Pontos com restrições 

� Não houve pontos com restrições indicados pelos avaliadores externos. 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Direito 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Discordamos dessa avaliação, pois, apesar de muito reduzido, nosso corpo de 

funcionários é qualificado para as funções desempenhadas no curso. 

Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Investir na manutenção dos pontos positivos. 

• Estimular os funcionários relacionados diretamente ao curso a usufruírem o direito 

ao aperfeiçoamento profissional oferecido pela instituição em diferentes 
oportunidades, como, por exemplo, a bolsa de estudo integral. “As bolsas de 

estudo integrais são válidas para os cursos de graduação, sequenciais, extensão 

e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu)” (Caderno Acordos Internos de 
Trabalho, 2009, Cláusula 11, parágrafo segundo). 

 

Dimensão 3: Instalações Físicas 

Pontos positivos 

� O curso utiliza as dependências da IES, um andar (segundo) com exclusividade, onde 

estão as salas de aula e a unidade de prática jurídica está próximo ao local onde ocorrem 

as aulas. Disponibiliza para os docentes uma sala de professores, que é exclusiva para os 

professores do Curso de Direito, que está equipada com 4 computadores. No mesmo 

prédio encontra-se a Secretarias (Estágio, NPJ, Conselhos, NDE, acadêmica), sala de 

diretores, 4 auditórios e demais dependências administrativas servem a todos os cursos da 

IES. A IES oferece gabinete de trabalho equipado para o coordenador do curso e tem uma 

sala para os integrantes do NDE. Em relação às salas de aulas, são satisfatórias porém, 

apenas metade delas já foram reformadas e estão em bom estado de conservação. 

� Em relação às salas de aulas, são satisfatórias porém, apenas metade delas já foram 

reformadas e estão em bom estado de conservação. A outra metade necessita de reformas 

no piso, nas paredes, na acústica e na iluminação. A comissão foi informada que tal 
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reforma será realizada a partir de Dezembro do ano atual.  

� Constatou-se que existem periódicos especializados, sob a forma impressa, de doutrina 

jurídica, distribuídos entre as principais áreas do direito. Foram constatadas assinaturas 

correntes de 25 periódicos. 

Pontos com restrições 

� Em relação às salas de aulas, são satisfatórias porém, apenas metade delas já foram 

reformadas e estão em bom estado de conservação. A outra metade necessita de reformas 

no piso, nas paredes, na acústica e na iluminação. A comissão foi informada que tal 

reforma será realizada a partir de Dezembro do ano atual. A IES possui móveis e 

equipamentos adequados. Não há climatizadores em todas as salas. O maior problema é 

relacionado com a unidade de prática jurídica pois é pequena, não possui espaços 

adequados para receber a quantidade de alunos matriculado no curso, não possui espaço 

para realização de boas práticas de mediação, conciliação e arbitragem. Além do núcleo de 

prática jurídica não possuir acessibilidade adequada para pessoas deficientes. 

� Livros – Bibliografia Básica: O acervo da biblioteca vem sendo renovado/atualizada 

gradativamente. Carece de atualização em diversas disciplinas. Há livros apontados nas 

ementas do curso de Direito que não fazem parte do acervo. Em conversa como os alunos 

os mesmos afirmaram que a bibliografia necessita de uma ampla aquisição de livros novos 
Fonte: Relatório da avaliação externa para o Curso Direito 

Recomendações/providências indicadas pelo coordenador do curso 

• Incluímos no orçamento a mudança da casa onde o Escritório Modelo e o Juizado 

Especial Cível estão instalados, para que se possa ampliar as atividades do 

Núcleo de Prática Jurídica e permitir a acessibilidade ao local. 

• Realização da reforma da segunda metade do segundo andar do prédio novo. 

• Metade das salas ocupadas pela Faculdade de Direito (segundo andar do Prédio 

Novo) foi reformada. Pelas informações prestadas pela chefia de campus, há 

previsão de reforma da outra metade. 

• Por solicitação da Faculdade de Direito, foi adquirida a base de dados da vLex, que 

é composta, na área do Direito e ciências afins, por mais de 1.700 livros de vários 

países do mundo – com texto completo e download disponível –, mais de 1.300 

periódicos e revistas, além de legislação e jurisprudência atualizadas de mais de 

130 países. 

• Indicação, a cada semestre, das obras da bibliografia básica e complementar das 

disciplinas do curso, a serem adquiridas pela Biblioteca da Universidade. 

• Aquisição dos livros indicados na bibliografia básica e complementar, em número 

suficiente, pela Biblioteca. 

• Solicitação de abertura dos concursos de promoção na carreira docente. 
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Recomendações/providências indicadas pela CPA 

• Reforçar encaminhamentos para assegurar a manutenção dos pontos positivos e o 

aperfeiçoamento dos aspectos que necessitam investimentos da administração.  

• É importante que o coordenador de curso receba e se mantenha atualizado em 

relação às informações sobre o plano de obras para a melhoria da infraestrutura 

no Campus Monte Alegre, em particular no segundo andar do prédio novo. 

• É importante que se invista num trabalho de cooperação e parceria entre a 

Coordenação de Curso de Graduação e a(o) responsável pela Biblioteca. 
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As análises avaliativas realizadas na Parte I, associadas aos dados levantados 

pela CPA no acompanhamento das visitas das comissões externas e às indicações 

propostas pelos coordenadores de curso, geraram recomendações para o 

aperfeiçoamento do trabalho educativo desenvolvido na Universidade. 

As recomendações aqui apresentadas envolveram dois conjuntos de propostas. 

O primeiro, visando ao aperfeiçoamento da gestão institucional, direciona-se a uma 

atuação sobre as políticas vinculadas ao avanço da qualidade do processo educativo e 

administrativo. Nesse sentido, a elaboração das recomendações se refere à melhoria das 

ações internas e externas voltadas aos cursos de graduação. São exemplos: estudos, 

investimento na formação profissional, alteração de procedimentos, mudanças nas 

rotinas de trabalho, fixação de normas administrativas, entre outras. Essas 

recomendações tiveram como proposta o aperfeiçoamento de aspectos acadêmicos e 

administrativos, com foco na eficácia dos resultados dos alunos. 

O segundo conjunto abrange recomendações voltadas para o aperfeiçoamento 

das ações da Universidade como um todo na recepção do trabalho de avaliação externa, 

indicando compromissos vinculados ao fortalecimento e à otimização do entrosamento 

entre os diferentes setores da Instituição. 

Na proposição das recomendações, foram considerados tanto os resultados 

avaliativos das três dimensões definidas pelo MEC/Inep – Dimensão 1: Organização 

Didático-Pedagógica; Dimensão 2: Corpo Docente; Dimensão 3: Instalações Físicas –, 

como os resultados de avaliação dos indicadores de qualidade descritos em formato de 

dispositivos legais e normativos. Tais dispositivos tiveram variação conforme a 

modalidade de graduação e o previsto no instrumento de avaliação utilizado pelos 

avaliadores. Foram eles: a) Cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN); b) 

Estágio supervisionado (consoante às DCN’s do curso); c) Disciplina obrigatória/optativa 

de Libras (Dec. nº 5.26/05); d) Carga horária mínima e tempo mínimo de integralização; 

e) Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzido (Dec. nº 

5.296/04); f) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); g) Núcleo Docente Estruturante 

(NDE); h) Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Port. Normativa. nº 

12/06). Tais dispositivos, por serem essencialmente regulatórios, não fazem parte do 

cálculo do conceito de avaliação, no entanto, o não atendimento a esses indicadores 

implica que a Instituição possa a vir a ser objeto de supervisão por parte do setor 

competente do MEC. 
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1 – RECOMENDAÇÕES PARA A GESTÃO 
INSTITUCIONAL 

Com o objetivo de apresentar uma síntese dos resultados das avaliações 

externas, constam nos dois quadros, a seguir, as informações exploradas, ou seja, os 

conceitos das três dimensões propostas pelo MEC/Inep, seguidos do conceito final de 

cada curso e dos resultados da avaliação nos dispositivos legais e normativos.  

Quadro  – Síntese dos resultados considerando as três dimensões definidas pelo MEC/Inep 

Conceitos/Notas 
Tipo de 

Regulação 
Cursos D1* D2* D3* 

Conceito  
Final 

Conservação e Restauro 5 5 4 5 

Jogos Digitais 5 5 4 5 

Comércio Exterior 4 3 3 3 

Marketing 3 4 4 4 

S
u

p
er

io
r 

d
e 

T
ec

n
o

lo
g

ia
  

Gestão Ambiental 3 5 3 4 

Fisioterapia 3 4 3 3 

Ciências Econômicas – Barueri 3 ** ** 4 

Psicologia – Barueri 4 5 3 4 

Sistema de Informação 3 5 1 3 

R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

B
ac

h
ar

el
ad

o
 

Secretariado Executivo Trilíngue 4 4 4 4 

Letras: L. Francesa 5 5 4 5 

Letras: L. Inglesa 3 4 2 3 

Letras: L. Portuguesa 4 4 2 4 

L
ic

en
ci

at
u

ra
 

Letras: L. Espanhola 4 5 3 4 

Tradução Inglês/Português  4 5 3 4 

Psicologia – Monte Alegre 5 4 3 4 

R
en

o
va

çã
o

 d
e 

R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

B
ac

h
ar

el
ad

o
 

Direito  5 5 3 5 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. 

Obs.: * Dimensão 1: Organização Didático Pedagógica; Dimensão 2: Corpo Docente;  Dimensão 3: 
Instalações Físicas. 
** Os conceitos de vários indicadores das dimensões 2 e 3, bem como o conceito final do curso, foram 
alterados pela Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA), porém, não houve no relatório 
indicação dos conceitos por dimensão.  
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Quadro – Síntese dos resultados considerando os requisitos legais e normativos 

avaliados pelo MEC/Inep 

A
to

 d
e 

R
eg

u
la

çã
o

 

Cursos DCN* Denom. 
C.S.Tecn.* 

 
Carga 

horária e 
Tempo 

integrali-
zação* 

Cond. 
acesso* 

Disc. 
Libras* 

TCC* NDE* 
Estágio 
supervi- 
sionado* 

Conservação e 
Restauro Sim Sim Sim Não Sim _ _ Sim 

Jogos Digitais Sim Sim Sim Não Sim _ _ Sim 

Comércio Exterior Sim Sim Sim Não Sim _ _ Sim 

Marketing Sim Sim Sim Não Sim _ _ Sim S
u

p
er

io
r 

d
e 

T
ec

n
o

lo
g

ia
  

Gestão Ambiental Sim Sim Sim  Não Sim – – Sim 

Fisioterapia Sim** _ Sim** Sim Sim**  Sim Não Sim** 

Ciências Econômicas 
– Barueri 

Sim _ Sim Sim Sim Sim Sim** Sim** 

Psicologia – Barueri Sim _ Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Sistema de 
Informação 

Sim** _ Sim Não Sim Sim Sim Sim 

R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

B
ac

h
ar

el
ad

o
 

Secretariado 
Executivo Trilíngue  Sim _ Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Letras: L. Francesa Sim _ _ Sim Sim _ Sim Sim 

Letras: L. Inglesa Sim _ _ Não Sim _ Sim Sim 

Letras: L. Portuguesa Sim _ _ Não Sim _ Sim Sim 

L
ic

en
ci

at
u

ra
 

Letras: L. Espanhola Sim _  _  Não Sim _ Sim Sim 

Tradução Inglês/ 
Português 

Sim _  _  Sim Sim _ Sim Sim 

Psicologia (Monte 
Alegre) Sim   _ _ Não Sim _ Sim Sim 

R
en

o
va

çã
o

 d
e 

R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

B
ac

h
ar

el
ad

o
 

Direito  Sim _ _ Sim Sim _ Sim Sim 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. 

Obs.: *  Cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN); Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia; Carga 
horária mínima e tempo mínimo de integralização; Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzido; 
Disciplina obrigatória / optativa de Libras; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); Núcleo Docente Estruturante (NDE); Estágio 
supervisionado (consoante às DCN’s do curso). 
** Resultado alterado conforme relatório do CTAA em resposta ao recurso do curso. 

Os dados apresentados no primeiro quadro revelaram um panorama bastante 

satisfatório, se considerarmos os “conceitos finais” atribuídos pelo processo de avaliação 

externa aos cursos da Universidade no período considerado. Verificou-se que quase 80% 

(76,5%) dos cursos receberam conceitos acima do referencial mínimo de qualidade – ou 

seja, Muito Bom e Excelente – e 04 cursos (23,5%) foram avaliados com conceito 

máximo (05). Dos 17 cursos participantes do processo regulador oficial, apenas 04 

(23,5%) foram considerados dentro de um padrão similar ao que expressa o referencial 

mínimo de qualidade, recebendo o conceito 03. Nenhum ficou abaixo desse patamar. 
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Com relação à avaliação dos Requisitos Legais e Normativos, que são 

essencialmente regulatórios (segundo quadro), constatou-se que a grande maioria dos 

cursos atendem a tais aspectos, com exceção do requisito “Condições de acesso para 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida”. Este item não foi reconhecido pelos 

avaliadores, especialmente nos campi Marquês de Paranaguá, Santana e Monte Alegre 

(nesse caso, para alguns cursos). Os três cursos do Campus Barueri tiveram avaliação 

positiva neste indicador. A avaliação negativa desse requisito, que atingiu 58,8% dos cursos 

que receberam visita in loco e que também foi apontada na avaliação institucional externa, 

tem gerado diligências do MEC para posicionamento da Universidade quanto à questão.  

A seguir, na continuidade do relatório, partindo de uma visão institucional voltada 

para tomadas de decisões, é apresentada uma comparação dos dados avaliativos das 

diferentes dimensões nos diferentes cursos avaliados, procurando também compatibilizar 

aspectos comuns dos vários instrumentos de avaliação definidos pelo MEC/Inep. 

1.1 – DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

As análises das avaliações realizadas pelos avaliadores externo referentes à 

dimensão “Organização Didático-Pedagógica”, considerando a totalidade dos cursos 

avaliados, permitiram constatar que os resultados desta dimensão foram 

predominantemente positivos. Entretanto, alguns cursos não atingiram a condição plena 

ou excelente, o que era esperado pela excelência da qualidade da formação oferecida 

pela Universidade. A tabela, a seguir, mostra esta situação por meio da síntese dos 

escores dos cursos. 

Tabela: Conceitos dos cursos avaliados na Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica por 
modalidade de graduação e ato regulatório 

Conceito na Dimensão 1 Ato 
Regulatório Modalidade de Curso N° 

Cursos 1 2 3 4 5 

Tecnologia   5 - - 2 1 2 Reconhecimento 
Bacharelado  5 - - 3 2 - 
Licenciatura  4 - - 1 2 1 Renovação de 

Reconhecimento Bacharelado 3    1 2 
Total  17 - - 6 6 5 
Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. 

Conforme os parâmetros do MEC, verificou-se que 64,7% dos cursos foram 

avaliados acima do padrão suficiente de qualidade (05 com conceito 5; 06 cursos com 

conceito 4), enquanto 36% receberam conceitos compatíveis com o referencial apenas 



 

   PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional da PUC-SP – Ano-Base 2011 

94 
 

suficiente (06 cursos com conceito 3). Nenhum curso ficou em situação aquém do 

desempenho considerado suficiente na dimensão “Organização Didático-Pedagógica”. 

A análise dos resultados envolveu o estudo de todos os indicadores da dimensão, 

num movimento em que foram considerados tanto os conceitos como as observações 

dos avaliadores externos para todos os cursos participantes do processo. Para tanto, os 

indicadores relativos à Organização Didático-Pedagógica dos cursos foram organizados 

em duas grandes categorias: Aspectos Gerais e Aspectos Curriculares do Projeto Político 

Pedagógico do Curso (PPC). 

O quadro, a seguir, mostra os indicadores avaliados na Dimensão 1, organizados 

nas categorias propostas para as diferentes modalidades de cursos (Superior de 

Tecnologia, Bacharelado, Licenciatura) e o ato regulatório (reconhecimento e renovação 

de reconhecimento): 

Quadro: Indicadores avaliados na Dimensão 1 e por modalidade de curso e por ato regulatório 

Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica Reconhecimento Renovação de 
Reconhecimento 

Indicadores Superior 
Tecnologia 

Bacha- 
relado 

Licen- 
ciatura 

Bacha- 
relado 

x    • Contexto educacional 
   Implementação das políticas institucionais do PDI no âmbito do curso  x x x 

x x   • Autoavaliação curso 
• Ações implementadas em função dos processos de autoavaliação e de 

avaliação externa (Enade e outros)   x x 

• Atuação do coordenador  x   

• Objetivos do curso x x   
x x   • Perfil profissional do egresso 

• Adequação e atualização das ementas, programas e bibliografias dos 
componentes curriculares, considerando o perfil do egresso 

  x x 

• Números vagas x x   

• Funcionamento de instância(s) coletiva(s) de deliberação e discussão de 
questões inerentes ao desenvolvimento e qualificação do curso 

  x x 

P
P

C
: 

A
sp

ec
to

s 
G

er
ai

s 

• Adequação dos recursos materiais específicos do curso (laboratórios e 
instalações específicas, equipamentos e materiais) com a proposta curricular 

  x x 

x    
x x   

• Estrutura curricular 
• Conteúdos curriculares 
• Coerência do PPC* e do currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais*   x x 

x x   • Metodologia 
• Coerência dos procedimentos de ensino- aprendizagem com a 

concepção do curso   x x 

• Atendimento ao discente x x   
 x   

x* x   
 x   

P
P

C
: 

A
sp

ec
to

s 
C

u
rr

ic
u

la
re

s 

• Estímulos a atividades acadêmicas 
• Estágio supervisionado e prática profissional 
• Atividades complementares 
• Atividades acadêmicas articuladas à formação: a) prática profissional 

e/ou estágio (NSA*); b) trabalho de conclusão de curso (TCC*) (NSA*); 
c) atividades complementares e estratégias de flexibilização curricular 

  x x 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. 

*O indicador Estágio supervisionado, para os Cursos Superiores de Tecnologia, foi avaliado apenas como requisito legal ou normativo. 

Com esse encaminhamento avaliativo, foi possível ter uma visão abrangente e 

institucional da situação da Dimensão 1, tendo sido evidenciado que:  
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• Os cursos em processo de renovação de reconhecimento (bacharelados e 

licenciaturas) foram mais bem avaliados que aqueles em processo de 

reconhecimento, com destaque para os bacharelados, resultados esses que revelam 

projetos de cursos mais consolidados e ajustados. Chama a atenção os resultados 

positivos dos Cursos de Tecnologia, que têm uma história recente na Instituição. 

• Seis indicadores foram avaliados em todos os cursos: Contexto, Autoavaliação do 

curso; Objetivos do curso; Perfil do egresso; Estrutura e conteúdos curriculares; 

Metodologia. Dentre eles, destacou-se com avaliação mais positiva o indicador 

Contexto, que se refere tanto à implementação pelo curso das políticas 

institucionais constantes do PDI, com adequada articulação entre a gestão 

institucional e a do curso, quanto ao ajustamento do PPC às demandas do entorno 

social, como no caso dos tecnológicos. Também teve destaque, com predomínio 

de avaliações acima do referencial mínimo de qualidade, o indicador Estrutura e 

conteúdos curriculares previstos nos projetos dos cursos,  que se refere à 

coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com os Objetivos do curso e 

com o Perfil do egresso, também com boa avaliação. Foi valorizada a clareza na 

expressão dos compromissos institucionais com a formação específica oferecida 

pelo curso, considerando o perfil do aluno que se pretende formar. Os bons 

resultados denotam coerência da construção dos PPC’s  com as diretrizes oficiais 

e  institucionais. Ressalta-se, ainda, que receberam melhores conceitos os cursos 

em processo de renovação de reconhecimento, revelando um movimento de 

aperfeiçoamento dos projetos dos cursos. 

• Já em relação à Autoavaliação, ou seja, ao processo de implementação de ações 

em função dos processos de autoavaliação e da avaliação externa, a maioria dos 

cursos atingiu a pontuação apenas suficiente, tendo dois cursos ficado abaixo desse 

patamar. Este resultado indicou que o Projeto de Autoavaliação de Curso, 

implantado em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a CPA (com 

a primeira fase realizada em 2009/2010), ainda não estava suficientemente 

consolidado para possibilitar a implementação efetiva de ações em decorrência dos 

resultados em cada curso. Também não se verificou na Instituição um diálogo pleno 

ou excelente com os dados da avaliação interna e externa (Enade, Avaliação in 

loco), assim como não houve uma excelente divulgação dos resultados avaliativos a 

alunos e docentes de todos os cursos. Pode-se considerar que a tomada de 

decisões com base nos resultados avaliativos ainda é uma prática que está sendo 

construída na Universidade. 

• Alguns indicadores, conforme previsto no Instrumento de Avaliação Inep, foram 

avaliados especificamente nos cursos em situação de reconhecimento: Número de 

vagas e Atendimento ao discente. Com exceção do Curso de Fisioterapia, os demais 
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revelaram uma correspondência plena ou excelente entre as vagas ofertadas e as 

condições de atendimento. No indicador Atendimento ao estudante, houve um bom 

desempenho dos Cursos Superiores de Tecnologia, indicando maior investimento 

destes em programas de apoio ao aluno do que os Bacharelados. Não houve 

avaliação desse aspecto nas Licenciaturas.  

• Os cursos de Bacharelados em situação de reconhecimento foram muito bem 

avaliados no indicador Atividades complementares, resultado esse relevante, 

considerando que são mais novos e estão encaminhando de forma plena ou 

excelente em temas/atividades pertinentes e transversais, complementares ao curso. 

Ressalta-se que os Bacharelados e as Licenciaturas em processo de renovação de 

reconhecimento também receberam conceitos superiores ao referencial mínimo 

nesse indicador, revelando alta qualidade na implementação do currículo. 

• O indicador Estágio supervisionado e prática profissional mostrou resultados que, 

em sua maioria, indicam uma condição adequada, porém com restrições das 

comissões de avaliação em relação à sua organização. Em todos os Cursos 

Superiores de Tecnologia esse indicador foi avaliado apenas no item Requisitos 

legais e normativos, em que foram assinalados como tendo condição positiva.  

• Em parte dos cursos também existiram restrições para os indicadores Metodologia 

e Estímulos às atividades acadêmicas, no que se refere à sua coerência e 

articulação com a formação.  

 
Encaminhamentos para tomada de decisões 

Diante desses resultados, a CPA propõe encaminhamentos visando qualificar a 

dimensão “Organização Didático-Pedagógica” para atender à meta de conceito 05 para 

todos os cursos da Universidade ou, no mínimo, conceito 04, situação compatível com o 

perfil de excelência acadêmica  da PUC-SP: 

� Investimento na formação de coordenadores de curso e de integrantes do NDE com 

temas que contribuam com sua atuação na implementação dos PPC’s, bem como os 

auxiliem na solução dos problemas apontados na avaliação externa e interna dos 

cursos. Isso se justifica pelos conceitos abaixo do esperado, atribuídos pelos 

avaliadores externos, para questões consideradas como essenciais ao 

desenvolvimento de um curso de graduação, como: Estágio supervisionado, 

Metodologia, Estímulos às atividades acadêmicas; 

� Elaboração de orientações e diretrizes pedagógicas sobre os aspectos apontados e 

que exigirão ajustes dos projetos de curso; 

� Aprimoramento das estruturas curriculares e ou conteúdos curriculares dos PPC’s de   

cursos avaliados em processo de reconhecimento, dos campi Marquês de 
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Paranaguá, Santana e Barueri (exceto Psicologia), tornando-os mais flexíveis, 

interdisciplinares e atualizados com o mundo do trabalho (relação teoria e prática); 

� Ampliação do trabalho de atendimento aos estudantes nos cursos de Bacharelado, 
que tiveram reconhecimento recente, no que tange ao apoio psicopedagógico, 
atividades de nivelamento e atendimento extraclasse;  

� Aperfeiçoamento das ações de autoavaliação de curso, levando em conta os resultados 

obtidos nos diferentes relatórios internos da Universidade (CPA) e nos externos (Enade e 
outros), para que subsidiem tomadas de decisões que levem ao aperfeiçoamento. É 
também importante que sejam instalados procedimentos mais eficazes de divulgação  

dos resultados aos diferentes segmentos da comunidade;  

� Ampliação da autoavaliação de cursos, desenvolvida em parceria com a CPA, com a 
inserção de outras categorias de indicadores, a fim de dar conta das dimensões dos 
cursos, atendendo a suas especificidades e, ao mesmo tempo, possibilitando 

análises do desempenho institucional; 

� Institucionalização da avaliação do desempenho didático-pedagógico do docente pelo 
discente integrada à autoavaliação de cursos, sistematicamente cobrada dos cursos e da 
CPA pelos avaliadores externos. Tais ações avaliativas devem instrumentar tomadas de 

decisões no nível do curso e em outras instâncias acadêmicas e ou administrativas. 

� Proposição de ações de formação para elaboração, monitoramento e avaliação de 
Projetos de Autoavaliação de Curso para coordenadores, integrantes do NDE e 
docentes interessados. 

1.2 – DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE 

As análises da dimensão “Corpo Docente” de todos os cursos avaliados 

evidenciaram que os resultados foram positivos, apresentando condição superior à 

dimensão “Organização Didático-Pedagógica”. A tabela, a seguir, mostra essa situação 

por meio da síntese dos escores dos cursos. 

Tabela: Conceitos dos cursos avaliados na Dimensão 2 por modalidade 
de graduação e ato regulatório 

Conceito na Dimensão 2 Ato 
Regulatório Modalidade de Curso N° 

cursos 1 2 3 4 5 

Tecnologia   5 - - 1 1 3 Reconhecimento 
Bacharelado * 4* - - - 2 2 
Licenciatura  4 - - - 2 2 Renovação de 

Reconhecimento Bacharelado 3 - - - 1 2 
Total  16* - - 1 6 9 
Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. 
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* O Curso de Ciências Econômicas-Barueri, não foi computado, pois não recebeu indicação do conceito final  
da dimensão como resultado do recurso ao Inep. Os conceitos de 04 indicadores da Dimensão 2 desse curso 
foram alterados pelo CTAA, passando de conceito 1 para conceito 5. 

Esses resultados indicaram que, conforme os parâmetros do MEC, 93,7% dos 

cursos foram avaliados na condição de atendimento pleno ou excelente de qualidade na 

dimensão “Corpo Docente” (07 cursos com conceito 04 e 09 com conceito 5). Apenas um 

curso (Superior de Tecnologia em Comércio Exterior) foi avaliado como contemplando o 

referencial mínimo de qualidade. O Curso de Ciências Econômicas – Barueri teve os 

resultados de vários indicadores da Dimensão 2 alterados, com atribuição de melhores 

conceitos, conforme relatório da Comissão Técnica de Acompanhamento da 

Avaliação (CTAA). Os outros cursos que encaminharam recurso ao MEC tiveram os 

conceitos mantidos nesta dimensão.  

Os dados gerais da Dimensão 2 expressam o perfil da Universidade, que sempre 

se destacou pela excelência da qualidade do corpo docente, assegurada nos cursos mais 

novos, em situação de reconhecimento, e mantida nos cursos em processo de renovação 

de reconhecimento. 

Para análise dos resultados envolvendo o estudo específico de todos os indicadores 

da dimensão, estes foram organizados em três grandes categorias: Administração 

Acadêmica, Perfil Docente e Condições de Trabalho. Foram considerados nas análises tanto 

os conceitos, como as observações dos avaliadores externos constantes dos Relatórios de 

Avaliação de cada um dos cursos participantes do processo avaliativo.  

O quadro, a seguir, mostra os indicadores avaliados na Dimensão 2, organizados 

nas categorias propostas para as diferentes modalidades de cursos (Superior de 

Tecnologia, Bacharelado, Licenciatura) e ato regulatório (reconhecimento e renovação de 

reconhecimento): 

Quadro: Indicadores avaliados na Dimensão 2 e por modalidade de curso e por ato regulatório 

Dimensão 2: Corpo Docente Reconhecimento Renovação de 
Reconhecimento 

Indicadores Superior 
Tecnologia 

Bacha- 
relado 

Licen- 
ciatura 

Bacha- 
relado 

x x   
x x   
x    
x x   

• Composição do Núcleo Docente Estruturante – NDE 
• Titulação NDE 
• -Experiência profissional do NDE 
• Regime Trabalho do NDE 
• Caracterização (tempo de dedicação e de permanência sem 
interrupção), composição e titulação do (NDE*).   x x 

x x   A
d

m
in

is
tr

aç
ão

 
A

ca
d

êm
ic

a 

• Titulação, Formação Acadêmica e experiência do coordenador de 
curso x x   
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• Regime de Trabalho do Coord. do Curso 
• Formação acadêmica, experiência e dedicação do Coordenador à 
administração e à condução do curso 

  x x 

• Composição e funcionamento do colegiado de curso ou 
equivalente 

x x   

x x   
x x   
x    
x x   

• Titulação do Corpo Docente  
• Regime trabalho do Corpo Docente 
• Tempo experiência de magistério superior ou exp. na educação 
profissional 
• Tempo experiência profissional do Corpo docente (fora do 
magistério) 
• Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao 
curso 

  x x 

x x   • Pesquisa produção científica e tecnológica 
• Produção de material didático ou científico  do corpo docente.   x x 

P
er

fi
l D

o
ce

n
te

 

• Adequação da formação e experiência profissional do corpo 
técnico e administrativo. 

  x x 

• Nº de alunos por docente equivalente a tempo integral x x   

• Nº de alunos por turma em disciplina teórica x x   

C
o

n
d

iç
õ

es
 

d
e 

tr
ab

al
h

o
 

• Nº médio de disciplinas por docente x x   

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco, 

A análise avaliativa dos dados do conjunto de indicadores permitiu uma visão 

abrangente e institucional da situação da dimensão “Corpo Docente”, na perspectiva dos 

avaliadores externos. Foram evidenciadas  algumas especificidades:  

 

• Dentre os indicadores avaliados com resultados mais positivos, destacaram-se os 

relativos à categoria “Perfil Docente”, especificamente a Titulação e Regime de 

trabalho (considerados indicadores de destaque), além do Tempo de experiência 

de magistério. Tais indicadores receberam os maiores conceitos em todos os 

cursos, e mais de 80% foram considerados muito além da condição suficiente de 

qualidade, denotando a existência de um corpo docente com excelente  

qualificação e efetiva dedicação ao curso.  

• A produção dos docentes também foi bem avaliada, com destaque para os cursos 

em processo de renovação de reconhecimento. Alguns cursos (04) em processo 

de reconhecimento tiveram restrições dos avaliadores quanto à pesquisa, 

produção científica e/ou tecnológica, especialmente no que se refere à pesquisa 

com participação dos discentes.  

• Em relação aos indicadores da Administração Acadêmica dos cursos, destacou-se 

com resultados muito além do referencial mínimo de qualidade, a situação dos  

coordenadores de curso, no que diz respeito à titulação, formação, experiência e 

regime de trabalho. Houve três ressalvas isoladas em um ou outro requisito.  

• Ainda no âmbito da Administração acadêmica dos cursos, a avaliação do NDE 

(Composição, Titulação, Experiência e Regime de trabalho) mostrou situações de 
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excelência ao lado de restrições  apontadas pelos avaliadores, indicando a  

necessidade de investimentos quanto à sua implementação. Ressalta-se que a 

Deliberação do Cepe nº 2/2011 (29/06/2011), que institui os NDE’s na PUC-SP, 

ainda estava em processo de estudos quando das visitas in loco de muito dos 

cursos. Assim, os conceitos mais baixos podem se justificar pelo processo em 

discussão relacionado ao tema em curso na Universidade.  

• Nos cursos da Faficla (Licenciaturas e um Bacharelado) avaliados em 2010, foi 

reconhecida a existência do NDE pelos avaliadores, indicando que a preocupação 

com esse quesito ficou mais exigente a partir de 2011. Os cursos de Psicologia e 

Sistema de Informação também foram bem avaliados (condição plena ou 

excelente) nos indicadores do NDE, possivelmente reflexo dos bons conceitos 

obtidas na grande maioria dos quesitos avaliados. O Curso de Ciências 

Econômicas – Barueri teve os baixos conceitos relativos ao NDE alterados para 

conceito 05, como resultado do recurso do curso, quando teve oportunidade de 

justificar mais amplamente as condições do seu núcleo docente estruturante.  

• Outro aspecto com restrições foi referente à Composição e funcionamento do 

colegiado de curso, tendo 57% dos cursos recebido avaliação apenas suficiente 

ou abaixo desse padrão de qualidade. Três dos sete cursos em processo de 

renovação de reconhecimento não foram avaliados nesse indicador. Os resultados 

causaram estranheza, considerando que os cursos da Universidade têm uma 

larga vivência de funcionamento da Comissão de Coordenação Didática dos 

cursos. Esses dados apontam para a necessidade de se discutir as funções desse 

colegiado, considerando o NDE recém-implantado pelos cursos.  

• Alguns indicadores não foram avaliados para todas as modalidades de cursos, 

conforme previam os instrumentos oficiais de avaliação externa. Foi o caso do 

Corpo técnico-administrativo e também de indicadores relativos à categoria 

Condições de trabalho. 

• Quanto aos profissionais do corpo técnico e administrativo, verificou-se avaliação 

máxima no que diz respeito à adequação da formação e a experiência profissional 

desses profissionais nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em processo de 

renovação de reconhecimento. 

• As condições de trabalho dos docentes, expressas pelos indicadores Número de 

alunos por docente equivalente a tempo integral e Número de alunos por turma 

em disciplina teórica  e Número médio de disciplinas por docente, foram avaliadas 

para os cursos em processo de reconhecimento. 90% dos conceitos atribuídos a 

esses indicadores estão além ou muito além dos parâmetros considerados 

suficientes. Houve restrições para alguns cursos novos de Bacharelado em 
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relação ao último indicador, o que pode ser justificado pela situação de ajuste dos 

docentes à nova demanda de alunos. Os resultados desses indicadores revelaram 

atendimento pela Universidade de aspectos importantes das condições do 

trabalho do professor. 

Encaminhamentos para tomada de decisões 

Diante desses resultados, a CPA propõe encaminhamentos visando qualificar os 

aspectos relativos à dimensão “Corpo Docente” (incluindo dados de administração 

acadêmica e condições de trabalho), a fim de atender à meta de conceito 05 para todos 

os cursos da Universidade ou, no mínimo, conceito 04, situação compatível com o perfil 

de excelência do corpo docente  da PUC-SP: 

� Investimento na implementação dos NDE’s responsável pela elaboração, avaliação 

e acompanhamento dos PPC’s, principalmente no que tange à representatividade 

de seus melhores professores e participação destes nas decisões sobre os 

assuntos acadêmicos. Assim sendo, o processo de funcionamento do NDE ainda 

precisa de aperfeiçoamento em todos os cursos da Universidade. Nesse processo, 

é importante compatibilizar  as funções do NDE, previstas pelas normas oficiais, 

com as da Comissão Didática, conforme consta do Regimento Geral da 

Universidade e que são colegiados já consolidados nos cursos; 

� Definição de políticas para a distribuição de disciplina por docente, compatibilizando 

normatizações sobre o trabalho do professor, a fim de caminhar para a excelência 

nesse aspecto, ou seja, garantir que a média do curso no semestre corresponda a um 

número menor que duas disciplinas por docente;  

� Desenvolvimento de políticas para ampliação da participação dos cursos 

(docentes e discentes) na Iniciação Científica (IC) e de incentivo à adesão de 

todos os cursos da Universidade ao Pibic. Mesmo com o ligeiro crescimento das 

bolsas de IC na Universidade nos últimos dois anos (2009: 390 bolsas; 2010: 400 

bolsas) a maioria dos cursos avaliados apresentou números inexpressivos em 

relação à pesquisa discente; 

� Formulação de orientações específicas para a implementação da Iniciação Científica 

nos Cursos Superiores de Tecnologia, que têm menor tempo de integralização. Nessa 

direção, deve-se investir na troca de experiências, em erros e acertos, entre 

coordenadores de Curso Superior de Tecnologia, explorando temas voltados para a 

solução de problemas do cotidiano universitário. São eles:  
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� Baixo desenvolvimento de pesquisa e de inovação tecnológica com a 

participação de estudantes; 

� Baixo número de estudantes envolvidos com a Iniciação Científica (IC). 

A tabela que se segue organiza e apresenta as informações sobre a Iniciação 

Científica de grande parte dos cursos avaliados:  

Tabela: Percentual de alunos envolvidos no Pibic (2010)  nos cursos avaliados 

Curso Matriculados 
2° sem. 2010 

Pibic-CNPq 
2010 

% de alunos 
envolvidos 

no Pibic 

Fisioterapia (Barueri) 42 8 19% 

Psicologia (Barueri) 123 10 8% 

Ciências Econômicas (Barueri) 83 1 1% 

Superior de Tecnologia em Marketing (Santana) 85 0 0% 

Superior de Tecnologia em Comércio Exterior (Santana) 86 0 0% 

Superior de Tecnologia em Conservação e Restauro 38 0 0% 

Sistema de Informação 68 0 0% 

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais 107 2 2% 

Secretario Executivo Trilíngue  26 0 0% 

Letras* Língua (Inglesa, Portuguesa, Francesa, Espanhola, 
Tradutor: Inglês/Português) 293 12 4% 

Fonte: Consulteg  

*Dado não disponibilizado por tipo de Curso de Letras.  

1.3 – DIMENSÃO 3: INSTALAÇÕES FÍSICAS 

As análises dos resultados da avaliação da dimensão “Instalações Físicas” de 

todos os cursos avaliados evidenciaram resultados inferiores às demais dimensões. A 

tabela, a seguir, mostra essa situação por meio da síntese dos escores dos cursos. 

Tabela: Conceitos dos cursos avaliados, por modalidade de graduação, na Dimensão 3 

Conceito na Dimensão 3 Ato 
Regulatório Modalidade de Curso N° 

cursos 1 2 3 4 5 

Tecnologia   5 - - 2 3 - Reconhecimento 
Bacharelado 5 1 1* 2 1 - 
Licenciatura  4 - 2 1 1 - Renovação de 

Reconhecimento Bacharelado 3 - - 3 0 - 
Total  17 1 3 8 5 - 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. 

Obs.: O conceito da Dimensão 3 dos Cursos de Ciências Econômicas (Barueri) deve ser considerado apenas como 
indicativo, pois o resultado do recurso pela CCAA reviu a nota de um indicador, mas não o conceito final. 



 

   PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

Relatório de Autoavaliação Institucional da PUC-SP – Ano-Base 2011 

103 
 

Esses resultados mostraram que, conforme os parâmetros do MEC, apenas 05 

cursos (29,4%), entre eles 03 Superiores de Tecnologia, foram considerados com 

condição plena de funcionamento (conceito 4). Os outros 12 cursos (70,6%) foram 

avaliados ou no padrão apenas suficiente ou abaixo desse parâmetro de qualidade 

(sendo oito cursos com conceito 3, três cursos com conceito 2 e um com conceito 1). 

Nenhum dos cursos avaliados, situados em três campi diferentes, recebeu conceito 

máximo nesta dimensão. 

Os dados expressaram um aspecto vulnerável da Instituição que vem sendo 

apontado pelas avaliações interna e externa. 

Para análise dos resultados envolvendo o estudo específico de todos os aspectos 

avaliados da dimensão “Instalações Físicas”, os indicadores previstos foram organizados 

em três grandes categorias: Condições Gerais, Biblioteca e Instalações e Laboratórios.  

O quadro, a seguir, mostra os indicadores avaliados na Dimensão 3, organizados 

nas categorias propostas para as diferentes modalidades de cursos (Superior de 

Tecnologia, Bacharelado, Licenciatura) e ato regulatório (reconhecimento e renovação de 

reconhecimento): 

Quadro: Indicadores avaliados na Dimensão 3 por modalidade de curso e por ato regulatório 

Dimensão 3 Reconhecimento Renovação de 
Reconhecimento 

Indicadores avaliados Superior 
Tecnologia Bacharelado Licenciatura Bacharelado 

x x   
x x   
x x   
x x   

• Sala de professores e sala de 
reuniões  

• Gabinetes de trabalho professores 
• Sala de aula 
• Acesso dos alunos a equipamentos 

de informática 
• Espaços físicos utilizados no 

desenvolvimento do curso. 

  x x 

C
o

n
d

iç
õ

es
  G

er
ai

s 

• Registros acadêmicos x x   

• Livros da bibliografia básica  x x x x 

• Livros da bibliografia complementar x x x x 
x x   

B
ib

lio
te

ca
 

• Periódicos especializados, 
indexados e correntes, etc. 

• Periódicos, bases de dados 
específicas, revistas e acervo em 
multimídia. 

  x x 

x x   

x x   

In
st

al
aç

õ
es

 
e 

la
b

o
ra

tó
ri

o
s • Laboratórios especializados  

• Infraestrutura e serviços laboratórios 
/ especializados 

• Tipologia e quantidade de 
ambientes/laboratórios de acordo 
com a proposta do curso 

 
 
 

 x x 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. 
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Com esse encaminhamento da análise avaliativa, considerando o conjunto de 

indicadores, foi possível ter uma visão abrangente e institucional da situação da 

dimensão “Instalações Físicas” dos cursos, na perspectiva dos avaliadores externos. 

Foram evidenciadas  algumas especificidades:  

• Dentre os cursos em processo de reconhecimento, os de Tecnologia foram mais 

bem avaliados quanto às instalações físicas (3 dentre os 5 cursos receberam 

conceito 04) que os Bacharelados. Os cursos em processo de renovação de 

reconhecimento, situados no Campus Monte Alegre, com exceção de Licenciatura 

em Língua Francesa, tiveram restrições dos avaliadores na maioria dos 

indicadores da dimensão. 

• Dentre os indicadores relativos às condições gerais das instalações físicas, dois 

indicadores foram avaliados para todos os cursos: Acesso a equipamentos de 

informática e Salas de aula. O primeiro foi muito bem avaliado para 70% dos 

cursos (excetuando-se as Licenciaturas), tendo os Tecnológicos recebido conceito 

máximo, revelando excelência. Esses resultados indicam investimento da 

Universidade numa política de tecnologia que resultou na qualificação positiva do 

indicador. Já em relação às Salas de aula, 67,4% dos cursos atingiram apenas a 

avaliação compatível com o referencial mínimo ou mesmo abaixo desse patamar. 

Os melhores resultados estão concentrados nos cursos em processo de 

reconhecimento, tanto de Tecnologia como Bacharelado, nos diferentes campi.  

• Os indicadores relativos aos Espaços destinados aos docentes e a reuniões foram 

avaliados especificamente para os cursos em processo de reconhecimento e 

receberam restrições dos avaliadores para a maioria dos deles, em especial 

quanto à condição dos gabinetes de trabalho para professores.  

• Para esses cursos, também houve avaliação dos Registros acadêmicos, indicador 

que recebeu avaliação positiva; os avaliadores reconheceram para 80% dos 

cursos um processo de registros informatizados, implantados, atualizados, com 

confiabilidade, eficiência e acesso, em condição plena ou excelente de 

funcionamento. 

• A categoria de indicadores relativa à Biblioteca chamou a atenção pelo 

desempenho insatisfatório em cursos de todos os campi, sobretudo nos 

indicadores Bibliografia básica (BB) e Complementar (BC). Considerando as 

referências elogiosas dos avaliadores externos para as condições do Sistema de 

Biblioteca da Universidade, acredita-se que as avaliações negativas sejam 

resultado de problemas de articulação entre coordenações de curso,  docentes e 

gerência da Biblioteca. O foco da questão  diz respeito à ausência de 
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normatização de uma sistemática de aquisição em sintonia as exigências legais e, 

ainda, a condições e encaminhamentos financeiros da Universidade. 

• Segundo a gerência das Bibliotecas da PUC-SP, os novos critérios adotados para 

avaliar a Biblioteca acarretaram baixos conceitos devido aos seguintes fatores:  

� O acervo não possui a quantidade de exemplares de acordo com a exigência 

dos novos critérios de avaliação, pois até o momento foi considerado o 

número de alunos matriculados para adquirir as bibliografias; 

� Nas bibliografias constantes das ementas, há disciplinas que não contêm os 

três títulos obrigatórios na BB, nem os cinco títulos obrigatórios na BC. Em 

contrapartida, há disciplinas que colocam muitos títulos na BB, o que eleva a 

quantidade de publicações, conforme as novas diretrizes;  

� Há também na BB muitos títulos antigos ou livros esgotados, que apresentam 

dificuldades de localização ou de aquisição na quantidade exigida. 

• Destaca-se, ainda, que o quesito relativo à assinatura de Periódicos 

especializados, indexados e correntes nas áreas temáticas dos cursos foi bem 

avaliado. 58,8% dos cursos receberam conceitos que expressam condição plena 

ou excelente desse indicador, no que diz respeito à atualização e disponibilização 

na forma impressa ou informatizada. Parte dos cursos, porém, especialmente 

aqueles em processo de renovação de reconhecimento, tiveram restrições dos 

avaliadores externos em relação a esse indicador.  

• Quanto à categoria de indicadores relativa às Instalações e Laboratórios, metade 

dos cursos foram avaliados com conceitos que revelaram uma condição além ou 

muito além do referencial mínimo de qualidade, indicando  a existência de 

ambientes e laboratórios especializados, bem equipados, de acordo com as 

propostas dos cursos. Os demais cursos mantêm tais instalações, mas em 

condição apenas suficiente. 

• Dois cursos (Sistema de Informação e Ciências Econômicas) receberam conceito 01 na 

dimensão “Instalações Físicas”, dos quais o primeiro  funciona no Campus Marquês de 

Paranaguá e o segundo, no Campus Barueri. Tais resultados foram possivelmente 

impregnados pelas baixas avaliações dos indicadores da Biblioteca e Instalações 

específicas para os docentes. Esse resultado merece consulta ao MEC para 

esclarecimentos, considerando não somente as boas instalações físicas do campus, 

como o próprio critério adotado pelos avaliadores na definição do conceito final da 

dimensão, dado que muitos indicadores receberam conceito máximo. Salienta-se que, 

como resultado do recurso do Curso de Ciências Econômicas, houve alteração de um 

indicador, mas não do conceito da Dimensão 3. 
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• A maioria dos cursos de Letras (Licenciatura e o Bacharelado) foi avaliada aquém 

ou no nível apenas suficiente de qualidade em relação às condições físicas, 

decorrente, por certo, das condições de funcionamento dos prédios do corredor da 

Rua Cardoso de Almeida, que, embora lentamente, vem merecendo atenção das 

gestões da Universidade. No 2° semestre de 2011, as obras de demolição do 

antigo prédio foram iniciadas. 

• O indicador Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida também foi alvo de destaque nesta dimensão. Para todos os campi, os 

avaliadores apontaram que a PUC-SP não atende aos requisitos legais previstos no 

Dec. nº 5.296/2004. Também nesse indicador verificou-se a presença da 

subjetividade do avaliador, com atribuição de conceitos diferentes ou indicação de 

presença e ausência das condições para cursos que utilizam o mesmo espaço 

físico. Foi o caso dos cursos de Bacharelado Tradução-Inglês/Português e 

Secretariado Trilíngue, em que foi indicada a presença de condições de acesso a 

pessoas com deficiência, enquanto para os outros cursos da mesma Faculdade,  

que funcionam no mesmo espaço, essa condição foi negativa. Isso evidencia que a 

definição dos critérios pelo MEC ainda é insuficiente para que a avaliação oficial 

mantenha uma homogeneidade num limite aceitável.  

Encaminhamentos para tomada de decisões 

Diante desses resultados, a CPA propõe encaminhamentos visando qualificar os 

aspectos relativos à dimensão “Instalações Físicas” para atender a meta de conceito 4 

para todos os cursos, sabendo-se que as decisões nessa área são onerosas e 

demandam longo tempo para viabilização: 

� Investimento numa política de provimento da Biblioteca, que envolve não somente o 

estabelecimento de normas e orientações oficiais, como o apoio financeiro para 

aquisições, agilização de processos quando da visita dos avaliadores externos e, 

especialmente, maior articulação entre a Coordenação de Curso de Graduação, os 

docentes e a gerência das Bibliotecas. Nesse processo, devem ser levadas em conta 

as considerações apontadas pela gerência das Bibliotecas anteriormente apresentadas; 

� Agilização de providências já iniciadas pela Universidade e pela FUNDASP para 

investimentos em relação às Condições de acesso para pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida, dado o caráter essencialmente regulatório do indicador, 

que pode colocar a PUC-SP em situação irregular, demandando medidas 

especiais pelo MEC.  
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� Divulgação ampla de informações atualizadas para a comunidade universitária (aos 

gestores, alunos, docentes e funcionários) referentes aos encaminhamentos que vêm 

sendo adotados pela Instituição para favorecer o acesso aos portadores de deficiência 

e à melhoria da dinâmica de funcionamento dos cursos. São exemplos: 

� Instalação dos elevadores do Campus Marquês de Paranaguá – Segundo a 

Consultoria Jurídica, a FUNDASP firmou um Termo de Ajustamento de 

Conduta com o Ministério Público Federal (TAC), cujo objetivo era a 

realização de obras/reformas para melhora da acessibilidade do campus, cuja 

prestação de contas, com relatório fotográfico, já foi encaminhado ao MP. As 

obras realizadas foram as seguintes: adaptação de banheiros, piso tátil, 

estacionamento, vagas para deficientes, instalação de plataforma elevatória 

no auditório, instalação de cadeira de obeso e espaço reservado para cadeira 

de rodas, adequação de rampas/pavimentos/pisos, corrimãos, rotas 

acessíveis, balcões de atendimento, bebedouros especiais, sinalização visual, 

inclusive em braile, dentre outras.  

� Instalação de elevadores no Campus Marquês de Paranaguá – Esse item não 

constou do TAC, uma vez que a Procuradora do MP entendeu a necessidade 

de aprovação prévia dos órgãos de proteção ao patrimônio (Conpresp e 

Condephaat), tendo em vista tratar-se de uma edificação tombada. Nesse 

sentido, a FUNDASP protocolou no Contru o projeto contendo todas as 

reformas já realizadas, bem como a localização de três elevadores, e está 

acompanhando sua análise nesse órgão e também nos de proteção já 

citados. Está atualmente em fase de assinatura de contrato com a empresa 

que elaborará o projeto de estrutura metálica e de concreto desses 

elevadores. Assim, após todas as aprovações e a conclusão do projeto 

estrutural, a FUNDASP estará apta a contratar uma empresa para a instalação 

desses elevadores. Segundo a Consultoria, a FUNDASP já tomou todas as 

providências possíveis, mas depende de autorizações dos órgãos públicos 

para concluir o processo de reforma/adaptação do Campus Marquês de 

Paranaguá, com a instalação dos elevadores. 

� Adequação da edificação do Campus Santana para acessibilidade, conforme 

indicações previstas em relatório elaborado por setor competente da Prefeitura –  

Em reunião do CONSAD de 11 de agosto de 2011, foi aprovado o financiamento 

da elaboração do projeto das edificações indicadas. 
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� Investimentos na área do Campus Monte Alegre, entre as ruas Monte Alegre e 

Cardoso de Almeida, com saída para a Rua João Ramalho, que era sede da 

Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (Faficla), onde funcionavam 

06 dos cursos avaliados – Conforme resposta da Universidade à diligência do 

MEC, o prédio visitado pela comissão de avaliadores em 2010 foi desativado e 

encontra-se em fase de demolição, tendo em vista a construção de dois novos 

edifícios naquele espaço, cujas plantas estão devidamente aprovadas pelos 

órgãos competentes, incluído o atendimento as normas da acessibilidade. As 

salas de aula para o curso foram transferidas para o Edifício Reitor Bandeira de 

Mello (ERBM), parte do Quadrilátero Monte Alegre, que está devidamente 

adaptado à acessibilidade, com rampas, elevadores, sanitários e sinalizações 

pertinentes. O Quadrilátero Monte Alegre dispõe de Certificado de Acessibilidade 

emitido pela Prefeitura da Cidade de São Paulo, válido até 2013. Trata-se de 

documento de suma importância, pois comprova, com relação especificamente 

ao Campus Sede, que a Instituição cumpre as normas legais de acessibilidade 

segundo a legislação vigente na data da sua emissão. Em médio prazo, serão 

feitos novos projetos de acessibilidade para o Campus Sede Monte Alegre, a 

cargo do arquiteto Nelson Dupré, dentro do projeto mais amplo de restauro e 

adaptação dos prédios, em captação financeira sob a Lei Rouanet. 

� Uso de dependências no Campus Monte Alegre tombadas pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico da 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo  (Condephaat) –  A maioria das 

aulas, como é o caso do Curso de Psicologia, avaliado em 2011, ocorre no 

Edifício Reitor Bandeira de Mello (referido no parágrafo anterior). 

Provisoriamente, quando necessário, para atender a pessoas/alunos com 

deficiências, são tomadas medidas de remanejamento das salas de aula do 

1º andar para o térreo; no caso da Reitoria, o atendimento é feito no piso 

térreo, tendo em vista que ocupa os dois espaços (térreo e 1º andar). O 

acesso às dependências da Faculdade onde funciona a administração é total, 

considerando que está localizada no piso térreo do Prédio Sede. Com o 

objetivo de adaptá-lo ao atendimento das normas vigentes, tem-se a 

perspectiva de instalação de um elevador (a ser devidamente projetado e   

orçado), que interligará, na área da recepção e balcão da recepção do piso 

térreo, os três pavimentos. Esta caixa de elevador correrá ao longo da 

fachada externa do pátio do Museu da Cultura. Contudo, a realização dessas 

obras dependerá da aprovação, ainda em trâmite, pelo Condephaat, órgão do 

Estado responsável por imóveis tombados. 
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2 – OUTRAS RECOMENDAÇÕES  

Os relatos apresentados nos pareceres dos avaliadores externos, bem como as 

experiências da CPA com base nas participações em todas as avaliações de cursos de 

graduação da Universidade, permitiram ainda apontar outras recomendações. Tais 

recomendações visam ao aperfeiçoamento da gestão institucional e da recepção do 

trabalho de avaliação externa, indicando compromissos vinculados ao fortalecimento e à 

otimização do entrosamento entre os diferentes setores da Instituição. São elas: 

• Garantir que coordenadores de curso e integrantes do NDE se apropriem dos 

instrumentos utilizados para avaliação externa, uma vez que tais instrumentos estão 

em constante aprimoramento e atualização. É importante realizar uma análise prévia 

de todos os indicadores de todas as dimensões para se ter um panorama das 

condições de funcionamento do curso e assegurar as evidências destes; 

• Acolher os processos de avaliação externa, assegurando sua integração à 

dinâmica de gestão institucional da Universidade, de forma a permitir que tais 

processos não sejam compreendidos como episódicos e esporádicos; 

• Informar amplamente a comunidade (gestores, alunos, docentes e funcionários) 

quanto aos encaminhamentos adotados pela Instituição em relação ao acesso 

para deficientes e demais instalações físicas que interfiram na dinâmica de 

funcionamento do curso. As informações são fundamentais para homogeneizar o 

diálogo dos diferentes segmentos com os avaliadores; 

• Manter cuidadosamente atualizada a documentação comprobatória do currículo 

dos docentes do curso; 
• Compreender, tanto coordenadores como gestores do curso, que existe um espaço 

de subjetividade dos avaliadores, mesmo diante da especificação dos critérios de 

cada indicador avaliado previsto no Instrumento do MEC. Nesse contexto, o 

conhecimento do PPC e das condições de sua implementação permitem um 

diálogo profissional com o avaliador, investindo em possibilidades e evitando 

situações de confronto. 
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ANEXO 1 

 

Monitoramento das ações decorrentes da Avaliação Externa de Curso 
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